
Рад ове ко ми си је тре ба да бу де ре -
гу ли сан скуп штин ском од лу ком, а не
пра вил ни ком Град ске упра ве, па је
при пре мље на од лу ка за од бор ни ке.

Већ ни ци су усво ји ли и но ву од лу ку
о фи нан си ра њу и су фи нан си ра њу
про је ка та из кул ту ре, до пу ње ну став -
ком ко ја ка же да ће за про јект но фи -

Политика
Довољно јавних

бележника у

нашем граду

» страна 4

цена 40 динара

Економија
Грађевински материјал

за избегле и расејане

» страна 6

Просвета/екологија
Корисна визуализација

физике

» страна 7

Култура
Јаз о(не)могућава

комуникацију

» страна 10

Село

Завршена

реконструкција зграде

у Глогоњу

» страна 11

Друштво

Чисти разлози и

„прљави” разводи

» страна 13

Фото-репортажа

Врата увек отворена за

све оне с креативним

идејама

» страна 29

Спорт
Кошаркашка драма на

Стрелишту

» страна 31
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Празник игре на
64 поља
» страна 14

Занимљив финиш
првенствене трке
» страна 30

Са о бра ћај на по ли ци ја 
до би ће дро га-тест

Ка зне убу ду ће фик сне

У скла ду с Про гра мом ре ви зи је за
2017. го ди ну, Др жав на ре ви зор ска
ин сти ту ци ја кре ну ла је у кон тро лу
59 су бје ка та, ме ђу ко ји ма је и Град -
ска упра ва Пан че ва, а на сед ни ци
Град ског ве ћа одр жа ној 28. фе бру а -
ра на шле су се две град ске од лу ке
ко је су мо ра ле по на ло гу ре ви зо ра
би ти по но во про ме ње не, од но сно
усво је не.

Реч је о На цр ту од лу ке о ра ду Ин -
тер ре сор не ко ми си је и На цр ту од лу ке
о на чи ну, кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма
за из бор про је ка та у кул ту ри. Ка ко је
обра зло жи ла Гор да на Ни ко лић из
Се кре та ри ја та за јав не слу жбе, до би -
ли су на лог да про ме не до но си о ца
од лу ке на осно ву ко је ра ди Ин тер ре -
сор на ко ми си ја, а ре гу ла ти ва овог
те ла оста је не про ме ње на (оце на сте -
пе на пси хо фи зич ке оме те но сти де -
те та с ци љем оства ри ва ња пра ва ро -
ди те ља на одсу ство с ра да).

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

РЕ ВИ ЗО РИ ИЗ МЕ НИ ЛИ ОД ЛУ КЕ

НАУКА

У су срет ре кон струк ци ји Ин тер ног
оде ље ња је сте и од лу ка да се ста ра
Же ле знич ка ам бу лан та да на ко ри -
шће ње За во ду за јав но здра вље Пан -
че во све до за вр шет ка ра до ва, па је и
фор мал но ова од лу ка мо ра ла би ти
усво је на.

Већ ни ци су по др жа ли фи нан сиј -
ски из ве штај До ма здра вља за про -
шлу го ди ну и план тро ше ња нов ца у
овој го ди ни. Бу џет те здрав стве не
уста но ве из но сио је про шле го ди не
45,5 ми ли о на ди на ра, а ове го ди не је
41 ми ли он. Ина че, у До му здра вља је
оста ло два на ест не у го во ре них рад ни -
ка, ко ји на тр жи шту за ра ђу ју до вољ -
но да по кри ју сво је бру то за ра де, али
су тој уста но ви, од но сно Гра ду, оста -
ли и ду го ви за не у го во ре не рад ни ке
ко ји су у ра ни јем пе ри о ду већ оти -
шли из До ма здра вља. Упра во због
овог про бле ма чла но ви Град ског ве -
ћа су тој уста но ви на ло жи ли кра јем
про шле го ди не оба ве зу до ста вља ња
на сва ка три ме се ца на ра тив ног и
фи нан сиј ског из ве шта ја о пла ну и
тро ше њу бу џет ског нов ца.

Већ ни ци су об је ди ње но раз ма тра -
ли ана ли зу по сло ва ња јав них пред у -
зе ћа у про шлој го ди ни и сте пен
ускла ђе но сти пла ни ра них и ре а ли зо -
ва них ак тив но сти. То је за кон ска оба -
ве за по ко јој јав на пред у зе ћа до ста -
вља ју ове по дат ке.

Чла но ви Град ског ве ћа су да ли и
са гла сност у ве зи са за ду же њем по
крат ко роч ном кре ди ту за ли квид -
ност АТП-а. Ка ко је ди рек тор Не бој -
ша Га јић об ја снио, реч је о про ду же -
њу до зво ље ног ми ну са од 20 ми ли о на
ди на ра, а узе ти крат ко роч ни кре ди ти
из но се укуп но 50 ми ли о на ди на ра.

Већ ни ци су усво ји ли фи нан сиј ске
пла но ве ме сних за јед ни ца Ба нат ско
Но во Се ло и Гло гоњ за ову го ди ну.
Бу џет Гло го ња је 3,2 ми ли о на ди на -
ра, а Но во се ља на 2,1 ми ли он ди на ра.

М. Ди ми трић

КА МЕ РЕ ЋЕ АУ ТО МАТ СКИ БЕ ЛЕ ЖИ ТИ 

ПРЕ КО РА ЧЕ ЊЕ БР ЗИ НЕ

Оде ље ње са о бра ћај не по ли ци је Пан че во до би ће од Гра да, то јест од Аген -

ци је за са о бра ћај дро га-тест чи ја је вред ност 1,2 ми ли о на ди на ра, као и

си стем за ау то мат ско де тек то ва ње и до ку мен то ва ње са о бра ћај них пре -

кр ша ја, и то про ла зак на цр ве но све тло и пре ко ра че ње бр зи не. Ова ка -

ме ра ће по ме ну те пре кр ша је бе ле жи ти на рас кр сни ци ули ца Све тог Са ве

и Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка, а си стем за ау то мат ско де тек то ва ње бр зи -

не би ће по ста вљен у Сте ва на Шу пљик ца. Оба уре ђа ја су укуп не вред но -

сти 11,9 ми ли о на ди на ра. Са о бра ћај ци ће до би ти и ви ше ком пју те ра,

ске не ра и фо то ко пир них апа ра та, вред но сти око 700.000 ди на ра. Све

ово за по тре бе Са о бра ћај не по ли ци је ку пље но је нов цем од на пла ће них

нов ча них ка зни за са о бра ћај не пре кр ша је.

нан си ра ње у кул ту ри мо ћи да кон ку -
ри шу и су бјек ти ко ји ни су ре ги стро -
ва ни на те ри то ри ји гра да под усло -
вом да кул тур ни про грам ре а ли зу ју у
Пан че ву.

– У ме ђу вре ме ну је до не та ре пу -
блич ка уред ба, па смо сва ка ко ми -
сли ли да пра вил ник ускла ди мо са
уред бом – ре кла је Ни ко ли ће ва.

Оно што је овом од лу ком про ме ње -
но, је сте и то да су кри те ри ју ми са да у
скла ду с ре пу блич ким, од но сно ко ми -
си ја ће за сва ки про је кат мо ра ти убу -
ду ће пи сме но да обра зло жи за што је
он при хва ћен од но сно од би јен.

Већ ни ци су усво ји ли и из ме ну Од -
лу ке о ло кал ним ко му нал ним так са -
ма, ко ја је до не ла пре ци зни је ка зне -
не од ред бе, јер за кон са да про пи су је
да ка зне бу ду у фик сном из но су, а не
као до са да у од ре ђе ном ра спо ну. За
прав но ли це ка зна је 150.000 ди на ра,
а за од го вор но ли це у прав ном ли цу
25.000 ди на ра, док је ка зна за пред у -
зет ни ка 75.000 ди на ра, а за фи зич ко
ли це 25.000 ди на ра.



И по сле ма ли ша ну та та при ча о тим
из бо ри ма, на ко ји ма се над ме ћу не -
ка кви ма тор ци с ци љем да вла да ју. И
шта се то ње га ти че кад га за ни ма са -
мо ка ко да што пре за и гра на пра вом
ста ди о ну „Камп ноу”, у пра вом цр ве -
но-пла вом дре су и са ори ги нал Ле -
ом. Да за и гра нај бо љи фуд бал на
све ту... Јер он обо жа ва да игра, али
ов де не мо же, за то што га це па ју. А
ни ко му не ве ру је, ми сле да то бо же
фо ли ра, чак и кад им по ка же мо дри -
цу. Чак ни ње го ви, јер су од „зен та”
на пу ни ли га ће до вр ха. Са да му је ја -
сно да на том „рас па лом” те ре ну
про ла зе са мо бру тал ни це па чи, ни -
ка ко лу цид ни дри бле ри, ви хор на
кри ла или вр сни гол ге те ри.
И ка ко он са да да слу ша ћа ле то ва
тру ћа ња о не ким та мо мно го озбиљ -
ним ства ри ма, а у ства ри до сад ним
за ме да љу. Ка кви из бо ри, ње му је са -
мо ста ло ка ко да „рас па ло” игра ли -
ште у ко јем вла да ју ху ли га ни, за ме -
ни ка та лон ским хра мом вир ту о за и
да се до ми ле во ље, али по свим пра -
ви ли ма, над и гра ва у ти ка-та ка сти лу
с вр хун ским мај сто ри ма. А он то и те
ка ко мо же, јер за на ше при ли ке не -
нор мал но је та лен то ван...
– Слу шај ме до бро, та та, са да ти: па
шта ако сам пу но ле тан, „ли бо” ме за
та мо не ке сту пид не из бо ре. Ни је то
мо ја при ча! Хо ћу са мо да се по ште но
из и грам та мо где ће не ко це ни ти мој
та ле нат. И не мој да ми го во риш да су
то спо ред не ства ри, јер за ме не су
нај ва жни је на све ту – ре че ма ли шан
и оде сво јим пу тем... Ј. Ф.

дан (нат)про се чан ма ли шан, се де ћи
на ру бу „рас па лог” деч јег игра ли шта
усред ма шта ња о то ме да се на ла зи
на то ли ко же ље ном ста ди о ну „Камп
ноу” и да је то на ње му пра ви-прав -
ца ти дрес „Бар се ло не”, а да су ту Ме -
си, Неј мар и Су а рез уме сто ма лих
али већ уве ли ко бру тал них ху ли га на
ко ји су га упра во из вре ђа ли и оте ра -
ли. И то, за што?!

Са мо за то што се усу дио да тра жи
фа ул?! У ства ри, је два је то из у стио,
а нај ја чи „ган гу ла” од мах по лу део,
из драо се на ње га да му се сва ка дла -
ка укру ти ла, оп ту жив ши га да ла же
и ма же. Нај у рио га му ње ви то с те ре -
на, док су сви оста ли, чак и ком па -
ње ро си из еки пе, за му кли ко зап ти -
ве ни. Ваљ да за то да, не дај бо же, и
њих то не сна ђе. И то што су у су -
прот ном та бо ру од по ме ну тог фра је -
ра, са свим је до вољ но за бри гу, па
још фа ли да му се и ди рект но за ме -
ра ју. Ма, ди се то ра ди, ду ма ју они –
ћу тиш, смр диш и играш...
Али то је не ка ко ба ја ги игра, ми сли
ма ли шан. Ње го ви вај ни дру га ри се,
као, бо ре за по бе ду, а у ства ри је два
че ка ју да „ча сно” из гу бе. Јер, страх
од гу бит ка утак ми це мно го је ма њи
од стра ха да се не за ме ре нај ја чем.
Ко зна шта тек он да мо гу да из гу бе?
И џа ба им је ма ли шан по ка зи вао
бол ну мо дри цу – очи глед но им је до
тог фа у ла, по бе де и, уоп ште, до утак -
ми це, као до пре клањ ског му са вог
сне га. Све је то ими та ци ја, бит но је
са мо да од ши ба џи је не фа су ју пре ко
там бу ре.

Не ке та ко 
спо ред не ства ри

– И ко га то још за ни ма ју ти из бо ри!
Па још пред сед нич ки?! А и ни су не -
ка фо ра – де лиш не ка кво ор де ње у
не ви ђе ним ко ли чи на ма, ле лу ја во ђу -
скаш са ша ша вим Ара пи ма и не што
не по ве за но бу ла зниш. Ма, ни ком ни -
је ја сно за што се због та ко не бит не
ства ри ди же то ли ка га ла ма. Бру ка,
за и гра ли се на па ље ни ма тор ци, ни -
кад их не ћу раз у ме ти... Не мо гу ни да
за ми сле ка ко мно го ве ћих му ка од
то га има ових да на... – ми сли та ко је -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Скица тушем? Ма јок, наша лепа река

На Тамишу, у среду, 1. марта

Снимио Владимир Ђурђевић

• Пси рата се буде. Осетили су крв!

• Избацила га је жена из куће. Сад има статус расељеног лица.

• Да обећа боље сутра, сваком нашем политичару је као добар дан!

• Људождер је генетски модификован човек.

• Лапот је еутаназија на црногорски начин.

• Кад ју је упознао, била је жена-змај, а кад се оженио њоме,
постала је права ала.

МИСАО НЕДЕЉЕ

АКО ВАС ПРЕВАРИ ЖЕНА, ПРЕВАРИТЕ И ВИ ЊУ.

ЧИСТ РАЧУН, ДУГА ЉУБАВ!

Петак, 3. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Лу ди ло је пот пу но!
И та ко... Рас пи са ни су још јед ни из бо ри у Ср би ји нам на шој на па ће -
ној и „си ло ва ној”. Ко зна ко ји у по след њих де се так го ди на... Ах, да...
Овог пу та су пред сед нич ки. Ма да, би ће и ко је ка квих би ра ња по не ким
ло кал ним сре ди на ма...

Кам па ња зва нич но ни је ни по че ла, а по ли тич ки рат се уве ли ко рас -
плам сао. Бо ри се ар гу мен ти ма, „пу ца” се и ла жи ма, ла жним обе ћа њи -
ма, а уда ра се и ис под по ја са. Уо ста лом, на ви кли смо на то од на ших
по ли ти ча ра. Сви су они, ма ње-ви ше, исти. Уо ста лом, ви де ли смо то у
по след ње, па, ско ро три де це ни је...

Нај но ви ја ис тра жи ва ња ка зу ју да је са да шња „по зи ци ја” ја ка да ја ча
не мо же би ти. А шта ка же опо зи ци ја? Ње ни при пад ни ци, у по след ње
вре ме, ра ту ју ме ђу соб но. При ста ли це про тив кан ди да та већ ви ђе ног
пред сед ни ка раз је ди ње не су да раз је ди ње ни је не мо гу би ти. А с та -
квим од но сом сна га у рат се обич но и не ула зи. Из гле да да је при ста -
ли ца ма са да већ број них опо зи ци о них про тив кан ди да та мно го ва жни -
је да осво је ко ји про це нат ви ше у сво јој ме ђу соб ној бор би не го што
има ју си гу ран план ка ко да до би ју „глав ну бит ку”. А мо жда мо тив за
опо зи ци о ну сва ђу ле жи – у бу дућ но сти. Мо жда су све то са мо при пре -
ме за не ке дру ге, пред сто је ће из бо ре?

* * *
Док по ли ти ча ри бри ну сво је бри ге и во де сво је ра то ве, жељ но иш че ку -
ју ћи ми ли он ске при на дле жно сти ко је им сле ду ју по во дом сва ких из -
бо ра, про сеч ни гра ђа ни на ше зе мље му ку му че ка ко да са ста ве крај с
кра јем. Ка ко да „за тво ре” ме сец и ка ко да – оду из Ср би је.

Да, да по бег ну из зе мље у ко јој је људ ско до сто јан ство сро за но на ну -
лу. И ис под ње. Јер за што да оста ну у др жа ви у ко јој се на здрав стве не
пре гле де че ка ме се ци ма, где се за по моћ бо ле сној де ци мо ле не по зна -
ти љу ди пу тем дру штве них мре жа, где се ко но ба ри ше и зи да с пра вим
фа кул тет ским ди пло ма ма, док „ди плом ци” се де у др жав нич ким фо те -
ља ма, где де вој ке и же не пре ста ју да пла ни ра ју ра ђа ње са мо да би ра -
ди ле за не ку цр ка ви цу од два де се так хи ља да ди на ра... И то је раз лог
за што Ср би ја по ла ко не ста је. Ви со ко о бра зо ва не же не да нас ра ђа ју у
про се ку 1,37 де це, а за нај про сти ју ре про дук ци ју је по треб но 2,1 де те.
Не бу де ли не ких по ма ка, тек за не ко ли ко го ди на ће мо се за пи та ти за -
што не ма ко да пла ћа пен зи је...

* * *
Пред на ма је још је дан фуд бал ски „ве чи ти дер би”. Не, утак ми ца из ме -
ђу „Цр ве не зве зде” и „Пар ти за на” ви ше ни је ни ка кав пра зник спо р та,
већ са мо још је дан дан ка да се стра ху је од не ре да на ули ца ма и – ху -
ли га на.

Та ко је, уо ста лом, би ло и не дав но у Ни шу, на фи на лу Ку па Ра ди во -
ја Ко ра ћа у ко шар ци. Да ли то уоп ште ви ше и тре ба да чу ди, ако се зна
да је спо рт огле да ло дру штва? Све што се зби ва у спо р ту, са мо је пре -
сли ка но дру штве но ста ње. Та ко је још од „Мак си ми ра” 1991. го ди не...
Од рас па да ве ли ке Ју го сла ви је у на шем дру штву вла да оп шти ха ос и
гра беж. Не спо соб ни и ха ла пљи ви по ли ти ча ри су уни шта ва њем свих
ин сти ту ци ја пот пу но ра зо ри ли дру штво.

А у не у ре ђе ној др жа ви сво је „фор ма ци је” ре ги стро ва ли су као удру -
же ња гра ђа на – на ви ја ча. За то се с три би на нај че шће и чу ју по ли тич -
ке па ро ле и по грд на скан ди ра ња...  Због то га да нас фуд бал у Ср би ји –
осим по ли тич ких по слу шни ка, тран ге-фран ге ме на џе ра и за шти ће них
ди ле ра – све ма ње ин те ре су је обич не смрт ни ке. 

* * *
И док се че ка ју из бо ри и дер би, у Пан че ву се кра де на ве ли ко. На ред
су до шле алу ми ни јум ске др шке с лиф то ва. 

Па ја ју „мај сто ри” на Ко те жу, Те сли, Стре ли шту... Ују тру ра но, то ком
но ћи... Из гле да да је „би знис” баш уно сан, јер руч ке не ста ју од при зе -
мља па до спра то ва на вр ху згра де.

Лу ди ло је пот пу но!

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић
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Ле па вест за све во за че гла си
да ће у на ред не че ти ри не де ље
све вр сте го ри ва по јеф ти ни -
ти за три ди на ра по ли тру.

Ме ђу тим, ова ин фор ма ци -
ја ва жи са мо за оне ко ји

„хра ну” за сво ја во зи ла бу ду
па за ри ли на пум пи „Га спе -
тро ла”. Да би вас го ри во ста -
ја ло по вољ ни је, по треб на
вам је ло јал ти кар ти ца Ау то-
-цен тра „Зо ки”, ко ју до би ја ју
сви они ко ји су ре ги стро ва ли

во зи ла у том цен тру то ком
ове и про шле го ди не.

По ред ло јал ти кар ти це,
би ће вам нео п хо дан и ку пон
из бро ја „Пан чев ца” ак ту ел -
ног у сва кој од че ти ри не де -
ље, ко ли ко ак ци ја тра је.

Да кле, од пет ка, 3. мар та,
до че тврт ка, 9. мар та, ва жи ће
ку пон број 1, ко ји се на ла зи на
овој стра ни „Пан чев ца”. Исе ци -
те га, по не си те ло јал ти кар ти цу
и свра ти те до „Га спе тро ла” нај -
ка сни је до на ред ног че тврт ка.
Ку пон се мо же ис ко ри сти ти
са мо јед ном и по треб но га је
оста ви ти рад ни ци ма на пум -
пи, та ко да пре по ру чу је мо да
на то чи те до вр ха, ра ди што
ве ће уште де.

Иду ће не де ље об ја ви ће мо
но ви ку пон, ко ји ће ва жи ти
од пет ка, 10. мар та, до че -
тврт ка, 16. мар та, а на кон
то га још два ку по на за још
две сед ми це.

Ужи вај те у до брим це на ма
и пра ти те „Пан че вац” ка ко
би сте на вре ме би ли ин фор -
ми са ни о на ред ним ак ци ја -
ма на лик овој. Д. К.

Про грам од 2006.
спро во де Град ска
упра ва и За вод за
јав но здра вље

Нај ви ше „шкри пи”
згра да Гим на зи је

Ре зул та ти про гра ма јав но -
здрав стве не кон тро ле ко је су 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 то ком
про шле го ди не спро во ди ли
Град ска упра ва и За вод за јав -
но здра вље, пред ста вље ни су
јав но сти у сре ду, 1. мар та, у
ма лој са ли Град ске упра ве.

На ста ви ће се
Ова ква вр ста кон тро ле спро -
во ди се у на шем гра ду већ ду же
од јед не де це ни је са основ ним
ци љем да се очу ва и уна пре ди
здра вље де це при ме ном ефи -
ка сних ме ра за сма ње ње не га -
тив ног ути ца ја сре ди не.

При сут не на ску пу у Град -
ској упра ви по здра ви ла је Та -
тја на Бо жић, чла ни ца Град -
ског ве ћа за ду же на за обра зо -
ва ње, ко ја је из ја ви ла да је
Град про шле го ди не из дво јио
око 5,2 ми ли о на ди на ра за јав -
но здрав стве ну кон тро лу, као и
да су сред ства за ту на ме ну
опре де ље на и у ово го ди шњем
бу џе ту. Пре ма ре чи ма Љи ља -
не Ла зић, ди рек тор ке За во да,
та уста но ва спро во ди про грам
јав но здрав стве не кон тро ле у
кон ти ну и те ту од 2006. го ди не
за хва љу ју ћи то ме што је ло -
кал на власт са гле да ла ње гов
зна чај.

– Кон ти ну и ра ну јав но здрав -
стве ну кон тро лу школ ских и
пред школ ских уста но ва на те -
ри то ри ји Ср би је, пре ма на -
шим са зна њи ма, не ра ди ни ко
на ова кав на чин. Кроз овај
про је кат ра ди мо на спре ча ва -
њу мно гих фак то ра ри зи ка ко -
ји мо гу да ути чу на здра вље на -
ше де це и ко ри сни ка обје ка та
обра зов них уста но ва – ре кла је
прим. др Љи ља на Ла зић.

Она је до да ла да су у прет -
ход ном пе ри о ду ра ђе не по две
ана ли зе во де за пи ће у школ -
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ским и пред школ ским објек -
ти ма, а пра вил ник на ла же да
их у то ку го ди не бу де че ти ри.
Сто га ће, ре кла је Ла зи ће ва, од
2017. го ди не за кон ска и под -
за кон ска ак та би ти ис по што -
ва на и у том сег мен ту. Уз то,
она је по зва ла пред став ни ке
шко ла и пред школ ских уста -
но ва да са За во дом ус по ста ве
бо љу са рад њу и до ста ве сво је
пред ло ге у ве зи са спро во ђе -
њем пре вен тив них ак тив но сти
и ор га ни зо ва њем пре да ва ња
ко ја би ре а ли зо вао за вод ски
Цен тар за про мо ци ју здра вља.

Не јеф ти не ме ре
Ре зул та те про гра ма спро ве де -
ног у про шлој го ди ни пред ста -
ви ла је 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.

За до во ља ва ју ћу оп шту хи ги -
јен ску оце ну до би ло је свих 20
обје ка та, као и цен трал на ку -
хи ња ПУ „Деч ја ра дост”, а
пред ло же не су раз ли чи те ме -
ре за по бољ ша ње у 20 обје ка -
та: ре кон струк ци ја кро ва (9),
са ни ра ње вла ге у про сто ри ја -
ма (8), по прав ка спра ва за
игру де це (6), бе тон ске под ло -
ге (6), огра да (6) и још пет на -
ест дру гих. Сви ана ли зи ра ни

узо р ци хра не ко ја је слу же на
де ци би ли су ми кро би о ло шки
ис прав ни, док су, ка да је реч о
енер гет ској вред но сти и ко ли -
чи ни со ли у об ро ци ма, да ти
пред ло зи за ма ње ко рек ци је
ка ко би се са др жај основ них
гра див них са сто ја ка и со ли
ујед на чио.

Про гра мом су об у хва ће не и
све град ске и се о ске основ не
шко ле у ко ји ма су ис пи ти ва ни
узо р ци с по вр ши на, без бед -
ност хра не, хи ги јен ска ис -
прав ност во де за пи ће и хи ги -
јен ско ста ње обје ка та, а оба -
вље ни су и са ни тар ни пре гле ди
за по сле них. Свих 19 обје ка та
до би ло је за до во ља ва ју ћу оп шту
хи ги јен ску оце ну, а пред ло же не
су ме ре за по бољ ша ња, као
што су: ре кон струк ци ја згра де
и за ме на сто ла ри је (18), уре -
ђе ње дво ри шта (12), уре ђе ње
спорт ских те ре на (6), ре кон -
струк ци ја кро ва (3), са ни ра ње
вла ге у про сто ри ја ма (2) и дру -
ге. Иста ис пи ти ва ња спро ве де -
на су и у сред њим шко ла ма,

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

ХИ ГИ ЈЕ НА ДО БРА, 
ХРА НА И ВО ДА БЕЗ БЕД НИ

Зби р ка крат ких при ча „Бо -
жан стве ни без бо жни ци 2” Са -
ње До ма зет би ће пред ста вље -
на у че твр так, 2. мар та, у Га ле -
ри ји Ми ло ра да Ба те Ми ха и -
ло ви ћа. О књи зи ће, по ред ау -
тор ке, го во ри ти и уред ни ца
Гор да на Ми ло са вље вић.

Књи га пред ста вља на ста вак
зби р ке ли те рар них пор тре та
нај бли ста ви јих умо ва 20. ве ка.

„Че тр де сет ре пор та жа о лич -
но сти ма у књи зи у ства ри су
стил ски и по ет ски об ли ко ва не
крат ке при че, чи ји су ју на ци
обе ле жи ли вре ме у ко ме жи ви -
мо. Лич не ре ми ни сцен ци је да -
ју при ча ма по ет ску но ту, док
ен ци кло пе диј ско зна ње ау тор -
ке од на из глед би о граф ских
де та ља тво ри уз бу дљи ву жи -
вот ну дра му сва ког ју на ка по -
на о соб, от кри ва ју ћи уну тра -
шње све то ве оних ко ји су об ли -
ко ва ли свет у ко ме жи ви мо”,
на во ди се у са оп ште њу.

Са ња До ма зет је про зни и
драм ски пи сац. До са да је об ја ви -
ла че ти ри ро ма на, књи гу дра ма и

при ча „Моћ ма ске”, де се так дра -
ма, не ко ли ко есе ја... М. М.

ЗБИ Р КА КРАТ КИХ ПРИ ЧА СА ЊЕ ДО МА ЗЕТ

Бо жан стве ни 
без бо жни ци

НО ВА УСЛУ ГА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

Спе ци ја ли стич ки и
ул тра звуч ни прегледи

За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац” од не -
дав но је, за хва љу ју ћи са рад -
њи са ор ди на ци јом „Храст”
из Бе о гра да, про ши рио свој
бо гат спек тар услу га.

Та ко са да сви на ши су гра -
ђа ни има ју при ли ку да су бо -
том ура де би ло ко ју вр сту
пре гле да на нај са вре ме ни -
јем мо бил ном ул тра звуч ном
апа ра ту, а на рас по ла га њу су
им и спе ци ја ли стич ки пре -
гле ди, ко је оба вља тим
струч ња ка из Бе о гра да, са

ака де ми ком проф. др Ђор -
ђем Ра да ком на че лу. Пре -
гле ди се за ка зу ју рад ним да -
ни ма од 7 до 15 са ти пу тем
те ле фо на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903.

Овог ме се ца у За во ду су за
кли јен те осми шље ни и но ви
па ке ти услу га по из у зет но
по вољ ним це на ма, а ви ше о
то ме по гле дај те на де ве тој
стра ни ак ту ел ног бро ја на -
шег ли ста.

Д. К.

Го сту ју ћа из ло жба „По след ња
де це ни ја Са ве Шу ма но ви ћа”
Га ле ри је сли ка „Са ва Шу ма -
но вић” би ће отво ре на у пе так,
3. мар та, у Све ча ној са ли На -
род ног му зе ја.

„По след ња де це ни ја у ства -
ра ла штву Са ве Шу ма но ви ћа
пред ста вља јед ну за о кру же ну
це ли ну ко ја је по чи ва ла на ве о -
ма чвр стим осно ва ма. Као те ма
у по след њој де це ни ји убе дљи во
до ми ни ра пеј заж. Дру га оми -
ље на те ма је акт. Нај ви ше де ла

на сли као је то ком 1939. го ди не,
ка да се при пре мао за ве ли ку
из ло жбу, и сле де ће, 1940. го ди -
не, по не сен успе хом из ло жбе.
Ни је би ло вре ме да ужи ва у
успе ху, рат је до шао и у Шид.
Не ка од нај бо љих де ла на ста ла
су упра во тих рат них го ди на”,
на во ди се у са оп ште њу.

Из бор де ла за пан че вач ку
из ло жбу при ре ди ла је Ве сна
Бу ро је вић, ди рек тор ка Га ле -
ри је сли ка „Са ва Шу ма но вић”.

М. М.

ГО СТУ ЈУ ЋА ИЗ ЛО ЖБА У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

По след ња де це ни ја 
Са ве Шу ма но ви ћа

СА РАД ЊА АУ ТО-ЦЕН ТРА „ЗО КИ” 

И „ГА СПЕ ТРО ЛА”

Уште ди те на го ри ву

Уко ли ко сте 
ре ги стро ва ли во зи ло
код „Зо ки ја” у 2016.
го ди ни, по треб но
је да лич но оде те 
до Ау то-цен тра 
и по диг не те сво ју 
ло јал ти кар ти цу.

где је, уз све на ве де но, пре -
гле дан и 1.261 уче ник. Сви
објек ти до би ли су за до во ља -
ва ју ћу хи ги јен ску оце ну, а
пред ло зи се ти чу ре кон струк -
ци је згра де и за ме не сто ла ри -
је (9), са ни ра ња вла ге у про -
сто ри ја ма (4) итд.

Пре ма ре чи ма прим. др
Рад ми ле Јо ва но вић, нај ве ћи
про бле ми уо че ни су у Гим на -
зи ји „Урош Пре дић”, у чи јем
се дво ри шту уру ша ва зид су -
сед ног објек та, што пред ста -
вља ри зик, упр кос то ме што је
по ста вље на жи ча на огра да. Јо -
ва но ви ће ва је на гла си ла да се
у Гим на зи ји мо же уо чи ти и
про блем не до стат ка рад них
про сто ри ја за оба вља ње на ста -
ве, с об зи ром на то да шко лу
по ха ђа ве ли ки број ђа ка, а до -
да ла је и то да тре ба про на ћи
мо гућ ност да се ре но ви ра фа -
са да и по пра ви кров, као и да
се са ни ра вла га на уну тра -
шњим зи до ви ма, те да се за ме -
не про зо ри и вра та на згра ди.

Д. Ко жан

Ре зул та ти ко рект ни, пред ло зи кон струк тив ни

Кон церт гру пе „Кал” би ће одр -
жан у пе так, 3. мар та, од 22 са -
та, у дво ра ни „Апо ло” До ма
омла ди не.

Му зи ку овог ур ба ног ром -
ског бен да кри ти ча ри су на зва -

ли rock’n’roma. Он по сто ји од
2006. го ди не и до са да је имао
ви ше од шестсто кон це ра та и
уче ство вао на нај зна чај ни јим
до ма ћим, европ ским и свет -
ским фе сти ва ли ма. М. М.

КОН ЦЕРТ У „АПО ЛУ”

Rock’n’roma



Чланови Српског покрета Две-
ри у оквиру своје мини-акције
разговарали су с Панчевцима у
Градском парку у недељу, 26.
фебруара. Том приликом су
најавили трибину која ће бити
одржана у четвртак, 9. марта, у
19 сати, у кафе-клубу „Купе”.
Како је речено, на скупу ће го-
ворити Бошко Обрадовић, ли-
дер Покрета и кандидат за
председника Србије, као и Ма-
рија Јањушевић и Срђан Ного,
народни посланици Двери.

Милутин Илић, члан Град-
ске организације Покрета, из-
јавио је:

– Имамо посланике у На-
родној скупштини и захваљу-
јући гласовима грађана који
се нису предали и желе да жи-
ве у слободној, демократској и
праведној Србији у прилици
смо да покажемо како се за-

ступа интерес грађана. До са-
да смо подносили многе ини-
цијативе и предлоге закона.
Показали смо свима колико је
важно да у Скупштини не седе

само партијски послушници,
који не представљају грађане
што су их бирали и који су у
парламенту једино ради лич-
не користи.

Илић је навео и како сви
грађани треба да узму учешће
у политичком животу и да је
најмање што могу да ураде за-
рад своје будућности да изађу
на гласање.

– На тај начин је могуће
оценити рад свих политичара,
а Двери су себи одредиле уло-
гу буђења јавности и указива-
ња на чињеницу да грађани
имају моћ. Наш покрет је у
политички живот унео одго-
ворност, с намером да народ
изгради критички осврт и уве-
де политичку казну за погре-
шне одлуке и неспособност –
истакао је Илић.

Он је казао и да би највећа
казна за политичара била да
га грађани склоне с власти, да
би се сваки следећи функцио-
нер трудио да буде бољи и да
што више уради, и да свакако
не би цео свој мандат прово-
дио у медијским манипулаци-
јама и лажним обећањима.

Страну

припремила

Сузана
Првуљ

4 ПОЛИТИКА
Петак, 3. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

Ове ра пот пи са 
за пред сед нич ке 
кан ди да те нај че шће
ван рад ног вре ме на

Ове ре пот пи са, ру ко пи са и
пре пи са од 1. мар та вр ше са мо
са мо јав ни бе ле жни ци у гра -
до ви ма и оп шти на ма за чи је
су под руч је иза бра ни, јер ти
по сло ви пре ла зе у њи хо ву ис -
кљу чи ву над ле жност, а исто
пра ви ло ва жи и за ове ру пот -
пи са у ве зи с пред ло гом кан -
ди да та за пред сто је ће пред -
сед нич ке из бо ре.

Под се ти мо, За ко ном о ове ри
пот пи са, ру ко пи са и пре пи са,
ко ји је усво јен у ав гу сту 2014.
го ди не, пред ви ђе но је да у гра -
до ви ма и оп шти на ма у ко ји ма
ни су име но ва ни јав ни бе ле -
жни ци, те по сло ве на ста вља ју
да оба вља ју основ ни су до ви,
суд ске је ди ни це, при јем не кан -
це ла ри је основ них су до ва, као
и оп штин ске упра ве. То пра ви -
ло не ва жи за Пан че во.

До ове про ме не до шло је тик
пред рас пи си ва ње пред сед нич -
ких из бо ра. На и ме, сва ки кан -
ди дат за ше фа др жа ве мо ра Из -
бор ној ко ми си ји да пре да ми -
ни мум 10.000 ове ре них пот пи -
са по др шке гра ђа на, па је сто га
не мо гу ће не по ста ви ти пи та ње
да ли ће но та ри има ти до вољ но
вре ме на за по сао ко ји их оче ку -
је. У су прот ном, мо гло би до ћи
до кр ше ња из бор ног пра ва, а не
сме мо за бо ра ви ти ка ко су јав ни
бе ле жни ци у оба ве зи да на ста -
ве оба вља ње сво јих ре дов них
за ду же ња. Ипак, по ред име но -
ва них јав них бе ле жни ка, овла -
шће ње за ове ре пот пи са има ју
и за по сле ни у кан це ла ри ји јав -
ног бе ле жни ка, то јест јав но бе -
ле жнич ки по моћ ник, са рад ник
и при прав ник.

Тим по во дом раз го ва ра ли
смо са Сне жа ном Ју кић, јав -
ним бе ле жни ком из на шег
гра да. Она је за „Пан че вац”
из ја ви ла да су но та ри и ра ни је
ове ра ва ли ру ко пи се, пот пи се
и пре пи се, али да од са да са мо
они има ју ис кљу чи ву над ле -
жност. Го во ре ћи о пот пи си ма
по др шке за пред сед нич ке кан -
ди да те, ис та кла је:

ПРО МЕ НА ТИК ПРЕД ИЗ БО РЕ

ДО ВОЉ НО ЈАВ НИХ БЕ ЛЕ ЖНИ КА 
У НАШЕМ ГРАДУНа ци о нал ни са вет ма ке дон -

ске на ци о нал не за јед ни це у
Ре пу бли ци Ср би ји, са се ди -
штем у Пан че ву, ис ти че да с
ве ли ком за бри ну то шћу пра -
ти ак ту ел на де ша ва ња у ма -
тич ној др жа ви.

У са оп ште њу за јав ност је
на гла ше но да чла но ви ове
за јед ни це од оса мо ста ље ња
Ре пу бли ке Ма ке до ни је 1991.
го ди не до да нас на ма ти цу
гле да ју као на са вре ме ну,
плу ра ли стич ку и де мо крат -
ску др жа ву свих гра ђа на ко -
ји жи ве у њој и свих др жа -
вља на ван ње. Чла но ви на по -
ми њу и да су по но сни што је
Ма ке до ни ја до са да би ла
отво ре на, мул ти кул ту рал на
и што се под јед на ко бри ну ла
за све сво је гра ђа не без об зи -
ра на пол, на ци о нал ност или
ве ро и спо вест.

„Ми Ма ке дон ци из Ср би је
же ли мо да упу ти мо по ру ку
ка ко по др жа ва мо на сто ја ња
и за ла га ња за мир ну, ста бил -
ну и про спе ри тет ну Ма ке до -
ни ју у ко јој вла да ју до бри

ме ђу ет нич ки од но си, али
исто вре ме но се за ла же мо за
уни тар ну, не за ви сну и сло -
бод ну Ма ке до ни ју свих ње -
них гра ђа на: Ма ке до на ца,
Ал ба на ца, Ср ба, Вла ха, Ту -
ра ка, Ро ма, Бо шња ка и свих
дру гих рав но прав них гра ђа -
на. На ци о нал ни са вет ма ке -
дон ске на ци о нал не за јед ни це
у Ср би ји из ра жа ва за бри ну -
тост и уз не ми ре ност по во -
дом ве сти да је у пре го во ри -
ма за фор ми ра ње но ве вла де
на пра вљен ком про мис, пре -
ма ко ме, на во де ма ке дон ски
ме ди ји, ’срп ски на род тре ба
да се про гла си кри вим за ге -
но цид над Ал бан ци ма у Ма -
ке до ни ји из ме ђу два свет ска
ра та’. Ова кав по тез, уко ли ко
је ин фор ма ци ја тач на, мо же
озбиљ но да на ру ши од но се
из ме ђу Ср би је и Ма ке до ни -
је, на чи јем ја ча њу и уна пре -
ђе њу де це ни ја ма ра ди ка ко
ма ке дон ска на ци о нал на за -
јед ни ца у Ср би ји, та ко и срп -
ска у Ма ке до ни ји”, на во ди
се у са оп ште њу.

МА КЕ ДОН СКА НА ЦИ О НАЛ НА ЗА ЈЕД НИ ЦА

За ла га ње за ста бил ну 
ма тич ну др жа ву

– Ове ре без пре гле да пот пи -
са не ће би ти си гур но. Ду жни
смо да по гле да мо сва ку лич ну
кар ту и убе ђе на сам да све мо -
је ко ле ге ра де на тај на чин.

На ве ла је ка ко су уо чи прет -
ход них из бо ра пот пи се ове ра -
ва ли и Град ска упра ва и суд,
до дав ши да је про це ду ра у
згра ди ло кал не са мо у пра ве
да ле ко јед но став ни ја и да се
са мо због то га про цес код јав -
них бе ле жни ка од ви ја до не кле
спо ри је.

Од го ва ра ју ћи на но ви нар -
ско пи та ње да ли у Пан че ву
по сто ји мо гућ ност да се не по -
стиг не из вр ше ње свих оба ве за
у за да том ро ку, Сне жа на Ју -
кић је ре кла да с об зи ром на
то да је че тво ро бе ле жни ка у
Пан че ву и по је дан у Али бу на -
ру и Ко ва чи ци, не би тре ба ло
да до ђе до ком пли ка ци ја.

– Има нас ше сто ро на те ри -
то ри ји Основ ног су да Пан че ва.
За вре ме прет ход них из бо ра
смо ми ура ди ли ве ли ки по сао.
Бит но је на по ме ну ти ка ко се
ове ра тих пот пи са нај че шће
ра ди ван рад ног вре ме на – ка -
за ла је Ју ки ће ва.

По ја сни ла је и да јав ним бе -
ле жни ци ма иде у при лог то
што од са да има ју пра во да ко -

ри сте ви ше књи га – упи сни ка
о ове ра ма и по твр да ма и пе ча -
та исто вре ме но, као и то што
овла шће ни при прав ни ци сме -
ју та ко ђе да пот пи су ју.

– И мо је ко ле ге и ја има мо
до дат не књи ге, пе ча те и при -
прав ни ке, што зна чи да ће мо
на ви ше ме ста мо ћи да оде мо
исто вре ме но. Да кле, са да је
мо гу ће да се ра ди у кан це ла -
ри ји, а да, на при мер, то ком

рад ног вре ме на дво је при -
прав ни ка ра ди ван ње – пре -
ци зи ра ла је Сне жа на Ју кић.

Она је по твр ди ла ин фор ма -
ци ју да ће јав ни бе ле жни ци и
ове го ди не то ком при ку пља ња
пот пи са ра ди ти пре ко вре ме -
но, али и за вре ме ви кен да.
Ис та кла је да пу не ру ке по сла
и из бо ри ни на је дан на чин
не ће ути ца ти на ре до ван рад
јав них бе ле жни ка.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ 

ОСНОВНОГ СУДА У ПАНЧЕВУ

Панчево

Бранислав Медаковић, Војводе Радомира Путника 22

Љиљана Крстић Милаков, Жарка Зрењанина 7

Моника Абци Тадић, Максима Горког 4

Снежана Јукић, Др Светислава Касапиновића 22-а, стан 1

Ковачица

Божена Ђорђевић, Др Јанка Булика 58

Алибунар

Ромулус Ракитован, Братства–јединства 25

Опово

Вршилац дужности јавног бележника за подручје Основног

суда у Панчеву – Општина Опово: Снежана Јукић

Снежана Јукић на радном задатку

Не у спе шно ани ми ра ње
Ја сам од ле та при чао са Са шом Јан ко ви ћем, од но вем -
бра са Је ре ми ћем, ре као сам им да је нео п хо дан до го вор,
да мо ра је дан кан ди дат. Они су од лу чи ли да са мо стал но
иза ђу, на ша од лу ка је би ла да по ка жу ко ли ко мо гу да
ани ми ра ју би рач ко те ло, нај ва жни је је да до ђе до дру гог
кру га. У це лом би рач ком те лу 30 од сто по др жа ва Алек -
сан дра Ву чи ћа, Је ре мић и Јан ко вић има ју из ме ђу пет и
10 од сто по др шке, ово нам го во ри да ни су ус пе ли да ани -
ми ра ју ве ли ки део ап сти не на та. Чак и кад гле да мо би ра -
че ДЈБ, ни њих ни су ус пе ли да ани ми ра ју, то го во ри да
на ова кав на чин не ће ани ми ра ти до вољ но би ра ча.

(Са ша Ра ду ло вић, ли дер По кре та „До ста је би ло”, Н1)

* * *
Уме сто да се дис тан ци ра ју од та квих по ја ва, ка ко сам им
не дав но пред ло жио, у Хр ват ској су мо ју кри ти ку на зва -
ли без о бра злу ком, иа ко сам за сту пао вред но сти ко је по -
ве зу ју Европ ску уни ју.

(Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по сло ва, „Тан југ”)

Ми са да тро ши мо оно ли ко ко ли ко за ра ди мо и у том
сми слу је кли ма у на шој зе мљи по вољ ни ја не го и у не -
ким зе мља ма Европ ске уни је.

(Алек сан дар Ву чић, пре ми јер Ср би је, „Бе та”)

* * *
Љу ди ко ји во де зе мљу мо ра ју с ње ски ну ти грех и сра мо -
ту ко ју ни ко ни је ус пео да ски не. А би ће им лак ше не го
не ки ма пре њих, због то га што су и са ми у ве ли кој ме ри
од го вор ни за сву не сре ћу ко ја нас је у про шло сти за де си -
ла – нај ма ње то ли ко ду гу ју по ро ди ца ма ко је се да нас се -
ћа ју оних ко јих ви ше не ма и на ма ко ји жи ви мо за јед но
с њи ма, да би ту бол ума њи ли.

(Че до мир Јо ва но вић, ли дер ЛДП-а, „Бе та”)

КОНЦЕПТ

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Бошко Обрадовић у Панчеву

Месна заједница Котеж је по-
водом Дана жена у среду, 1.
марта, приредила дружење с
корисницима Геронтолошког

центра, као и концерт „Вокал
кидса”. Према речима Бошка
Опачића, председника Скуп-
штине МЗ Котеж, у склопу ре-

довних и честих активности те
институције, овај догађај је
организован с циљем да се об-
радују и старији суграђани.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОТЕЖ

Обрадовати старије суграђане

Како наводе поједини меди-
ји, председнички избори у
Србији биће одржани 2.
априла, а ту информацију
добили су из кабинета пре-
мијера Александра Вучића.
Према томе, требало би да
председница Скупштине Ср-
бије Маја Гојковић у четвр-
так, 2. марта, у време штам-
пања нашег листа, распише
изборе за шефа државе.

Кандидати ће имати свега
30 дана за кампању. Уколико
дође до другог круга избора,
он ће бити одржан 16. апри-
ла, на Ускрс. Иако се говори-
ло о ванредним парламен-
тарним изборима, они неће
бити одржани ове године.

Предлог кандидата под-
носи се Републичкој избор-
ној комисији најкасније 20
дана пре дана избора. Њега
мора подржати најмање
10.000 бирача, потписима
који су оверени код јавних
бележника.

Републичка изборна коми-
сија утврђује листу кандидата
за избор председника Репу-
блике најкасније петнаест да-
на пре дана избора и објављу-
је је у „Службеном гласнику
Републике Србије”, и то дан
након што ју је утврдила.

Редни број кандидата на
листи утврђује се жребом, у
присуству представника
предлагача кандидата.

ИЗБОРИ ПОЧЕТКОМ АПРИЛА

Месец дана за кампању
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Пан че во се и ове го ди не пред ста ви ло
на Сај му ту ри зма. Тим по во дом смо
пи та ли су гра ђа не да ли су по се ти ли
тај до га ђај, да ли во ле да пу ту ју, ко је
де сти на ци је су им нај при влач ни је,
као и шта би ту ри сти ма пре по ру чи -
ли да ви де у на шем гра ду.

ТА ТЈА НА ШИП КА, рад ни ца:
– С об зи ром на то да не мам мно го

вре ме на, ве о ма рет ко пу ту јем. У су -
шти ни, ка да бих има ла мо гућ но сти,
пр во бих об и шла Ср би ју, па тек он да
ино стран ство. Ми слим да Пан че во
не ма мно го то га да по ну ди ту ри сти -
ма. Ја бих, на при мер, уки ну ла и кар -
не вал, а при о ри тет бих да ла фол кло -
ру и срп ској тра ди ци ји и де ша ва ња
та квог ти па по ди гла бих на мно го
ви ши ни во.

СА ЊА ДР ЧА, 
спе ци ја ли ста би о хе ми је:

– Обо жа вам да пу ту јем, а нај ви ше
на мо ре. Во лим да од ла зим и на пла -
ни не, али фи нан сиј ски ни је мо гу ће
све то да при у штим. Ове го ди не ни сам

мо гла да идем на са јам, а љу ди ма ко -
ји ни су из Пан че ва пре по ру чи ла бих
да ви де Та миш, На род ну ба шту и
цен тар гра да. Та ко ђе, има мо од лич -
не ма ни фе ста ци је, као што су кар не -
вал и „Сла ни ни ја да”. По хва ли ла бих
и ко њич ки клуб из Цре па је, ко ји вре -
ди по се ти ти.

АЛЕК САН ДАР СТОЈ КО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Ове го ди не ни сам по се тио Са јам
ту ри зма, али сам ви део про спек те.
Же лео сам да угра бим по пуст, али
смо су пру га и ја ипак од лу чи ли да у
сеп тем бру оде мо у Грч ку на мо ре.
Ту ри сти ма бих пре по ру чио да у Пан -
че ву по се те кеј, све ти о ник, цр кву са
два тор ња и мно га дру га ме ста.

ЗО РАН МР КИЋ, пен зи о нер:
– Ни сам ишао на Са јам ту ри зма.

Во лим да пу ту јем, по го то во у ино -
стран ство, али то је ма ло те же оства -
ри во, имам мно го оба ве за. Љу ди ма
ко ји ни су из Пан че ва пре по ру чио бих
да при су ству ју кар не ва лу и „Да ни ма

Вај фер та”. Та ко ђе, сма трам да је наш
кеј леп и тре ба ло би га по се ти ти.

САВ КА БОГ ДА НОВ, пен зи о нер ка:
– Ту ри сти ма бих пре по ру чи ла да

оду на кар не вал и оста ле слич не ма -
ни фе ста ци је. Та ко ђе, тре ба ло би да
ви де Та миш, као и око ли ну Пан че ва,
ко ја за и ста има шта да по ну ди. Ја во -
лим да од ла зим на пла ни не и прет -
по ста вљам да ћу оти ћи ове го ди не.
На Са јам ту ри зма ни сам ишла.

ЛУ КА МА ТИЋ, за по слен:
– Био сам на Сај му ту ри зма и ви -

део сам штанд Пан че ва. Ве о ма ми је
дра го што се наш град и ове го ди не
пред ста вио на том до га ђа ју. Тре нут -
но не мам мно го вре ме на за пу то ва -
ња, во лим ег зо тич не де сти на ци је и
сви ма бих пре по ру чио да оду у Ин -
до не зи ју. Ту ри сти ма ко ји до ла зе у
Пан че во пре по ру чио бих да ви де
цен тар, ин ду стриј ско на сле ђе, као и
да при су ству ју кар не ва лу и „Да ни ма
Вај фер та”.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

З. МРКШИЋА. СТОЈКОВИЋ С. БОГДАНОВ Л. МАТИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА НУ ДИ МО ТУ РИ СТИ МА?

Кеј и фе сти ва ли нај а трак тив ни ји

С. ДРЧАT. ШИПКА

ХРОНИКА

„Мер це де со ви” ка ми о ни
ста ри шест го ди на,
а пла ће ни 13,5 ми ли о на
ди на ра

Из град ског бу џе та из дво је но је 13,5
ми ли о на ди на ра за ку по ви ну два ју
ау то-сме ћа ра, ко ји су ове не де ље сти -
гли у ЈКП „Хи ги је ну”. Во зи ла мар ке
„мер це дес”, са ша си јом „еко но мик”,
ста ра су шест го ди на, а ка па ци те та су
17,5 од но сно 15 ку би ка.

Гра до на чел ник Са ша Па влов је
при ли ком оби ла ска ових во зи ла 28.
фе бру а ра на но вој де по ни ји из ја вио
да сва ко по ве ћа ње во зног пар ка до -
при но си лак шем функ ци о ни са њу тог
ко му нал ног пред у зе ћа, с об зи ром на
уда ље ност но ве де по ни је од гра да (17
ки ло ме та ра), а ка ко би се ра ци о на ли -
зо ва ли тро шко ви пре во за, од лу че но је
да бу ду ку пље ни ка ми о ни на ме тан.
ЈКП „Хи ги је на” је по на ло гу Гра да
пре у зе ла по сло ве од но ше ња сме ћа у
Стар че ву и До ло ву, а у пла ну је да де -
лат ност про ши ри и на дру га се ла, за
шта јој је нео п ход но још во зи ла.

– Ва жно је и уни фи ци ра ње во зног
пар ка ра ди лак шег одр жа ва ња и са да
смо де фи ни са ли да би смо ове и сле -
де ће го ди не мо ра ли да обез бе ди мо
но вац за још два во зи ла и да на тај
на чин по јеф ти ни мо це ну услу ге, или

да она оста не на овом ни воу, као и да
уна пре ди мо ква ли тет. Ода бир ових
два ју во зи ла је, на рав но, ишао у до го -
во ру с пред у зе ћем – ре као је Па влов.

„Хи ги је на” днев но пре ве зе од 80 до
100 то на от па да, ко ји у две сме не на
но ву де по ни ју до ве зе од 10 до 12 ка -
ми о на, а ви кен дом је та ко ли чи на за
тре ћи ну ма ња. Но ва во зи ла ће пред у -
зе ћу по мо ћи и у скла ди ште њу сме ћа
и с дру гих де по ни ја.

– Има мо че тр на ест во зи ла и ра ди -
мо у две сме не. Са ви ше во зи ла „Хи -
ги је на” би мо гла да уве де и тре ћу

ПОКЛОН ЗА ЈКП „ХИ ГИ ЈЕ НУ”

ГРАД КУ ПИО ДВА АУ ТО-СМЕ ЋА РА

сме ну. Де лат ност би смо мо гли да
про ши ри мо на дру га се ла с ве ћим
бро јем за по сле них и с ви ше во зи ла –
из ја вио је в. д. ди рек то ра Вла дан Са -
вић.

„Хи ги је на” у свом во зном пар ку
има још че ти ри „Мер це де со ва” во зи ла
на ме тан са слич ном на до град њом,
но си во сти и до 22 то не. За ку по ви ну
ових два ју во зи ла Град је из дво јио
но вац из кре дит ног за ду же ња, а она су
на ба вље на на кон спро ве де ног јав ног
тен де ра.

М. Ди ми трић

На штан ду Пан че ва то че но
пи во и пред ста вљен 
про мо-ма те ри јал

Ак це нат ста вљен на 
„Да не Вај фер та”

Три де сет де ве ти Ме ђу на род ни са јам
ту ри зма у Бе о гра ду, ко ји се тра ди ци -
о нал но одр жа ва у фе бру а ру, и ове го -
ди не је оку пио број не до ма ће и стра -
не ту ри стич ке аген ци је у ве ли кој ха -
ли, док су се гра до ви, ре ги је и ту ри -
стич ка ме ста у Ср би ји пред ста ви ли у
Ха ли 4, где се на ла зио и штанд Пан -
че ва.

А на штан ду на шег гра да – про мо -
тив ни ма те ри јал, бро шу ре и ма пе.
Гра до на чел ни ка Са шу Па вло ва, ко ји
је 24. фе бру а ра по се тио са јам, до че -
ка ли су чла но ви КУД-а „Стан ко Па у -
но вић НИ С–РНП”, али и ча ша то че -
ног пи ва, јер је ак це нат ове го ди не
ста вљен на про мо ци ју ма ни фе ста ци -
је „Да ни Вај фер та”. То чи ло се за нат -
ско пи во.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Пан че ва
је ово го ди шњим по се ти о ци ма сај ма
пред ста ви ла но ве бро шу ре: „Ка лен -
дар ма ни фе ста ци ја 2017”, ко ји са др -
жи опис 92 ма ни фе ста ци је, ко ли ко

ШТАНД ПАН ЧЕ ВА НА САЈ МУ ТУ РИ ЗМА

Наш адут су ма ни фе ста ци је

Пан че во ипак оче ку је
но вац за Оп шту бол ни цу

Пред сед ник По кра јин ске вла де
Игор Ми ро вић и ди рек тор Упра ве за
ка пи тал на ула га ња Не дељ ко Ко ва че -
вић уру чи ли су про шле не де ље у Но -
вом Са ду уго во ре пред став ни ци ма
гра до ва, оп шти на и здрав стве них
ин сти ту ци ја ко ји су оства ри ли пра во
на бес по врат на сред ства за фи нан -
си ра ње и су фи нан си ра ње про је ка та
на кон кур си ма Упра ве за ка пи тал на
ула га ња АП Вој во ди не.

Уку пан из нос до де ље них сред ста -
ва је 1,4 ми ли јар де ди на ра, а до би -
ће их 39 оп шти на и 11 ин сти ту ци ја,
за ре а ли за ци ју укуп но 68 про је ка та,
ме ђу ко ји ма не ма ни јед ног пан че -
вач ког.

Упра ва за ка пи тал на ула га ња АП
Вој во ди не је то ком ја ну а ра спро ве -
ла се дам кон кур са, и то за фи нан си -
ра ње и су фи нан си ра ње про је ка та у
обла сти ма ло кал ног и ре ги о нал ног
еко ном ског раз во ја, кул ту ре, пред -
школ ског и основ ног обра зо ва ња и
вас пи та ња, раз во ја спо р та, са о бра -
ћај не ин фра струк ту ре, во до снаб де -
ва ња и за шти те во да и здрав стве не
за шти те.

Пан че во је на овим по кра јин ским
кон кур си ма уче ство ва ло са два
пред ло га про јек та. За са на ци ју црп -
не ста ни це Цр ве ни ма га цин ЈКП
„Во до вод и ка на ли за ци ја” тра жио је
39,4 ми ли о на ди на ра, и то за са на -
ци ју уста ве и уград њу че ти ри пум -
пе. Град ни је до био но вац ни за
опре ма ње се вер не ин ду стриј ске зо -
не и из град њу пу та до ње. Тра жи ли
су 35 ми ли о на ди на ра и тим нов цем
би ла би фи нан си ра на из град ња тре -
ће де о ни це Ули це 7. но ва, као и де -
ла пу та за Цре па ју у бли зи ни се вер -
не по слов не зо не.

Иа ко су пан че вач ки про јек ти у
Но вом Са ду од ба че ни, то ипак не
зна чи да ће Град оста ти без по кра -
јин ске по мо ћи, јер ће око 500 ми -
ли о на ди на ра ове го ди не сти ћи за
ре кон струк ци ју Ин тер ног оде ље ња
Оп ште бол ни це Пан че во и за за вр -
ше так ра до ва на но вој згра ди За во -
да за јав но здра вље Пан че во.

Да ље, иа ко из по кра јин ске ка се у
наш град са ових се дам кон кур са
ни је сти гао ни ди нар, Пан че во за

нај ва жни ју ка пи тал ну ин ве сти ци ју
у овој го ди ни – из град њу по та ми -
шког ко лек то ра од „Лу ке Ду нав” до
се вер не ин ду стриј ске зо не – по моћ
оче ку је из ре пу блич ке ка се, то јест
од Ми ни стар ства при вре де. Са мо
пр ва фа за ових ра до ва про це ње на је
на не пу них 300 ми ли о на ди на ра.

Ина че, у прет ход ном ше сто ме -
сеч ном пе ри о ду По кра јин ска вла да
је за го то во свих 45 оп шти на на те -
ри то ри ји Вој во ди не из дво ји ла 1,8
ми ли јар ди ди на ра.

Ка да смо по ме ну ли ре зул та те по -
кра јин ских кон кур са, за ре а ли за ци -
ју про је ка та ко ји ће до при не ти по -
бољ ша њу по слов не и ин ве сти ци о не
кли ме у Ки кин ди, Ши ду, Ба чу, Ка -
њи жи, Бач ком Пе тров цу, Ин ђи ји,
Ири гу, Су бо ти ци, Бач кој Па лан ци и
Бе лој Цр кви из дво је но је 250 ми ли -
о на ди на ра; за ре а ли за ци ју про је ка -
та ко ји до при но се раз во ју, очу ва њу,
уна пре ђе њу и за шти ти кул тур них и
на ци о нал них по себ но сти ло кал не
сре ди не Ка њи жа, Сен та, Шид,
План ди ште и Но ви Кне же вац до би -
ће 46,8 ми ли о на ди на ра, док ће за
уна пре ђе ње спо р та у Ма лом Иђо шу,
Бе о чи ну, Ти те лу, План ди шту, Жа -
бљу, Ср бо бра ну, Апа ти ну и Те ме ри -
ну би ти усме ре но укуп но 70 ми ли о -
на ди на ра. За по бољ ша ње усло ва
ра да уста но ва пред школ ског и
основ но школ ског обра зо ва ња и вас -
пи та ња 50 ми ли о на би ће усме ре но
за про јек те у Вр ба су, Бе о чи ну, Ба чу,
Опо ву, Вр шцу, Сеч њу и Ири гу; за
во до снаб де ва ње и за шти ту во да Вр -
шцу, Зре ња ни ну, Сом бо ру, Срем -
ској Ми тро ви ци, Апа ти ну, Бач кој
То по ли, Вр ба су, Ко ва чи ци, Ку ли,
Опо ву, Оџа ци ма, Пе ћин ци ма и
Срем ским Кар лов ци ма до де ље но је
350 ми ли о на. Про јек ти ма у обла сти
са о бра ћај не ин фра струк ту ре у Но -
вом Бе че ју, Но вом Са ду, Ма лом
Иђо шу, Оџа ци ма, Пе ћин ци ма, Бе -
че ју и Срем ској Ми тро ви ци до де ље -
но је 350 ми ли о на, а у обла сти
здрав стве не за шти те 237,6 ми ли о на
до де ље но је за ула га ња у про јек те у
Но вом Са ду, Бач кој То по ли, Бач -
ком Пе тров цу, Опо ву, Ср бо бра ну,
Те ме ри ну и Чо ки. За фи нан си ра ње
и су фи нан си ра ње на бав ке ме ди -
цин ске опре ме 50 ми ли о на ди на ра
до би ло је 11 здрав стве них ин сти ту -
ци ја у По кра ји ни. М. Д.

УПРА ВА ЗА КА ПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА

Но вац за бол ни цу, 
не и за про јек те

ће их би ти ове го ди не у гра ду и се ли -
ма, „Кул тур ни во дич” на ен гле ском,
као и кул тур но-уго сти тељ ску ма пу,
али и фла је ре: „Град – филм ска сце -
на”, „Ак тив ни од мор”, „Зна ме ни те
лич но сти Пан че ва”...

– Пред ста вља мо ма ни фе ста ци ју
„Да ни Вај фер та”, а и све оста ле по -
тен ци ја ле на шег гра да. Про мо ви ше -
мо за нат ско пи во. У кре и ра њу штан -
да уче ство ва ли су и умет ни ци из
Пан че ва и они ће по се ти ти наш
штанд. Ми сли мо да је ово нај бо ље
пред ста вља ње на ше ту ри стич ке ор га -
ни за ци је што се ти че са мог штан да –

хо тел „Та миш”, па ће сме штај ни ка -
па ци те ти би ти про ши ре ни – ка зао је
гра до на чел ник.

Три де сет де ве ти Ме ђу на род ни са -
јам ту ри зма у Бе о гра ду тра јао је од 23.
до 26. фе бру а ра, а на ње му је уче ство -
ва ло пре ко 1.000 из ла га ча. Ме ђу на -
род ни ту ри стич ки са вез и Ме ђу на род -
ни цен тар за раз вој и уна пре ђе ње ту -
ри зма и уго сти тељ ства (СА ЦЕН) уру -
чи ли су по след њег да на сај ма злат не
по ве ље и ме да ље за нај бо ље на сту пе
на три де сет де ве том Ме ђу на род ном
сај му ту ри зма. Злат на по ве ља и при -
зна ње за нај бо љу ту ри стич ку аген ци ју

ре као је Бра ни слав Ров ча нин, ди рек -
тор ТОП-а.

И за ме сто по пут Пан че ва, ко је ни -
је ту ри стич ко, ипак је до бро да се
пред ста ви на Сај му ту ри зма – сма тра
гра до на чел ник – јер по сто ји те жња
да на ша по ну да до ђе пре све га до Бе -
о гра ђа на. На сај му гра до ви про мо ви -
шу сво је по тен ци ја ле и оно по че му
су они пре по зна тљи ви ту ри сти ма.
При вред но-ту ри стич ка стра те ги ја Пан -
че ва од пре три го ди не об у хва та пи во
и по ме ну ту ма ни фе ста ци ју „Да ни Вај -
фер та”.

– Ов де оди ше дух Пан че ва, дух Та -
ми ша, Ду на ва, Вај фер та. Же ли мо да
при бли жи мо ма ни фе ста ци о ни ту ри -
зам, по ко ме се ми из два ја мо од оста -
лих гра до ва јер има мо ве ли ки број
ма ни фе ста ци ја. „Да ни пи ва” су про -
шле го ди не би ли про гла ше ни и за
нај бо љу но ву ма ни фе ста ци ју. Пан че -
во је и град џе за, филм ски град... –
ре као је Па влов.

Он је до дао да све што Град ра ди,
од чи шће ња ко ри та Та ми ша до отва -
ра ња но вих ло ка ци ја за до ла зак ин -
ве сти то ра, мо же да се про мо ви ше.

– По је ди ни пан че вач ки при ват ни -
ци ула зе у ту ри зам од но сно у про ши -
ре ње те при вред не гра не. До кра ја го -
ди не ће мо ве ро ват но до би ти и но ви

ко ја је из ла га ла на ово го ди шњем Сај -
му ту ри зма до де ље на је ту ри стич кој
аген ци ји „Флај, флај тра вел”. Злат не
по ве ље и ме да ље до де ље не су и Сло -
ве ни ји за нај бо љу де сти на ци ју ко ја се
пред ста ви ла на сај му, као и Ту ри стич -
кој ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Срп ске.
За нај бо љу ви на ри ју ко ја је из ла га ла
на ово го ди шњем Сај му ту ри зма, СА -
ЦЕН је злат ну пла ке ту до де лио Ви на -
ри ји „Је ре мић”, док је „Ка ле мег дан -
ској те ра си” до де ље но при зна ње за
нај бо љи ре сто ран. СА ЦЕН је злат ну
по ве љу до де лио и хо те лу МК „Moun-
tain Resort” – Ко па о ник у ка те го ри ји
хо те ли јер ства, од но сно за нај бо љи хо -
тел у Ср би ји, а за за па же ни на ступ на
ово го ди шњем Сај му ту ри зма при зна -
ње је до де ље но и Кан це ла ри ји за Ко -
со во и Ме то хи ју. М. Д.



Уговори о самозапошљавању
уручени су незапосленим лици-
ма која су прошле године отпо-
чела сопствени бизнис. Реч је о
људима који су конкурисали за

доделу субвенције почетницима
у бизнису за самозапошљавање
у 2016. години. Ова помоћ ново-
основаном привредном субјекту
износи до 500.000 динара.

Уговоре је 1. марта у град-
ској кући уручио члан Град-
ског већа задужен за рад, за-
пошљавање и социјалну поли-
тику Миленко Чучковић и том
приликом је рекао да је та по-
дршка само једна од помоћи
које је Град дефинисао у Ло-
калном акционом плану за
запошљавање.

– Ово је један од напора ло-
калне самоуправе да се смањи
број незапослених, а у Панче-
ву их има преко 10.500 – ре-
као је већник.

Незапослени који су добили
новац за самозапошљавање ка-

жу да су отворили ауто-перио-
ницу, рибару, продавницу... и
да им је као почетницима фи-
нансијска помоћ најважнија.

Укупно је осамнаест буду-
ћих приватника добило 4,6
милиона динара, а овај про-
грам биће настављен и током
ове године. Сем новчане подр-
шке, новим предузетницима

на располагању наредних го-
дину дана биће и бесплатна
помоћ књиговођа.

Овом приликом Градска
управа је најавила да ће Сајам
запошљавања бити одржан 29.
марта.

Да ли сте икад при ку по ви -
ни раз ми шља ли о то ме ко
је на пра вио од ре ђе ни про -
из вод? Ко ли ко је рад ни ка
би ло по треб но или ко ли ко
вре ме на тре ба да се он про -
из ве де? У ка квим усло ви ма
су они ра ди ли? Ова и слич -
на пи та ња су у од ре ђе ној
ме ри до би ла на зна ча ју
кроз при ме ну фер тр го ви не
(fair trade).

„Fаir Trade” је ме ђу на -
род ни дру штве ни по крет
ко ји про мо ви ше дру штве но
од го вор но по на ша ње у тр -
го ви ни с про из во ђа чи ма из
си ро ма шни јих сре ди на и
зе ма ља. Сам по крет де фи -
ни ше фер тр го ви ну као тр -

го вин ско парт нер ство, за -
сно ва но на ди ја ло гу, по -
што ва њу и тран спа рент но -
сти, с ци љем да се по ве ћа
обо стра на ко рист у ме ђу на -
род ној тр го ви ни. По ред то -
га, њи хов кон цепт ути че и
на одр жи ви раз вој и за шти -
ту жи вот не сре ди не, што је
део ци ље ва Аген де одр жи -
вог раз во ја 2015–2030. ко ју
је до нео УН.

Овај кон цепт су осми сли -
ле не вла ди не ор га ни за ци је
ко је су пр вен стве но же ле ле
да ку пу ју ро бу из Тре ћег
све та, да би се у да љем ра ду
с раз ви ја њем њи хо ве иде је
при дру жи ле и фир ме. „Fair
Trade” има свој за штит ни
знак и он се на ла зи на про -
из во ди ма фир ми ко је се
при кљу че овој ор га ни за ци -
ји. Тим зна ком се обе ле жа -
ва ју про из во ди ко ји су у
скла ду с прин ци пи ма фер
тр го ви не. Ка да ви ди те овај
ло го на не ком про из во ду,
се ти те се да фир ме ко је су
при хва ти ле пра ви ла си сте ма

мо ра ју по што ва ти пра ва
рад ни ка, да ти им до бре
усло ве за рад, во ди ти ра чу -
на о очу ва њу жи вот не сре -
ди не и има ти фер це не за
про из во ђа че. По себ но се
на гла ша ва при др жа ва ње
по де ле нов ца ко ји се до би -
је од про фи та сте че ног
про да јом про из во да, ко ји
тре ба да се до ни ра ло кал -
ној за јед ни ци. Због те пре -
ми је „Fair Trade” про из во -
ди су ма ло ску пљи не го
обич ни про из во ди. Али то
ни је слу чај са баш свим
про из во ди ма; чо ко ла де су,
на при мер, увек ску пље, а
со ко ви су го то во истих це -
на. Но етич ки мо ти ви са ни
по тро ша чи не ви де це ну
као ве ли ки про блем, јер
она до но си до бро ка ко њи -
ма, та ко и про из во ђа чи ма
те ро бе.

Фер тр го ви ну су пр во за -
по че ле раз не ор га ни за ци је
ко је су се ба ви ле ку по ви ном
про из во да, нај че шће по љо -
при вред них, из Тре ћег све -
та, а ка сни је су фор ми ра ле
удру же ња ка ко би бо ље ко -
ор ди ни ра ле сво је ак ци је и
оства ри ле ве ћи ути цај на
све ре ле вант не чи ни о це у
гло бал ној за јед ни ци.

Код нас су „Fair Trade”
про из во де пр во пла си ра ли
су пер мар ке ти. Кам па ња пр -
во тре ба да бу де фо ку си ра -
на на упо зна ва ње гра ђа на с
тим да се ови про из во ди
већ про да ју, да су им до -
ступ ни и, мо жда нај ва жни -
је, да ни су ну жно ску пљи
од слич них ко ји не по се ду -
ју ло го „Fair Trade”. По зи -
тив ни при ме ри про мо ци је
зна ча ја фер тр го ви не у Ср -
би ји по сто је. Они се углав -
ном ба зи ра ју на про мо тив -
ном ра ду по је ди них не вла -
ди них ор га ни за ци ја, као
што је, на при мер, про мо -
ци ја „Fair Trade-а” на фе -
сти ва лу EXIT.

Да би сте бо ље раз у ме ли
кон цепт „Fair Trade” и схва -
ти ли трен до ве ме ђу соб ног
по што ва ња про из во ђа ча и
по тро ша ча, у на ред ном бро -
ју не дељ ни ка „Пан че вац“
чи тај те о гру па ма со ли дар -
не ку по ви не.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 3. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Вред ност по кло на до
9.500 евра

Још три де сет две по ро ди це из -
бе глих и ин тер но ра се ље них
до би ле су по моћ у ви ду гра ђе -
вин ског ма те ри ја ла у вред но -
сти до 9.500 евра и по 1.500
евра за опре ма ње сво јих до мо -
ва. У ма лој са ли град ске ку ће
гра до на чел ник Са ша Па влов
уру чио је 23. фе бру а ра уго во -
ре, у окви ру Ре ги о нал ног стам -
бе ног про гра ма за по бољ ша ње
усло ва ста но ва ња за те ри то ри -
ју гра да Пан че ва. 

Из бе гли и ин тер но ра се ље ни
ни су скри ва ли за хвал ност за
ову по моћ. Ра де Гр чић и Го ран
Ба њац, ко ји су же ле ли да се
ис пред оста лих обра те но ви на -
ри ма, ре кли су да им ова по -
моћ мно го зна чи јер ће до би ти
кров над гла вом.

– Ура ди ћу адап та ци ју кро ва,
до био сам па кет гра ђе вин ског
ма те ри ја ла у вред но сти од око
5.000 евра.  Ку пио сам ку ћу,
али кров је тро шан, па ће ми
ова по моћ до бро до ћи. Мој па -
кет за изо ла ци ју до шао је у
пра во вре ме и у пра ве ру ке –
из ја вио је Ра де Гр чић.

Ба њац је ре као да ће до зи да -
ти спрат и кров и да ће он да
нај зад мо ћи да се усе ли у ку ћу.

– Он да ће мо мо ћи нор мал -
но да жи ви мо – до дао је он.

ЕКОНОМИЈА

Гра до на чел ник је под се тио
да од 1991. го ди не, ка да је у
Пан че во до шло око 12.000 из -
бе глич ких по ро ди ца, Град им
у са рад њи с Ко ме са ри ја том за
из бе гли це и ми гра ци је по ма -
же ку по ви ном гра ђе вин ског
ма те ри ја ла или от ку пом се о -
ских ку ћа.

– Град је у про те клих два на -
ест го ди на по ро ди ца ма из бе -
глих и ин тер но ра се ље них ли -
ца до де лио на ко ри шће ње 164
стам бе не је ди ни це, 217 па ке та

гра ђе вин ског ма те ри ја ла укуп -
не вред но сти че тр де сет пет
ми ли о на ди на ра, је да на ест се -
о ских ку ћа укуп не вред но сти
де сет ми ли о на ди на ра и че ти -
ри мон та жне ку ће вред но сти
де сет ми ли о на ди на ра. У окви -
ру еко ном ског осна жи ва ња
ових по ро ди ца и ра се ље них и
из бе глих ли ца, обез бе ђе на су
сред ства за рад за три де сет се -
дам по ро ди ца укуп не вред но -
сти од око пет ми ли о на ди на ра
– ис та као је Па влов.

Члан Град ског ве ћа за ду жен
за со ци јал ну по ли ти ку Ми лен -
ко Чуч ко вић ре као је да до де -
лом ових уго во ра ни је крај по -
мо ћи из бе гли ца ма и да и ће
они ко ји до са да ни су до би ли
сред ства, мо ћи да их оче ку ју.
Он је под се тио да је пре са мо
ме сец да на от ку пље но че тр на -
ест се о ских до ма ћин ста ва.

Пан че во је за из бе гле и ин -
тер но ра се ље не до са да из дво -
ји ло укуп но око осам де сет че -
ти ри ми ли о на ди на ра.

Фер тр го ви на 
у по љо при вре ди

НА СА СТАН КУ С ММФ-ом

Пред лог за при ва ти за ци ју „Азо та ре” и „Пе тро хе ми је”

др Владан Угреновић др Владимир Филиповић

Удру же ње по љо при вред ни ка
„Пан че вач ки ра та ри” ре а го -
ва ло је на уво ђе ње ин спек -
циј ског над зо ра над ко ри -
шће њем ди зел-го ри ва.

„По ја ча ва ју стро го ћу пре ма
по љо при вред ни ци ма, пре те
нам ин спек циј ским те ро -
ром и на пла том нај стро -
жих ка зни, од 200.000 до
500.000 ди на ра, ако ни је по

стан дар ду”, са оп шти ло је ово
удру же ње.

Они су под се ти ли да др жа -
ва на пла ћу је по љо при вред -
ни ци ма на сва ком утро ше -
ном ли тру ди зел-го ри ва пре -
ко по ре за на до дат ну вред -
ност, так са и ак ци ја 80 ди на -
ра и те ра их да га на ба вља ју
јеф ти ни је у окол ним зе мља -
ма, а са да пре ти ка зна ма ако
про на ђе ди зел-го ри во ко је
ни је по стан дар ду.

Вла да Ср би је је 24. ја ну а ра
до не ла Уред бу о до пу ни
Уред бе о обе ле жа ва њу (мар -
ки ра њу) де ри ва та наф те и
Уред бу о из ме ни и до пу ни

Уред бе о мо ни то рин гу ква -
ли те та де ри ва те наф те и би -
о го ри ва, ко ји ма је омо гу ће -
но да ин спек то ри кон тро ли -
шу ква ли тет го ри ва и по љо -
при вред ни ци ма у ре зер во а -
ри ма трак то ра.

„Пан че вач ки ра та ри” су у
са оп ште њу на ве ли и да др -
жа ва, уме сто да под сти че
раз вој и у ра тар ству, сва ким
да ном све ви ше угро жа ва ег -
зи стен ци ју ра та ра пред про -
лећ ну се тву, јер су суб вен ци -
је ми нор не, а це не основ них
ра тар ских про из во да то ли ко
су ни ске да не мо гу по кри ти
ни основ не тро шко ве про из -

вод ње, а ка мо ли тро шко ве
ма те ри јал не ре про дук ци је.

„Они ко ји при вре ме но упра -
вља ју др жа вом же ле да се
што пре и што ри го ро зни је
’ра то си ља ју’ сво јих по љо при -
вред ни ка ка ко би од сеп тем -
бра ши ром отво ри ли вра та
стран ци ма да што јеф ти ни је
ку пе и ’оку пи ра ју’ на ше по -
љо при вред но зе мљи ште, а
ко је је већ ’на пад ну то’ од та -
ко зва них ин ве сти то ра об ја -
вље ним јав ним по зи вом др -
жа ве у ве зи с пр вен ством за -
ку па др жав ног по љо при вред -
ног зе мљи шта”, на ве де но је у
са оп ште њу.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ РА ТА РИ

Пре те нам ин спек ци јом

У Ми ни стар ству при вре де је
до го во ре но да се по кре не по -
сту пак при ва ти за ци је пан че -
вач ких хе миј ских фа бри ка
„Азо та ре” и „Пе тро хе ми је”.

Ми ни стар Го ран Кне же вић
раз го ва рао је с де ле га ци јом
Ме ђу на род ног мо не тар ног
фон да (ММФ) о те ма ма ко је су
пред мет аран жма на Ср би је са
овом ме ђу на род ном фи нан сиј -
ском ин сти ту ци јом, а из ме ђу
оста лог, Кне же вић је ре као да
је Ми ни стар ство при вре де упу -
ти ло Вла ди пред лог за кључ ка
ко јим би се по кре нуо по сту пак
при ва ти за ци је за Ме та нол ско-
сир ћет ни ком плекс (МСК) из
Ки кин де, „ХИ П–А зо та ру” и
„ХИП –Пе тро хе ми ју” из Пан че -
ва до 31. мар та.

Кне же вић је том при ли ком
из ја вио да по сто је ин ве сти то -
ри за ин те ре со ва ни за ова

пред у зе ћа, те је из ра зио на ду
да ће се у овој го ди ни ре ши ти
суд би на ових пред у зе ћа. И он
је по но вио да би „ре ша ва ње
пи та ња ових пред у зе ћа умно -
го ме рас те ре ти ло и фи скал ни
си стем Ср би је, али и до при не -
ло ве ћем усме ра ва њу ка па ци -
те та раз вој ним ак тив но сти ма
Ср би је”.

Он је ис та као да је при о ри -
тет тог ми ни стар ства раст
при ват ног сек то ра и по бољ -
ша ње при вред ног ам би јен та.

– Упра во за то смо и ове го ди -
не про гла си ли Де це ни ју пред у -
зет ни штва, ка ко би ма ла и сред -
ња пред у зе ћа има ла кон ти ну и -
ра ну по др шку др жа ве – ре као је
он, на во де ћи да ће се са мо у овој

го ди ни обез бе ди ти раз ли чи ти
про гра ми по др шке, у вред но сти
пре ко 18 ми ли јар ди ди на ра.

„Азо та ра” је је дан од нај ја чих
при ме ра не у спе шне при ва ти за -
ци је у зе мљи, то ком ко је је фа -
бри ка бу квал но оста ла без нај -
вред ни јег де ла – Кар ба ми да 2.
Не тре ба под се ћа ти да је упра во
та при ва ти за ци ја пред мет ис -
тра ге и јед на је од 24 спо р не у
чи та вој зе мљи. Да нас фа бри -
ком упра вља ЈП „Ср би ја гас”.
„Пе тро хе ми ја” је у ве ћин ском
вла сни штву др жа ве Ср би је, а
ма њин ски вла сник те ком па ни -
је је Нафт на ин ду стри ја Ср би је,
ко ја је пак у ве ћин ском вла сни -
штву „Га спром њеф та”.

У про те клом пе ри о ду је рок
за при ва ти за ци ју ових фа бри -
ка ви ше пу та био по ме рен, ка -
да је и пре ће но по кре та њем
сте ча ја.

ЗБРИ НУ ТЕ ЈОШ ТРИ ДЕ СЕТ ДВЕ ПО РО ДИ ЦЕ

ГРА ЂЕ ВИН СКИ МА ТЕ РИ ЈАЛ 

ЗА ИЗ БЕ ГЛЕ И РА СЕ ЈА НЕ

Страну припремила

Марина
Димитрић

НОВАЦ ЗА ОСАМНАЕСТ НЕЗАПОСЛЕНИХ

Помоћ за самозапошљавање



Нео п ход на по др шка
ло кал них са мо у пра ва

По чи ње ре а ли за ци ја
про гра ма вред ног
два на ест ми ли о на 
до ла ра

Ми ни стар ство по љо при вре де и
за шти те жи вот не сре ди не Ср би -
је по зва ло је ло кал не са мо у пра -
ве, пред у зе ћа, ци вил ни сек тор и
не вла ди не ор га ни за ци је да кон -
ку ри шу за по моћ у ре а ли за ци ји
про је ка та ко ји ма се по ве ћа ва

от пор ност на кли мат ске про ме -
не. Реч је о про гра му „Ло кал ни
раз вој от по ран на кли мат ске
про ме не”, чи ја је укуп на вред -
ност два на ест ми ли о на до ла ра.
Прojeкат је нaмeњeн при лaгoђa-
вaњу лoкaлнoг приврeднoг и
друш твeнoг рaзвoja нa климaт -
скe прoмeнe упо тре бом инoвa-
тив них рeшeњa зa смaњeње
eмисиja гaсoвa сa eфeк тoм стaк -
лeнe бaш тe, као и за раз вој eнeр -
гeт скe eфикaснoсти и упо тре бу
oбнoвљивих извoрa eнeргиje.

Зa учeшћe у прojeк ту мoћи
ћe дa aплицирajу кaкo дирeк -
тнo лoкaлнe сaмoупрaвe, тaкo и
другe зaинтeрeсoвaнe стрaнe,
кao штo су прeдузeћa, нaуч-
нoистрaживaчки сeкт oр, ци -
вил ни сeкт oр и дру ги, уз oбa-
вeзну сaрaдњу и у пaртнeрскoм
oднoсу с лoкaлним сaмoупрaвa-
мa. Пре ма ре чи ма над ле жних у

Ми ни стар ству, по др шку у ре а -
ли за ци ји овог ве о ма ва жног
еко ло шког про јек та пру жи ле
су Ује ди ње не на ци је и сле де ћег
ме се ца би ће утвр ђе ни кри те ри -
ју ми за ода бир иде ја ко је ће би -
ти по др жа не. Mинистaрствo и
УНДП сaглaсни су у тoмe дa
прojeкaт прeдстaвљa дoбру oс-
нoву за мaксимaлнo aнгaжова-
ње нaциoнaлних нaучнoструч-
них и приврeдних кaпaцитeта
у рeшaвaњу изaзoвa климaт -
ских прoмeнa у Србиjи, a
пoсeбнo нa нивoу лoкaлних
сaмoупрaвa. Твр де да про грам
„Ло кал ни раз вој от по ран на
кли мат ске про ме не”, у склaду
с глoбaлним тeндeнциjaмa,
прeдстaвљa мoдeл зa увoђeњe и
примeну инoвaциja нa пoљу нa-
укe и тeхникe, кao и инoвa-
тивних мoдeлa пoслoвaњa и
финaнсирaњa.

Да под се ти мо, Рeпубликa
Србиja се оба ве за ла да ће
испуњaвaти мeђунaрoдне oбa-
вeзе у oблaсти бoрбe прoтив
климaт ских прoмeнa, кao и да
ће усaглaсити наш за ко но дав -
ни си стем с прaвним тeкoви-
нaмa Eврoпскe униje у oвoj
oблaсти. На ша др жа ва је по -
кре ну ла про цес рaтификaциje
спoрaзумa из Пaризa и зaпo-
чeлa изрaду свeoбухвaтнe нa-
циoнaлнe стрaтeгиje за бoрбу
прoтив климaт ских прoмeнa.
Реч је о до ку мен ту ко ји тре ба
да обез бе ди ре а ли за ци ју ам -
би ци о зног про гра ма усмeрa-
вaња рaзвojа Србиje у скла ду с
трен дом сма ње ња eмисиjе гa-
сoвa сa eфeк тoм стaклeнe бaш-
тe. Над ле жни ис ти чу да је за
пoстизaњe oвих ам би ци о зних
ци ље ва нео п ход на по др шка и
нa лoкaлнoм нивoу.

Чла но ви ПД-а „Је ле нак” уче -
ство ва ли су у су бо ту, 25. фе -
бру а ра, на тра ди ци о нал ном
зим ском успо ну на Трем, нај -
ви ши врх Су ве пла ни не. Ова
ма ни фе ста ци ја одр жа на је
два де сет пр ви пут и пред ста -
вља јед ну од нај зна чај ни јих

пла ни нар ских ак ци ја у Ср би ји,
а оку пља пла ни на ре и пла ни -
нар ска дру штва из це лог ре -
ги о на. У ор га ни за ци ји ПД-а
„Је ле нак”, три на ест пла ни на -
ра са вла да ло је успон дуг 14
ки ло ме та ра, као и 1.200 ме та -
ра над мор ске ви си не.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 3. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СА РАД ЊА ДР ЖА ВЕ И УНДП-а

Ср би ја у бор би про тив кли мат ских про ме на

ОДР ЖАН ФЕ СТИ ВАЛ НА У КЕ У „АПО ЛУ”

КО РИ СНА ВИ ЗУ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ФИ ЗИ КЕ
Упо зна ва ње на у ке
кроз прак тич на 
зна ња

„За јед ни ци за јед но” 
у Пан че ву

Ве ли ко ин те ре со ва ње
ђа ка и на став ни ка

Дру штво фи зи ча ра Пан че во и
Ре ги о нал ни цен тар за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” при ре ди ли
су у уто рак, 28. фе бру а ра, фе -
сти вал „На у ка – ла ка као му -
зи ка” у про сто ри ја ма „Апо ла”.
Реч је о про јек ту ко ји је ре а ли -
зо ван уз по др шку Нафт не ин -
ду стри је Ср би је кроз про грам
„За јед ни ци за јед но” и за хва -
љу ју ћи ко јем је на ба вље на ла -
бо ра то риј ска опре ма за из во ђе -
ње екс пе ри ме на та из фи зи ке.
Да под се ти мо, по ла зни ци пан -
че вач ког цен тра за та лен те не -
дав но су до би ли оп тич ку клу -
пу, ко ја им омо гу ћа ва да ра де
екс пе ри мен те из два сег мен та
фи зи ке: из ге о ме триј ске оп ти -
ке и та ла сне оп ти ке.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то -
ра, ци ље ви ове јед но днев не
ма ни фе ста ци је су по пу ла ри -
за ци ја на у ке ме ђу мла ди ма и
уна пре ђи ва ње усло ва за не -
сме тан раз вој мла дих та ле на -
та. За ин те ре со ва ни уче ни ци

про гра ма дру штве не од го вор -
но сти „За јед ни ци за јед но” по -
др жа ла пан че вач ки фе сти вал
на у ке, јер је основ ни циљ ове
ма ни фе ста ци је по пу ла ри за -
ци ја фи зич ких на у ка, као и
под сти ца ње ин те ре со ва ња за
на уч на ис тра жи ва ња ме ђу
мла дим ге не ра ци ја ма. Ка ко
ка жу, јед но днев ни фе сти вал
под на зи вом „На у ка – ла ка
као му зи ка” пру жио је по се -
ти о ци ма при ли ку да и са ми
уче ству ју у де мон стра ци ји
фи зич ких екс пе ри ме на та и на
прак ти чан на чин упо зна ју
свет на у ке.

Као ком па ни ја ко ја ула же у
раз вој за јед ни це и осла ња се на
при ме ну но вих тех но ло ги ја и
ино ва ци ја у свим обла сти ма
по сло ва ња, НИС је са гле дао
зна чај овог про јек та и по др жао
ор га ни зо ва ње фе сти ва ла и на -
бав ку ла бо ра то риј ске опре ме
кроз про грам „За јед ни ци за јед -
но”. Оп тич ка клу па ко ја је
пред ста вље на на Фе сти ва лу на -
у ке на ме ње на је по ла зни ци ма
Ре ги о нал ног цен тра за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” Пан че во, а
за хва љу ју ћи њој мла ди на уч ни -
ци и њи хо ви про фе со ри има ће
бо ље усло ве за уна пре ђе ње зна -
ња у обла сти фи зич ких на у ка,
као и за да ља про фе си о нал на
уса вр ша ва ња.

Да под се ти мо, НИС већ
осам го ди на спро во ди про -
грам „За јед ни ци за јед но” са
основ ним ци љем да се уна -
пре ди ква ли тет жи во та у ло -
кал ним за јед ни ца ма у ко ји ма
ру ско-срп ски нафт ни ги гант
по слу је. Овај про грам об у хва -
та обла сти кул ту ре, обра зо ва -
ња и спо р та и ре а ли зу је се у
са рад њи са 11 ло кал них са мо -
у пра ва, а то су: Бе о град, Но ви
Сад, Ниш, Ча чак,  Пан че во,
Зре ња нин, Ки кин да, Но ви Бе -
чеј, Жи ти ште, Ка њи жа и Ср -
бо бран.

основ них шко ла би ли су у
при ли ци да „ви де” фи зи ку
кроз пре ко два де сет екс пе ри -
ме на та сту де на та и про фе со ра
Фи зич ког фа кул те та из Бе о -
гра да. Ве ли ку па жњу при сут -
них при ву као је ва тре ни екви -
лај зер ко ји је до ча рао кре та ње
звуч них та ла са у про сто ру.
Основ ци су мо гли и да на у че
ка ко да по мо ћу пла стич не ке -
се из ву ку пам пур из фла ше и
још мно го то га.

По др шка гра да
Пан че вач ки фе сти вал на у ке
отво ри ла је мр Та тја на Бо жић,
чла ни ца Град ског ве ћа за ду -

же на за обра зо ва ње, ко ја је у
свом по здрав ном го во ру ис та -
кла да је циљ ове ма ни фе ста -
ци је да на ја сан и до сту пан на -
чин по ка же и при ка же на у ку
сви ма, не за ви сно од го ди на и
обра зо ва ња.

– Град Пан че во увек по др -
жа ва ова кве ак ци је и то ће чи -
ни ти и убу ду ће, јер је то наш
до при нос про мо ци ји на у ке и
тех но ло ги је и њи хо вог зна ча ја
у са вре ме ном дру штву – ре кла
је Бо жи ће ва.

С дру ге стра не, Не над Гро зда -
нић из Дру штва фи зи ча ра Пан -
че ва ис та као је да су по став ка ма
об у хва ће не обла сти ко је се уче
из фи зи ке у основ ној шко ли и да
му је по себ но дра го што је ма ни -
фе ста ци ја на и шла на од ли чан
од зив ђа ка и на став ни ка. Фе сти -
вал је иза звао ве ли ку па жњу. По -
ред пан че вач ких осно ва ца, по -
став ке и екс пе ри мен те у „Апо лу”
ви де ли су и ђа ци из Ко ва чи це,
Цре па је и Идво ра.

Ула га ње у бу дућ ност
Пре ма ре чи ма над ле жних из
НИС-а, ком па ни ја је у окви ру

АК ТИВ НОСТ „ЈЕ ЛЕН КА”

Осва ја ње Тре ма

Јав но во до при вред но пред у -
зе ће „Во де Вој во ди не” на ја -
ви ло је про шле не де ље да ће
ин тен зи ви ра ти кон тро лу на
реч ним то ко ви ма ра ди су -
зби ја ња кри во ло ва. Пре ма
ре чи ма зва нич ни ка тог јав -
ног пред у зе ћа, у про шло го -
ди шњој ак ци ји истог ти па
ор га ни зо ва но је 2.000 кон -
тро ла ри бо лов ног под руч ја и
про ве ре но ви ше од 5.000 ре -
кре а тив них ри бо ло ва ца. За -
пле ње но је го то во 40 ки ло ме -
та ра не ле гал но по ста вље них
мре жа и сто ко ма да дру гог не -
до зво ље ног ала та за ри бо лов,
а под не те су 64 пре кр шај не

при ја ве због не ле гал ног ри -
бо ло ва.

„Во де Вој во ди не” под се ћа ју
јав ност да се ри бо ло вач ке до -
зво ле за ову го ди ну мо гу ку -
пи ти уз број не по год но сти,
пре ко син ди ка та и дру гих ор -
га ни за ци ја, а омо гу ће но је од -
ло же но пла ћа ње или пла ћа ње
у ви ше ра та. Це на до зво ле за
ре кре а тив ни ри бо лов за це лу
го ди ну за се ни о ре из но си
6.000 ди на ра, а це на јед но -
днев не до зво ле је 1.000 ди на -
ра. Го ди шња до зво ла за осо бе
ста ри је од 65 го ди на, осо бе с
те ле сним оште ће њем, као и
за же не из но си 3.000 ди на ра.

„ВО ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ” У АК ЦИ ЈИ

Упо зо ре ње 
кри во лов ци ма

Мно ги пан че вач ки основ ци –
уче сни ци оп штин ског так ми -
че ња из ен гле ског је зи ка би ли
су про шлог ви кен да не при јат -
но из не на ђе ни, а њи хо ви мен -
то ри за те че ни ре зул та ти ма
оства ре ним на те сту зна ња.
Про сто је не ве ро ват но да пан -
че вач ки уче ни ци ни су ус пе ли
да пре ко ра че праг зна ња нео п -
хо дан за уче шће на окру жном
так ми че њу. Пре ма са зна њи ма
на шег ли ста, оп штин ско так -
ми че ње из ен гле ског нај ве ро -
ват ни је ће би ти по но вље но.
Ми ни стар ство про све те раз ма -
тра ка да би те сти ра ње мо гло
да се одр жи, с об зи ром на то да
је ве ли ки број над ме та ња у
зна њу из дру гих пред ме та већ
пла ни ран ка лен да ром за ову
школ ску го ди ну.

До дра ма тич ног обр та до -
шло је на кон жал бе на став -

ни ка Дру штву за стра не је зи -
ке. За тра же но је да се те сти -
ра ње по но ви, јер ве ћи на на -
став ни ка и про фе со ра ен гле -
ског је зи ка сма тра да за да ци
ни су би ли при ла го ђе ни уз ра -
сту уче ни ка осмог раз ре да.
На и ме, ве о ма ма ли број де це
про шао је у на ред ни круг.
Пре ма про по зи ци ја ма, за
пла сман на окру жно од но сно
град ско так ми че ње по треб но
је да уче ник осво ји нај ма ње
80 од сто укуп ног бро ја по е на,
тач ни је ми ни мум 32, од мак -
си мал них 40 бо до ва.

На по те зу је Ми ни стар ство
про све те, а на став ни ци сма -
тра ју да би ау то мат ски пла -
сман свих уче ни ка на окру жно
так ми че ње био нај бе збол ни је
ре ше ње, као што је био слу чај
с про шло го ди шњим так ми че -
њем из би о ло ги је.

МИ НИ СТАР СТВО НА ПО ТЕ ЗУ

По на вља ње те ста

При бли жа ва се крај шко ло ва -
ња за ма ту ран те сред њих шко -
ла. Мно ги од њих на ста ви ће
струч но уса вр ша ва ње на уни -
вер зи те ти ма и ви шим шко ла -
ма, ка ко др жав ним, та ко и
при ват ним. По след њих не де -
ља пред став ни ци мно го број -
них ви со ко о бра зов них уста но -
ва по се ћу ју пан че вач ке шко ле
и одр жа ва ју пре зен та ци је ма -
ту ран ти ма о по год но сти ма и
пред но сти ма сту ди ра ња.

Ка ко би бу ду ћим сту ден ти -
ма олак ша ли про цес из бо ра
бу ду ћег за ни ма ња, чла но ви
Удру же ња за раз вој ка ри је ре и
омла дин ског пред у зет ни штва

„Ко нек тинг”, у са рад њи са
Уни јом сред њо шко ла ца Ср би -

је и уз по др шку Гра да Пан че -
ва, при ре ди ли су сед ми Са јам

обра зо ва ња у сре ду, 1. мар та, у
дво ра ни „Апо ло”.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра,
циљ сај ма био је да сред њо -
школ ци ма пред ста ви мо гућ но -
сти да љег шко ло ва ња и струч -
ног уса вр ша ва ња, као и да обра -
зов ним уста но ва ма омо гу ћи да
бу ду ћим сту ден ти ма пред ста ве
сво је школ ске про гра ме.

То ком ви ше ча сов ног дру же -
ња сту ден ти су од го ва ра ли на
пи та ња за ин те ре со ва них ма ту -
ра на та о упи су, сту ди ја ма, сту -
диј ским про гра ми ма, као и о
мо гућ но сти ма ко је пру жа ју
ван на став не ак тив но сти на фа -
кул те ти ма и ви шим шко ла ма.

УПИС НА ФА КУЛ ТЕ ТЕ И ВИ ШЕ ШКО ЛЕ 2017/2018.

„Лов” на бу ду ће сту ден те

ТИ ТОВ НЕО СТВА РЕН НУ КЛЕ АР НИ САН

Ре ги о нал ни цен тар за та лен те „Ми хај ло Пу пин” и Дру штво

фи зи ча ра Пан че во, у окви ру про гра ма „На у ка – ла ка као му -

зи ка”, при ре ди ли су у уто рак, 28. фе бру а ра, пре зен та ци ју

књи ге „Из ме ђу ам би ци ја и илу зи ја” ау то ра др Дра го ми ра

Бон чи ћа у Град ској би бли о те ци.

Пан чев ци су има ли при ли ку да чу ју о суд би ни ју го сло вен -

ске атом ске бом бе и о то ме ка ко се раз ви јао ну кле ар ни про -

грам у Ин сти ту ту „Вин ча



Онкологија и биотехнологија
су сфере изузетних достигну-
ћа и примерци најдинамични-
јих области медицине. Уз ра-
пидно и константно повећање
инциденце малигних обоље-
ња, оне захтевају реципрочан
пораст броја стручњака и ино-
вативности у превенцији, ди-
јагнози и терапији.

Сусретом фармације, меди-
цине и информационих техно-
логија на наведеним пољима
недавно је формирана плат-
форма B. Cell, која нуди могућ-
ност електронског учења и пружа
релевантне и најновије научно
потковане вести с фокусом на
онкологији. Она функционише
од понедељка, 27. фебруара, у
виду апликације и веб-сајта, а
намењена је студентима био-
медицинских усмерења и ста-
жерима. Представља брз, јед-
ноставан и савремен начин ин-
формисања, подизања свести и
употпуњавања стеченог знања
младих експерата, али и свих
заинтересованих.

– Корисници имају приступ
едукативним материјалима,
као што су научне публикације,
онлајн часописи, предавања,

претраге класа канцера и тера-
пија, али то није оно што је из-
дваја. Специфичност овог про-
јекта осликава се у томе што,
поред динамичног информи-
сања, B. Cell мотивише кори-
снике да за свој ангажман на
самој платформи буду награ-
ђени и препознати од стране
факултета, компанија, буду-
ћих послодаваца и партнера.
Решавањем квизова знања и
информисаности, мини по-
словним и клиничким студија-
ма, дискусијама и волонтира-
њем корисници прикупљају
хипотетичке „суперћелије”.
Неки од бројних начина њихо-
вог искоришћавања јесу посете
фармацеутским компанијама,
присуства на стручним преда-
вањима, семинарима, тренин-
зима и радионицама или пак
остваривање права на стручне
праксе – рекла је наша сугра-
ђанка Јована Илкић, студент-
киња Фармацеутског факулте-
та и чланица пи-ар тима који
је радио на овом пројекту.

За покретање пројекта били
су задужени управо студенти
Медицинског и Фармацеут-
ског факултета, уз ослонац ко-
ји су пружили партнери B.
Cell-a: друштвено одговорне
компаније, као и одређене ка-
тедре горепоменутих високо-
школских установа, који су
својом подршком употпунили
кредибилитет платформе.

Петак, 3. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

8

У Пан че ву 550–650
осо ба го ди шње обо ли
и 370–400 умре од
кан це ра

Ра но от кри ва ње бо ле сти
спа са ва жи вот

У скла ду с Ка лен да ром здра -
вља, март је ме сец ко ји је у на -
шој зе мљи по све ћен бор би
про тив свих об ли ка ма лиг них
обо ље ња. Око 36.000 но вих
слу ча је ва кан це ра ко ји се у Ср -
би ји ди јаг но сти ку ју на го ди -
шњем ни воу, као и чи ње ни ца
да пре ко 20.000 љу ди у истом
том пе ри о ду умре од ра ка, раз -
лог су ви ше да кам па ња ко јом
се ука зу је на зна чај пре вен ци -
је, одр жа ва ња здра вих жи вот -
них на ви ка и ре дов них од ла за -
ка на ле кар ске пре гле де по тра -
је бар три де сет је дан дан.

У пан че вач ком За во ду за јав -
но здра вље на во де да у на шој
сре ди ни му шкар ци нај ви ше
обо ле ва ју и уми ру од ра ка плу -
ћа, де бе лог цре ва и про ста те, а
код же на је ма лиг ни про цес
ко ји не рет ко до во ди до смрт -
ног ис хо да нај че шће ло ка ли зо -
ван на дој ци, де бе лом цре ву,
плу ћи ма и гр ли ћу ма те ри це.

Фак то ри ри зи ка
Пре ма про це на ма Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је, у
све ту рак у то ку го ди не на пад -
не око 14,1 ми ли он љу ди, а
оче ку је се да ће се до 2032. го -
ди не тај број по пе ти чак до 25
ми ли о на. На осно ву по да та ка
Ре ги стра за рак За во да за јав -
но здра вље, у Ју жно ба нат ском
окру гу го ди шње 1.350–1.400
осо ба обо ли и 930 умре од ма -
лиг них бо ле сти. Од то га са мо
у Пан че ву 550–650 осо ба обо -
ли и 370–400 умре.

Ме ђу нај зна чај ни јим фак -
то ри ма ри зи ка ко ји мо гу до ве -
сти до ма лиг ни те та је су они на
ко је се мо же ути ца ти: пу ше ње,
го ја зност, не пра вил на ис хра на
и фи зич ка не ак тив ност, кон -
зу ми ра ње ал ко хо ла, ин фек ци -
је, као и фак то ри из жи вот не и

МАРТ – МЕ СЕЦ БОР БЕ ПРО ТИВ РА КА

ФО КУС НА РА НОМ ДИ ЈАГ НО СТИ КО ВА ЊУ

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Да ли су пу де ри штет ни за
на шу ко жу или не, за ви си од
њи хо вог пра вил ног ода би ра,
од но сно уса гла ше но сти с
ти пом ко же и, на рав но, од
пра вил ног ски да ња.

Би рај те увек ла га не тек -
сту ре без штет них са сто ја ка
као што су ми не рал на уља,
ал ко хол и си ли кон. За про -
бле ма тич ну ко жу са ак на ма
нај бо ље је ко ри сти ти ме ди -
цин ске пу де ре, ко ји су си -
гур ни за упо тре бу код че сто
отво ре не и не струч но чи -
шће не ко же. Пу дер мо ра би -
ти без уља и тре ба на ње му
да пи ше „non comedogenic”,
што зна чи да не иза зи ва бу -
бу љи це и не за че пљу је по ре.
Ако има и са ли цил ну ки се -
ли ну у свом са ста ву, он да ће
по мо ћи из ле че њу и ле по ће
по кри ти про блем. За су ву
ко жу до бро је ода бра ти кре -
му у бо ји, а пу де ри у пра ху
ни су пре по руч љи ви. Код ма -
сне ко же оба ве зно ко ри сти -

те пу дер без уља (oil free), а
мо же те у то ку да на, ка да
про би је ма сно ћа, ма ло утап -
ка ти пр во па пир ном ма ра -
ми цом, а по том пу де ром у
пра ху.

Ако сте у го ди на ма, а же -
ли те да ва ша ко жа из гле да
мла ђе, ко ри сти те ла га не хи -
дра тант не фор му ле са хи ја -
лу ро ном и сит ним ре флек -
ту ју ћим че сти ца ма, ко је ће
ли цу да ти све жи ну и бли ста -
вост. Пре ко да на на но си те
пу дере ко ји са др же УВ за -
шти ту. За ве чер њи из ла зак
би рај те оне без УВ за шти -
те, ко ја но ћу, на рав но, ни је
по треб на, а уз то ли цу да је
на ран џа сто-жућ каст из глед.

Пу дер се оба ве зно ски да
по мо ћу ми це лар не во де или
мле ка за ли це, по том аде -
кват ним са пу ном и он да то -
ни ком. И за крај јед на за ни -
мљи вост и ујед но ко ри сна
ин фор ма ци ја: на уч ни ци су
до ка за ли да би нам, ка да ме -
сец да на не би смо ски да ли
пу дер, ко жа из гле да ла чак
де сет го ди на ста ри је!

Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, 
ко зме ти чар

Ко ји пу дер иза бра ти

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, пр ва асо ци ја ци ја
на огле да ло је од раз ко ји до -
би је мо кад по гле да мо сво је
ли це или фи гу ру. У за ви сно -
сти од то га ко ли ко нам се
(не) сви ђа сли ка ко ју ви ди мо,
ре ша ва мо да (не) пред у зи ма -
мо не ке ме ре да би смо би ли
за до вољ ни ји сво јим те лом,
фри зу ром, шмин ком...

Огле да ло је ве о ма ва жно у
на шем жи во ту, јер нам да је
по твр ду па жње или не ма ра
ко је чи ни мо пре ма се би.
Увек мо же да по кре не на до -
но ше ње не ке ва жне од лу ке у
ве зи с по бољ ша њем ути ска
ко ји оста вља на нас, а ми га
пре но си мо на дру ге. Да, по -
твр ду да смо то што ми са ми
ви ди мо у свом огле да лу,
увек тра жи мо од дру гих. Не -
ки же ле да иза зо ву згра жа ва -
ње, ди вље ње или од бој ност
од сту па ју ћи од „та ко тре ба -
ња” и да ју ћи сво је те ло у ру -
ке умет ни ци ма ко ји по ње му
цр та ју, бо ду или ка че по се -
бан на кит. Углав ном не схва -
ће ни или не при хва ће ни тра -
же дру штво се би слич них с
ко ји ма се раз у ме ју.

Зар то не ра ди мо сви? Сви
смо окру же ни љу ди ма ко ји
има ју слич на уве ре ња и
пред ста вља ју наш од раз.
Осмо три те ма ло: љу ди ко ји
се стал но жа ле на раз не дру -
ге љу де, си ту а ци је, по ли ти -
ку, прав ду, др жа ву... у дру -
штву су осо ба ко је их нај бо -
ље раз у ме ју, има ју исте при -
ту жбе и де ле за јед нич ке ста -
во ве, ми шље ња, пред ло ге...
Не ке дру ге му че раз не ста ре

и но ве бољ ке и не ма ју дру ге
те ме за раз го вор. Увек се на -
ђу окру же ни исто ми шље ни -
ци ма, као да су ушли у соп -
стве ни од раз у огле да лу, а
мно ги од њих на кра ју по ста -
ну ствар не жр тве уне до глед
пре при ча ва них бо ле сти.

Про стор у ко јем жи ви мо,
по сао ко ји ра ди мо, љу ди ко -
ји ма смо окру же ни – пред -
ста вља ју на ше огле да ло.
Пот пу но ја сно по ка зу је од -
раз нас са мих. Жи ви мо у
скла ду са уве ре њи ма и мо -
рал ним нор ма ма ко је смо
то ком жи во та учи ли, при -
хва ти ли као сво је и угра ди ли
у на чин на ко ји жи ви мо.
Ако смо не за до вољ ни од ра зом
на шег те ла, ме ња мо на чин
ис хра не и уво ди мо те ле сне
ве жбе. Но ако ни смо за до -
вољ ни по стиг ну тим – љу ти
нас сли ка у очи ма дру гих
љу ди, ко ји нас про це њу ју
као не до вољ но спо соб не
или не ком пе тент не, тре ба
да про ме ни мо на чин на ко -
ји хра ни мо ин те лект. Од го -
ва ра ју ћу „хра ну за гла ву” ве -
о ма је ла ко про на ћи у не кој
књи зи, на се ми на ру, ви деу,
од ла ску у по зо ри ште...

А хра на за ду шу? Ду ша се
хра ни љу ба вљу и за хвал но -
шћу, ко је нам до но се бли -
ста вост ока и про на ла зак
сми сла у до не дав но не бит -
ним ства ри ма. Тре ба да хра -
ни мо сво је те ло, ум и ду шу
она ко ка ко би то чи ни ла
осо ба ка ква же ли мо да по -
ста не мо. Мо же мо да пру жи -
мо са мо оно што има мо.
Љу ба зност је ста за ко јом се
увек мо же мо вра ти ти. За
по че так са свим до вољ но.

Огле да ла нам ша љу сли ку
чак и ако из бе га ва мо да гле -
да мо у њих. Од раз на ших
ми сли је на чин на ко ји про -
во ди мо тре нут ке на овој пла -
не ти. Док не ко др жи сво је
та лен те за ко па не под ра -
зним из го во ри ма, дру ги про -
на ђу цео је дан уни вер зум у
ко ри на ран џе или зр ну на ра.

Иза бра ти дру га чи ји од раз у
огле да ли ма или не – из бор је,
као и увек, са мо на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Та ко ђе, па ци јен ти ће, за ви сно
од фак то ра ри зи ка, би ти упу -
ћи ва ни на скри нинг пре гле де
– ма мо гра фи ју и хе мо култ
тест. Хе мо култ тест на ли цу
ме ста мо ћи ће да ура де гра ђа -
ни ста ро сти од 50 до 75 го ди -
на. Они тре ба да са со бом по -

рад не сре ди не. У ве ли ком бро -
ју слу ча је ва ма лиг не бо ле сти
су из ле чи ве уко ли ко се от кри -
ју на вре ме, али је про блем
упра во у то ме што је си ту а ци -
ја „на те ре ну” упра во су прот на
– чак и у раз ви је ним зе мља ма
мно ги слу ча је ви ра ка от кри ва -

та ко да Пре вен тив ни цен тар
то ком чи та ве го ди не спро во ди
низ ак ци ја у окви ру ко јих на -
ши су гра ђа ни мо гу про ве ри ти
сво је здрав стве не ста ње. Три
су одр жа не са мо у по след њих
не де љу да на: у ам бу лан ти До -
њи град пре гле да но је 46 осо -

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Сви во ле ћуф ти це, а на ро -
чи то де ца. Ипак, пр же ње у
ду бо ком уљу ни је здра ва
ва ри јан та при пре ме хра -
не. Та ко ђе, мно ги ста вља ју
у ћуф те хлеб или пре зле.
Ти ме се по ве ћа ва ко ли чи -
на до би је них ћуф ти, али
се по ште но по ве ћа ва и

њи хо ва ка ло риј ска вред -
ност. Ево пред ло га за здра -
ву ва ри јан ту ћуф ти. Оне су
за ни јан су су вље од кла -
сич них, јер не ма ју хлеб и
не пе ку се у уљу. Све же
при пре мље не и уз до бар
при лог од по вр ћа са свим
су за до во ља ва ју ће.

Са стој ци: по ла гла ви це цр ног лу ка, два че на бе лог лу ка, јед на шар -

га ре па, 500 г не ма сне мле ве не ју не ти не, бе лан це од јед ног ја је та,

јед на ка фе на ка ши ка сен фа, јед на рав на ка фе на ка ши ка со ли, че -

твр ти на ка фе не ка ши ке би бе ра, по ла ка фе не ка ши ке пер шу но вог ли -

ста и јед на су пе на ка ши ка ма сли но вог уља.

При пре ма: Очи сти те и сит но на се ци те лук. Шар га ре пу круп но из рен -

дај те. По ме шај те све са стој ке осим уља, па их до бро из ме шај те ру -

ка ма да се сви рав но мер но рас по ре де. Од до би је не ма се фор ми рај -

те два на ест јед на ких лоп ти ца. Сва ку лоп ти цу при ти сни те дла но ви ма

да се бла го спљо шти. Плех од рер не об ло жи те па пи ром за пе че ње,

па по ре ђај те ћуф те. Сва ку ћуф ту ма ло пре ма жи те уљем. Пе ци те у за -

гре ја ној рер ни 15 до 20 ми ну та на 250 сте пе ни. Упот пу ни те овај ру -

чак не ким при ло гом од по вр ћа или све жом са ла том.
Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

Ћуф те из рер неСУСРЕТ МЕДИЦИНЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Револуционарни начин 
учења и лечења

СОК ОД АРО НИ ЈЕ НА ПО КЛОН

Ме сец бор бе про тив ра ка под ста као је ху ма не љу де – пред -

став ни ке јед ног успе шног ло кал ног пред у зе ћа и њи хо вог парт -

не ра из Бе о гра да да чла но ви ма пан че вач ког Дру штва за бор бу

про тив ра ка до ни ра ју 60 ли та ра со ка од аро ни је.

Овај из у зет но здрав на пи так, ко ји се ко ри сти ка ко у пре вен ци -

ји, та ко и то ком ле че ња кан це ра, по де љен је они ма ко ји ма је на -

ме њен у уто рак, 28. фе бру а ра. Да ро да вац је обе ћао да ће но ва

до на ци ја усле ди ти на ле то, ка да уз ри плод ове ле ко ви те биљ ке.

ју се у уз на пре до ва лој фа зи,
ка да је успе шно ле че ње да ле -
ко те же. У Ср би ји су до не ти
на ци о нал ни про гра ми за
скри нинг ра ка гр ли ћа ма те ри -
це (за же не 25–64 го ди не, јед -
ном у три го ди не), ра ка дој ке
(за же не 50–69 го ди на, на две
го ди не) и ко ло рек тал ног ра ка
(за оба по ла ста ро сти 50–74
го ди не, на две го ди не). Ови
пре гле ди тре ба да у на ред ном
пе ри о ду знат но сма ње обо ле -
ва ње и уми ра ње од на ве де них
бо ле сти.

Зна чај спро во ђе ња про гра -
ма пре вен ци је уви де ли су у
пан че вач ком До му здра вља,

ба, у Ме сној за јед ни ци Вој ло -
ви ца њих 54, а у До му здра вља
у Ко ва чи ци 98 ста нов ни ка.

Пре вен тив ни пре гле ди
Ак ци ја ће се на ста ви ти у су -
бо ту, 4. мар та, у МЗ Цен тар,
где ће гра ђа ни, од 8 до 10 са -
ти, мо ћи да про ве ре сво ју те -
ле сну те жи ну и ин декс те ле -
сне ма се, ви си ну, крв ни при ти -
сак, ма сно ћу и ше ћер у кр ви.

не су узо рак сто ли це у сте рил -
ној бо чи ци, ко ју мо гу ку пи ти
у апо те ци.

Исти ови пре гле ди ће се у
ме сним за јед ни ца ма у пет на -
се ље них ме ста одр жа ва ти сва -
ке сре де до кра ја мар та, увек од
8 до 10 са ти: 8. мар та ће то би -
ти у Ста р че ву, 15. мар та у Ка -
ча ре ву, 22. мар та у Ја бу ци, а
29. мар та у Ива но ву.

По све ти те вре ме свом здра вљу

Огледала



ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, 

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ

И СКРОБА У ФЕЦЕСУ
Цена: 600 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗЕ УРЕЕ И КРЕАТИНИНА 

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 (ОД 8. МАРТА)

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ TSH, fT4 и fT3

Цена: 450 динара сваки

ПАКЕТ 5 (ОД 8. МАРТА)

• ТУМОР-МАРКЕР PSA
Цена: 650 динара

• ТУМОР-МАРКЕР fPSA
Цена: 750 динара

Петак, 3. март 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ
(ЗАКАЗИВАЊЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 САТИ)

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О



Пр ва са мо стал на из ло жба цр -
те жа Ксе ни је Ба рић отво ре на
је у че твр так, 23. фе бру а ра, у
га ле ри ји До ма омла ди не.

Нај че шћи мо ти ви на ра до -
ви ма мла де умет ни це су љу ди
од но сно људ ска фи гу ра.

– То из у ча ва ње је на не ки
на чин под стак ну то пла ном и
про гра мом на фа кул те ту, али
и лич ним ин те ре со ва њем.
Углав ном сва ки рад при ка зу је
не ки ухва ћен тре ну так и ат -
мос фе ру. Ту су и цр те жи на -
ста ли при бо рав ку у при ро ди

ко ји при ка зу ју жи во ти ње. И
по ма ло ен те ри је ра... – ка же
Ксе ни ја Ба рић.

Из ло жбу су отво ри ли Бо рис
Ста нић и Ма ри јан Му шки ња,
пре да ва чи у Шко ли цр та ња
До ма омла ди не, код ко јих се
умет ни ца спре ма ла за фа кул -
тет.

Ксе ни ја Ба рић је сту дент ки -
ња тре ће го ди не Фа кул те та
ли ков них умет но сти у Бе о гра -
ду. До бит ни ца је на гра де за
цр теж Фа кул те та ли ков них
умет но сти у Бе о гра ду.

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА КСЕ НИ ЈЕ БА РИЋ

Цр те жи љу ди и при ро де

Џез гру па „Hot Club of Belgra-
de” одр жа ла је кон церт у пе -
так, 24. фе бру а ра, у дво ра ни
„Апо ло” До ма омла ди не.

Број на пу бли ка ужи ва ла је у
џез, свинг и џип си стан дар ди -
ма, али и у ау тор ским ком по -
зи ци ја ма.

Бенд „Hot Club of Belgrade”
чи не со ло ги та ри ста Бран ко Ма -
ћић, ви о ли ни ста Фи лип Кру мес,

ри там ги та ри ста Не бој ша Пе -
шић и кон тра ба си ста Вла ди мир
Ни кић. До са да је об ја вио два
ал бу ма, а тре ћи је у при пре ми.

КОН ЦЕРТ ГРУ ПЕ „HOT CLUB OF BELGRADE”

Џез, свинг 
и џип си стан дар ди

Му зи ка
Пе так, 3. март, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт гру пе „Кал”.

Су бо та, 4. март, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
„Бли зи на про ле ћа”. На сту па ју Ста на Кр ста јић (фла у та) и
Сан дра Ву че но вић Шна бел (кла вир).

Уто рак, 7. март, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт
гру пе „Фрај ле”.

Сре да, 8. март, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:
кон церт мла дих фла у ти ста из кла се проф. Ма ри ке Мич кеи
и мр Ду шан ке Абра мо вић.

Че твр так, 9. март, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: тра ди ци о на лан кон церт по во дом Да на же на. На сту пи -
ће со ло пе ва чи из кла се проф. Ива не Јо сић.

Из ло жбе
Пе так, 3. март, 19 са ти, Све ча на са ла На род ног му зе ја: отва -
ра ње из ло жбе „По след ња де це ни ја Са ве Шу ма но ви ћа”.

По не де љак, 6. март, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: отва ра ње из ло жбе ре ље фа цр те жа и про стор них цр те жа
„По хва ла ру ци / по вра так ру ци” Та тја не Ми лу ти но вић Вон -
дра чек.

Че твр так, 9. март, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: отва -
ра ње из ло жбе фо то гра фи ја „До ку мен ти” Сан дре Ла ки ће вић.

Књи жев ност
Че твр так, 9. март, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
пред ста вља ње ро ма на „Па као” Вла ди ми ра Та ба ше ви ћа. Са
ау то ром ће раз го ва ра ти Бо јан Ва сић.

Пред ста ве
Не де ља, 5. март, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва са вре ме ног цир ку са „Work in Progress”, у про дук ци ји
„Кре а тив ног по го на” и Но во сад ског по зо ри шта.

КУЛТУРА
Петак, 3. март 2017.
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Културни телекс
ПРЕД СТА ВЉЕН РО МАН ДАР КА ТУ ШЕ ВЉА КО ВИ ЋА

ЈАЗ О(НЕ)МО ГУ ЋА ВА КО МУ НИ КА ЦИ ЈУ
Књи га би ла у ужем
из бо ру за „Ни но ву”
на гра ду

Ау тор се ба ви 
ме ђу људ ским 
од но си ма на 
сва ко днев ном ни воу

Ро ман „Јаз” Дар ка Ту ше вља -
ко ви ћа, ко ји је био у ужем из -
бо ру за пре сти жну „Ни но ву”
на гра ду, пред ста вљен је у че -
твр так, 23. фе бру а ра, у чи та о -
ни ци Град ске би бли о те ке.

Књи га са др жи два де ла, а
рад ња ро ма на од ви ја се кра јем
про шлог и по чет ком овог ве -
ка. Ту ше вља ко вић у пр вом де -
лу пи ше о ле то ва њу по ро ди це
на Кр фу, а у дру гом о жи во ту у
тур бу лент ним де ве де се тим у
Кра гу јев цу. У при ча ма о мла -
дим љу ди ма ко ји су у ди ле ми
оти ћи или оста ти у сво јој зе -
мљи, о пре жи вља ва њу и пра ву
на раз ли чи тост, о ста ри ји ма
ко ји и да ље жи ве у про шло сти,
раз ре ша ва ју се лич не и по ро -
дич не дра ме...

Књи жев ник Ву ле Жу рић
при ме ћу је да се пи сац на ин те -
ре сан тан на чин ба ви по ро ди -
цом, ко ја је „ка ко смо учи ли на
ча со ви ма марк си зма, основ на
ће ли ја дру штва”, а ко ју ов де,
ка ко и ау тор ка же, мо ра мо да
са ку пља мо и „са ста вља мо”...

Ту ше вља ко вић ни је си гу ран
да је по ро ди ца и да ље „основ -
на ће ли ја” и сма тра да је сва ко
од нас све ви ше за себ на. Ре као
је да ни је имао све сну на ме ру
да се ба ви по ро ди цом, већ ме -
ђу људ ским од но си ма на не -
ком сва ко днев ном ни воу – а
са мим тим и по ро ди ца је не -
из бе жна. И сам на слов от кри -
ва упра во ту на ме ру.

– Те шко је ужи ве ти се у уло -
гу дру го га и до кра ја га схва -
ти ти. Пи та ње је да ли је то
уоп ште мо гу ће. То и је сте јед -
на од основ них ства ри ко је во -
лим и же лим да об ра дим – да
ли је и ко ли ко уоп ште мо гу ће
ужи ве ти се у уло гу дру го га и
схва ти ти ње го ву про бле ма ти -
ку, а с дру ге стра не ко ли ко је то
мо гу ће ура ди ти са са мим со -
бом и ко ли ко су те две ства ри
ме ђу соб но усло вље не и по ве -
за не. Да ли тек кад са мог се бе
„про ва лиш” до кра ја, мо жеш
да се ужи виш и у дру го га, или
то мо жда и ни је та ко ве за но
јед но с дру гим. Јаз с јед не
стра не пра ви пре пре ку у ме ђу -
људ ској ко му ни ка ци ји, а с
дру ге те ра чо ве ка да га за о би -
ла зи ка ко год зна и уме. Ако
не мо же да про ђе кроз пре пре -
ку или да је пре ско чи, ићи ће
боч ним, те жим пу те ви ма за
ко је се мо же ис по ста ви ти да
су по не кад бо ље и трај ни је ре -
ше ње. Па ра док сал но, јаз је

исто вре ме но не што што оне -
мо гу ћа ва ко му ни ка ци ју и што
је омо гу ћа ва – сма тра ау тор.

Он је до дао да се у књи зи по -
ро ди ца на мет ну ла као оквир
ко ји ће то по др жа ти. Ро ди те љи
и го то во од ра стао син – сва ко
има не ку сво ју при ват ну ди на -
ми ку и про бле ма ти ку с ко јом
мо жда ни је до кра ја на чи сто, а
још је ма ње с про бле ма ти ком
оног дру гог. Он за кљу чу је да то
мо ра про из ве сти кон фликт.

Ву ле Жу рић при ме ћу је да
Ту ше вља ко вић ис ка зу је сво ју
на кло ност ка фан та сти ци на
ин те ре сан тан и про во ка ти ван
на чин, али и да од лич но ба ра -
та мејнстрим пи са њем.

– По зи ци ја ау то ра ко ји во ли
да се игра и мејнстри мом и
жан ром код нас је до не кле не -
за хвал на, ми слим да у све ту то
ма ло лак ше про ла зи. Во ле љу -
ди да су ства ри де фи ни са не, а
не ко ко ме ша не што што би се
мо гло на зва ти глав но то ков -
ском књи жев но шћу и жа нр,

пра ви не ку но ву ка те го ри ју ко -
ја не ма име. Он да прак тич но
ни си ниг де, али си сву да по ма -
ло. Ме ни се, као пи сцу, за пра -
во сви ђа та по зи ци ја. Имам
ути сак да еле мент жан ра обо -
га ћу је тај мејнстрим. Да је му
не ку но ву пер спек ти ву, омо гу -
ћа ва нам да се ма ло из ме сти мо
из сва ко днев не по зи ци је. И
мо жда из тог дру гог угла чак и
бо ље са гле да ва мо жи вот ко ји
жи ви мо и про бле ме с ко ји ма
се су сре ће мо. По не кад нам
пот пу но пре да ва ње си ту а ци ји
и ула же ње у де таљ бри ше ши ру
сли ку. То је оно што же лим да
из бег нем – об ја шња ва ау тор.

Дар ко Ту ше вља ко вић је пр ве
књи жев не ко ра ке на пра вио у
Пан че ву. До са да је об ја вио и
ро ман „Сен ка на ше же ље”, као
и књи гу при ча „Људ ске ви бра -
ци је”. Ње го ва про за је за сту -
пље на у ви ше до ма ћих и ре ги о -
нал них ча со пи са и ан то ло ги ја.
До бит ник је на гра де „Ла зар Ко -
мар чић” за нај бо љу но ве лу.

По зо ри шна пред ста ва „Па па -
гај” сту де на та за вр шне го ди не
глу ме Ака де ми је умет но сти
од и гра на је у уто рак, 28. фе -
бру а ра, у дво ра ни „Апо ло” До -
ма омла ди не.

Овај ко мад Да ни ла Ки ша о
мла ди ћу ко ји је ло пов и ши зо -
фре ни чар ни ка да ра ни је ни је
по ста вљен на по зо ри шне да ске.

– Пред ста ва го во ри о то ме
ка ко љу ди ети ке ти ра ју чо ве ка
са мо за то што је дру га чи ји и

не до зво ља ва ју му да се укло -
пи у нор мал не дру штве не сло -
је ве, иа ко би он то мо жда мо -
гао – об ја шња ва глу мац Ог њен
Дре ња нин.

Ти ја на Уп чев, Ог њен Дре -
ња нин и Мар ко То до ро вић
при пре ма ли су ову пси хо ло -
шку дра му око ме сец и по да -
на. Она је на стал ном ре пер то -
а ру по зо ри шта „Да дов”, а из -
во ђе ње у „Апо лу” је пр во го -
сту ју ће.

При че с дру ге 
стра не огле да ла

МОЈ избор МОЈ

Др Ми лан Ја нић, ле кар

КЊИ ГА: Ка ко би сте се ви,
ре дов ни чи та о че, осе ћа ли да
вам не ко ус кра ти пра во на
јед ну та кву јед но став ну
ствар као што је лич но име?
А ка ко би сте се осе ћа ли да
ва ша зе мља за у век бу де про -
кле та и за бо ра вље на, та ко да
јој се ви ше ни ко ни име на не
мо же се ти ти? Овим пи та њи -
ма се ба ви „Ти га на”, књи га
Га ја Га ври је ла Ке ја, ка над -
ског пи сца. Она вас го ни да
де ли ма вик не те (ко ли ко год
је у ва ма сна ге): „Хеј, све те,
још увек сам ов де и не ћу до -
зво ли ти да бу дем за бо ра -
вљен!” Ду бо ко шти во.

МУ ЗИ ЧАР: Пре пли та ње раз -
ли чи тих фор ми умет но сти
ство ри ло је не ке од бли ста -
вих при ме ра ка људ ске ге ни -
јал но сти, по пут „Оди се је у
све ми ру 2001”. На ста вља ју -
ћи тра гом људ ске по тра ге за
соп стве ним ко ре ни ма, сле -
ди мо ток ми сли јед ног са -
свим осо бе ног чо ве ка, Хо -
лан ђа ни на Ар је на Лу ка се на,
ис тра жу ју ћи ко смос и пу ту -
ју ћи кроз вре ме, усме ре ни ка
ве чи том пи та њу: да ли по -
сто ји људ ска ду ша и има ли
људ ски жи вот не ког ви шег
сми сла? У под јед на кој ме ри
пред ста вља рок опе ру, ме тал
спек такл и при по ве да ње
кроз ди ја ло ге вр хун ских му -
зи ча ра раз ли чи тих жа нр о ва.
Ова је дин стве на епи ка оста -
вља нас са ви ше пи та ња но
од го во ра! Увод у уни вер зум
„Ери о на” мо гао би по че ти

ства ри ма као што су „Coma-
tose” и „Beneath the Waves”,
на ко ји ма бри љи ра Јорн
Лан де, па све до пра вог му -
зич ког спек та кла чи ји је нај -
бо љи при мер „Sixth Extincti-
on”, с не ве ро ват них че тр на -
ест во ка ла. Сва ка ко про ба ти!

ПИ САЦ: „Чо век у цр ном бе -
жао је кроз пу сти њу, а ре -
вол ве раш га је пра тио.” Сти -
вен Кинг је сва ка ко је дан од
нај у спе шни јих пи са ца да на -
шњи це, а сво је ме сто ме ђу
ве ли ка ни ма пи са не ре чи за -
слу жио је на пи сав ши
„Мрач ну ку лу”, маг нум опус
чи ји се ути цај пре ли ва на
дру ге ње го ве ро ма не. Ов де
сле ди мо тра го ве по след њег
ре вол ве ра ша, Ро лан да од
Ги ле а да, у све ту ко ји је по -
шао да ље, где је та ма пре -
вла да ла, а по след ња на да се
кри је у ру ка ма гру пе љу ди
ко ји на из глед не ма ју до дир -
них та ча ка – сем у чи ње ни -
ци да су на овај или онај на -
чин из гу бље ни и да им тре -
ба во ђа, не ко да по ка же пут,
без об зи ра на це ну ко ја се
мо ра пла ти ти.

ПРЕД СТА ВА „ПА ПА ГАЈ” СТУ ДЕ НА ТА АКА ДЕ МИ ЈЕ УМЕТ НО СТИ

Пр ви пут по ста вљен на по зо ри шне да ске

Страну припремила 
Милица

Манић

Алтернативни бенд „Бриганд”
објавио је свој други студиј-
ски албум, под називом „Да-
леко jе Вавилон”, који је иза-
шао за „Black Pla net Re cords”.
На њему се налази једанаест
нових песама.

„Плоча представља меша-
вину раније добро познатих
утицаја бенда, уз неке нове

упливе и аранжманска реше-
ња. Текстуално, то је глас ’из-
губљене’ генерације осамде-
сетих, уз примарно људске и
емоционалне теме”, наводи
се у саопштењу. Бенду у на-
редном периоду предстоје
наступи у Новом Саду, Кра-
гујевцу и Београду, на којима
ће промовисати нови албум.

НОВИ АЛБУМ ГРУПЕ „БРИГАНД”

Далеко је Вавилон 



„Доловке” не посустају, па по-
ред штрудли, по којима су на-
далеко познате, акценат све
више стављају на вез и на тај
начин покушавају да од забо-
рава отргну један стари занат.

Тим поводом су у уторак,
28. фебруара, у Туристичкој
организацији града Панчева
отвориле изложбу под нази-
вом „Везене домаћице”, на ко-
јој су приказале аутентичне
догађаје из некадашњих домо-
ва. Реч је о пројекту који је
финансирао Град Панчево,
реализованом на радионица-
ма у трајању од четири месе-
ца. Тада су настали бројни
ручни радови – урамљене ве-
зене „мини-домаћице”. Према
речима аутора, оне су сећање
на традицију, али истовреме-
но и прелеп детаљ у модерним

кухињама, с порукама као што
је: „Куварице мање збори, да
ти ручак не загори”.

У име Града скупу се обра-
тила Анђелија Борзановић из
Секретаријата за привреду, а

догађај је, испред ТОП-а, зва-
нично отворио Александар
Сенеши. Он је нагласио да су
овакве промоције један од ци-
љева институције у којој ради,
као и то да ће се изложени ра-

дови наћи и у њиховој продав-
ници сувенира.

Председница „Доловки” Ко-
сара Вујичић навела је да је
циљ био да млађим нарашта-
јима покажу како су наше ба-
ке чувале домаћинства и у том
контексту цитирала натпис с
једног веза: „Добра чељад увек
посла нађу”. Чланица удруже-
ња Ђурђевка Јовановић уради-
ла је корпу с цвећем испод ко-
је пише: „Добро воће и леп
цвет, улепшава овај свет”, ње-
на колегиница Зорка Николић
извезла је патриотски мотив:
„Наше гусле, то драго камење,
за Србију је највеће знамење”,
а с друге стране на раду Рад-
миле Стојановић писало је не-
што баш гурмански: „Ватра
гори, купус крчка, у рерни се
пече гуска”.

На кон што су про шле го ди не
по чет ком про ле ћа пр ви пут
успе шно при ре ди ле оку пља ње
уз му зи ку и спе ци ја ли те те из
ка за на, број не ја буч ке ор га ни -
за ци је од лу чи ле су да та ко не -
што по но ве и у мар ту.

Тим по во дом је одр жан са -
ста нак у про сто ри ја ма Ме сне
за јед ни це, ко ји је на за до вољ -
ство свих ак те ра ре зул ти рао
до го во ри ма о са рад њи на ра -
зним ни во и ма. При том је ло -
кал на власт на ја ви ла да ће, у

скла ду с мо гућ но сти ма, на ста -
ви ти да по др жа ва ак тив но сти
ор га ни за ци ја.

Ску пу су при су ство ва ли
пред став ни ци удру же ња Ма -
ке до на ца, же на, по љо при вред -
ни ка, пче ла ра, го лу ба ра, љу би -

те ља ре ке... Са гла сност свим
до не се ним за кључ ци ма да ли
су и чла но ви Са ве за ин ва ли да
ра да и спорт ских клу бо ва.

Ак це нат је ста вљен на по ме -
ну ту ско ра шњу ма ни фе ста ци -
ју под на зи вом „Про лећ ни ру -

чак ја буч ких удру же ња”, ко ја
ће би ти одр жа на на ру ко мет -
ном игра ли шту. Да тум још
увек ни је ута на чен, али то ће,
пре ма ре чи ма пред сед ни ка
ме сне скуп шти не Сло бо да на
Или ћа, у сва ком слу ча ју би ти
на кон за вр шет ка ра до ва на
уре ђе њу пе шач ке зо не и лет ње
по зор ни це по крај шко ле.

Ка ко ор га ни за то ри на ја вљу -
ју, том зго дом оче ку је се бли зу
хи ља ду љу ди, ко ји ма ће би ти
бес плат но по слу же не „шпе ци -
је” из пет на е стак ка за на. Но -
си лац до га ђа ја је Удру же ње
по љо при вред ни ка „Клас” из
Ја бу ке, а за бо гат кул тур но-
умет нич ки про грам по бри ну -
ће се Удру же ње Ма ке до на ца
„Илин ден”.

Оби чај ко јим се на овим про -
сто ри ма сим бо лич но обе ле -
жа ва за вр ше так нај хлад ни јег
го ди шњег до ба и на ја вљу је
до ла зак про ле ћа на зи ва се
фар шан га.

За то до бро зна ју и Ива -
нов ча ни, пре све га чла но ви
МКУД-а „Бо наз Шан дор”.
Тим по во дом, на кон ви ше го -
ди шње па у зе, они већ је да на -
ест го ди на у кон ти ну и те ту
одр жа ва ју ма скен бал, ко ји се
по оби ча ју од и гра ва у не де љу
пре са ме фар шан ге. Том
при ли ком се оку пи ве ли ки
број ма ли ша на, али и од ра -

слих, и то не са мо ма ђар ске
на ци о нал но сти, већ и пал -
ћен ске, срп ске и свих дру гих
у мул ти ет нич ком Ива но ву.

Та ко је и ове не де ље, 26.
фе бру а ра, у про сто ри ја ма
До ма кул ту ре пе де се так ма -
лих прин це за, до брих ви ла,
док то ра и ра зних ју на ка из
цр та них фил мо ва игра ло и
де фи ло ва ло под ма ска ма.
Сви они су по том до би ли
при год не да ро ве, а на по слет -
ку су се окре пи ли сла сним
кроф на ма и ча јем и у од лич -
ном рас по ло же њу до зва ли
нај леп ше го ди шње до ба.

Ба нат ски Бре сто вац: На
ини ци ја ти ву пред сед ни ка
ме сне скуп шти не Дра га на
Ми ри чи ћа, по слат је зах тев
цен тра ли По ште ра ди по ста -
вља ња бан ко ма та у бре сто -
вач кој фи ли ја ли. Рад ни ци
ЈКП-а „Ком брест” очи сти ли
су парк, а на том ме сту би ће
по са ђе не сад ни це.

Ба нат ско Но во Се ло: С ци -
љем да се по мог не ме шта ни -
ма ко ји ма је то нео п ход но,
осно ва но је ху ма ни тар но

удру же ње „Фе никс”, чи ја ће
пр ва ак ци ја би ти из град ња
ку ће по ро ди ци Крај њан. По -
во дом Осмог мар та Удру же -
ње же на „Но во се љан ке/Bo-
boacele” отво ри ће из ло жбу
руч них ра до ва у не де љу, 5.
мар та, у 10 са ти, у До му кул -
ту ре, а на истом ме сту у сре -
ду, 8. мар та, од 16 са ти, би ће
одр жан кон церт деч јих сек -
ци ја по ме ну те уста но ве и
свих удру же ња.

До ло во: Оби чај под на зи вом
Бе ле по кла де обе ле жен је
па ље њем ва тре и кул тур ним
про гра мом у не де љу, 26. фе -
бру а ра, у пор ти Ве ли ке цр -
кве. Удру же ње же на „До лов -
ке” отво ри ло је у уто рак, 28.
фе бру а ра, у Ту ри стич кој ор -
га ни за ци ји гра да Пан че ва,
из ло жбу под на зи вом „Ве зе -
не до ма ћи це”.

Гло гоњ: Гра ђа ни ће у пе так,
3. мар та, од 16 до 20 са ти, и
у су бо ту, 4. мар та, од 8 до 14
са ти, у До му кул ту ре, бес -
плат но мо ћи да оба ве пре -
вен тив ни ул тра звуч ни пре -
гле ди аб до ме на и штит не
жле зде, у ор га ни за ци ји Са ве -
за за здрав ство СНС-а. Истог
да на на истом ме сту Удру же -
ње же на „Гло гоњ ке” при ре -
ди ће дру же ње уз му зи ку по -
во дом Осмог мар та.

Ива но во: На дел се и да ље бе -
ли од хе ми ка ли ја још увек
не по зна тог по ре кла. По во -
дом фар шан ги, у не де љу, 26.
фе бру а ра, у До му кул ту ре је
при ре ђен ма скен бал ко јим
су ма ли ша ни сим бо лич ки
оте ра ли зи му и до зва ли про -
ле ће. У ве ли кој са ли по ме ну -
те кул тур не уста но ве за по че -
та је са на ци ја пла фо на.

Ја бу ка: При ре ђен је са ста нак
пред став ни ка Ме сне за јед ни -
це и свих се о ских удру же ња на
те му бу ду ће са рад ње, а глав ни
ак це нат је ста вљен на ор га ни -
за ци ју ма ни фе ста ци је „Пр ви
про лећ ни ру чак удру же ња”.
Пре да ва ње ги не ко ло га др Сла -
ђа не Вук ми ро вић о зна ча ју
пре вен ци је кар ци но ма дој ке
одр жа но је у пе так, 24. фе бру -
а ра, у До му кул ту ре, у ор га ни -
за ци ји Ме сног од бо ра СНС-а.

Ка ча ре во: Ци клус про јек ци ја
фил мо ва у спорт ској са ли
по чео је у пе так, 24. фе бру а -
ра, при ка зи ва њем нај но ви јег
до ма ћег хи та „Зо на Зам фи -
ро ва 2”, че му је при су ство ва -
ло око две ста пе де се то ро љу -
ди. Пред ста ву под на зи вом
„Ђа во из ја го де” у пе так, 3.
мар та, од 19 са ти, у До му
омла ди не, из ве шће стен дап
ко ми чар Ср ђан Дин чић.

Омо љи ца: ЈКП „Зе ле ни ло”
ових да на, као ста ра лац Пар -
ка при ро де По ња ви ца, на том
ме сту по ста вља ин фор ма тив -
не та бле. Пре да ва ња за по љо -
при вред ни ке одр жа на су у
по не де љак и уто рак, 27. и 28.
фе бру а ра, у До му кул ту ре.

Стар че во: Скуп шти на Дру -
штва пче ла ра одр жа на је у
су бо ту, 25. фе бру а ра, у ма лој
са ли До ма кул ту ре, а на ред -
ног да на је Дру штво во ћа ра,
ви но гра да ра и де сти ле ра
Стар че во обе ле жи ло сво ју
сла ву –Све тог Си ме о на Ми -
ро то чи вог. Из ло жба сли ка
Ива не Ар сић из Гло го ња би -
ће отво ре на у че твр так, 2.
мар та, у 19 са ти, у га ле ри ји
„Бо ем”. Удру же ње „На дел”
ће то ком ви кен да ор га ни зо -
ва ти се че ње тр ске на по ме -
ну том во до то ку.

Петак, 3. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

11

Месне актуелности 

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Сплетом околности морали смо да санирамо
објекат.

Маја Витман, директорка 
„Дирекције за изградњу и уређење Панчева”

Бре сто вац че ка 
при кљу че ње на 
во до вод ну и 
елек трич ну мре жу

Из ра да про јект не 
до ку мен та ци је за
исту на ме ну 
у Ка ча ре ву

Пре из ве сног вре ме на окон ча -
ни су ра до ви на ин ве сти ци о -
ном одр жа ва њу гло гоњ ске ам -
бу лан те.

Ди рек ци ја за из град њу и уре -
ђе ње Пан че ва би ла је но си лац
тог по сла, чи ја је уго во ре на
вред ност из но си ла не што пре ко
ми ли он и че ти ри сто хи ља да ди -
на ра. Ода бра ни из во ђач имао је
рок од два де сет де вет да на, а ра -
до ви су оба вље ни из ме ђу 27. ја -
ну а ра и 8. фе бру а ра.

„Цу ри ла” зе мља из пла фо на
Ди рек тор ка по ме ну тог јав ног
пред у зе ћа Ма ја Вит ман у че -
твр так, 23. фе бру а ра, пре кон -
тро ли са ла је ста ње на те ре ну.
Она је у крат ким цр та ма об ја -
сни ла за што су спро ве де ни ра -
до ви на објек ту ко ји је већ ком -
плет но ре кон стру и сан 2010.
го ди не.

– Спле том окол но сти, у ста -
ром де лу згра де, упра во та мо
где је са да оба вље но по ме ну то
ин ве сти ци о но одр жа ва ње, тач -
ни је у ње го вој др ве ној кров ној
кон струк ци ји, из ме ђу по лу о -
бли ца, оста ла је из ве сна ко ли -
чи на зе мље. Услед ја чих уда ра
ве тра и дру гих вре мен ских не -
по го да, до шло је до „цу ре ња”
тог за о ста лог ма те ри ја ла с ве -
ли ким на го ми ла ва њем на по -

ста ла ци ја. За вр ше на је јав на
на бав ка и до де љен је уго вор, а
ода бра ни из во ђач ура дио је
идеј ни про је кат. Уго во ре на
вред ност ин ве сти ци је је око
ми ли он и пет сто пе де сет хи -
ља да ди на ра. Под но ше ње зах -
те ва за ло ка циј ске усло ве и из -
ра да тех нич ке до ку мен та ци је
сто пи ра ни су док се не ура ди
оза ко ње ње објек та, а са да је у
то ку пра вље ње из ве шта ја о за -
те че ном ста њу објек та.

Ка да је реч о Ка ча ре ву, по -
че ла је из ра да тех нич ке до ку -
мен та ци је из обла сти за шти те
од по жа ра, као и оне за ре кон -
струк ци ју ин ста ла ци ја во до во -
да и елек тро ин ста ла ци ја. Про -
це ње на вред ност тог по сла је
око три ста пе де сет хи ља да ди -
на ра.

јав на ра све та, окре че ни су и
пла фон и зи до ви, а на про зо ре
су ста вље ни ко мар ни ци.

У по дру му су по ста вље не но -
ве жа лу зи не и пре ра ђе на су
кри ла по сто је ћих про зо ра, као
и вра та на ула зу. Ти ме је омо гу -
ће но стру ја ње ва зду ха и стал но
су ше ње вла ге у том про сто ру.

Том при ли ком је ди рек тор -
ка До ма здра вља Да ни је ла Ри -
стов ски Кор ниц кон ста то ва ла
ка ко су на ве де ни ра до ви до не -
ли вид но по бољ ша ње усло ва
за ко ри сни ке, као и за за по -
сле не у ам бу лан ти.

Ин ве сти ци је у још два се ла
На ви ди ку су још не ке ин ве -
сти ци је у два се ла.

Бре сто вач ку ам бу лан ту че ка
це ло ку пан по сту пак при кљу -
че ња во до во да и елек тро ин -

СЕЛО

је ди ним ме сти ма, а ка ко спу -
ште ни пла фон ни је био мо но -
лит ни, сит на пра ши на је про -
ла зи ла кроз ње га, на шта су
ука зи ва ли мно ги ко ри сни ци.
Та кво чи ње нич но ста ње усло -
ви ло је нео п ход ност ин ве сти -
ци о ног одр жа ва ња – на ве ла је
ди рек тор ка Ди рек ци је.

Уго во ром су би ли об у хва -
ће ни са на ци ја др ве не ме ђу -
спрат не кон струк ци је, спу -
шта ње пла фо на, бра вар ски
ра до ви...

Кре ну ло се од ски да ња ста -
рих „армстронг” пло ча и ве ће
ко ли чи не зе мље, као и тер мо -
и зо ла ци је. По том је по ста вље -
на но ва фо ли ја, на кон че га је
мон ти ран спу ште ни пла фон,
ко ји је овог пу та мо но лит ног
ка рак те ра. Ура ђе на је и но ва

РА ДО ВИ МА ЊЕГ ОБИ МА ТЕ КУ У НЕ КИМ АМ БУ ЛАН ТА МА

ЗА ВР ШЕ НА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА 
ЗГРА ДЕ У ГЛО ГО ЊУ

МА СКЕН БАЛ У ИВА НО ВУ

Фар шан га до зва ла 
про ле ће

ДО ГО ВОР ЈА БУЧ КИХ УДРУ ЖЕ ЊА

У пла ну но во про лећ но дру же ње

ДОЛОВКЕ ЗНАЈУ ДА ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ

Видело се ко су праве домаћице

Плафони били највећи проблем



Про шле су бо те, 25. фе бру а ра,
на пан че вач ком за тво ре ном
ба зе ну одр жа на је не сва ки да -
шња из ло жба. Под вод ни фо -
то гра фи Ива на Ор ло вић
Крањц и Ја нез Крањц су три -
де се так сво јих ра до ва под на -
зи вом „По свим ме ри ди ја ни -
ма, мо ри ма и оке а ни ма” из ло -
жи ли – под во дом.

– Ова из ло жба је би ла при -
ли ка да Пан чев ци осе те ис ку -
ство пр вог ро ње ња, а ујед но и
да ви де и осе те део ат мос фе -
ре с ра зних пу то ва ња ко ја ор -
га ни зу је наш клуб. Дру ги део
из ло жбе, ко ји но си на зив „Је -
зер ска ча ро ли ја”, по ста вљен
је у ка фи ћу „Дво ри ште” – ре -
као је под вод ни фо то граф и

ин струк тор ро ње ња Ја нез
Крањц.

Под струч ним над зо ром ин -
струк то ра Ро ни лач ког клу ба
„Свет ро ње ња”, 130 Пан че ва ца
је за ро ни ло и по гле да ло по -
став ку из ло жбе. На овај ори -
ги на лан на чин у град ском ба -

зе ну су се на шли дел фи ни, му -
ри не, ај ку ле, кро ко ди ли и
оста ли ег зо тич ни ста нов ни ци
под вод ног све та. И све то на
фо то гра фи ја ма опре мље ним
та ко да мо гу би ти из ло же не
ис под по вр ши не во де.

A. Ж.

Петак, 3. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Прошло деветнаест
година од погибије
другова

Иа ко је про шло де вет на ест
го ди на от ка ко су шип тар ски
те ро ри сти на Ко со ву и Ме то -
хи ји уби ли пет по ли ца ја ца
ко ји су ра ди ли у По ли циј ској
упра ви Пан че во, они ни су за -
бо ра вље ни.

Успо ме ну на њих чу ва ју при -
пад ни ци Син ди ка та срп ске по -
ли ци је, ко ји су у знак се ћа ња
на на стра да ле ко ле ге ових да на
ор га ни зо ва ли пе ти Ме мо ри јал -
ни тур нир у ма лом фуд ба лу
под на зи вом „Ју жно ба нат ски
хе ро ји”.

На овом спорт ском до га ђа ју
уче ство ва ло је че тр на ест еки -
па, ко је су би ле рас по ре ђе не у
две гру пе, а утак ми це су се
игра ле у ха ла ма спор то ва у
Пан че ву и Ба нат ском Но вом
Се лу. Овај тур нир је ис пу нио
оче ки ва ња уче сни ка и пу бли -
ке, јер су га обе ле жи ли до бар
од зив еки па, фер и спорт ска
бор ба, дру же ње и бег од сва ко -
днев ног стре са.

Тур нир је отво рен на све ча -
но сти одр жа ној у пан че вач кој

У ПАН ЧЕ ВУ ОДР ЖАН МЕ МО РИ ЈАЛ НИ ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ

СЕ ЋА ЊЕ НА НА СТРА ДА ЛЕ ПО ЛИ ЦАЈ ЦЕ

ХРОНИКА

Ха ли спор то ва, ко јој су при су -
ство ва ли на чел ник По ли циј -
ске упра ве Пан че во Ни ко ла
По по вац, гра до на чел ник Пан -
че ва Са ша Па влов и пред сед -

ник Син ди ка та срп ске по ли -
ци је Ла зар Ра ни то вић.

– Син ди кат срп ске по ли ци -
је, у знак се ћа ња на стра да ле
ко ле ге, већ пе ти пут одр жа ва

УСПЕ ШНА АК ЦИ ЈА „СВЕ ТА РО ЊЕ ЊА”

Фо то гра фи је под водом

„Слу чај Бре мен” Дра га на Ве ли ки ћа
Кроз при чу о чо ве ку ко ји је
во зио трам вај у пет ве ли ких
гра до ва, „Слу чај Бре мен”
го во ри о по тра зи за оцем
не ста лим у ло го ру на ци -
стич ке Не мач ке и о то ме да
ли чо век мо же про ме ни ти
суд би ну.

И у овом ро ма ну, као и у
прет ход ним, при сут на је не -
ка вр ста оп сед ну то сти про -
сто ром. Об ја шња ва ју ћи от -
куд она, Ве ли кић је у јед ном
ин тер вјуу ре као: „Ве ро ват но
сам осе тљив на про стор, а
ка да ка жем про стор, ми слим
пре све га на град. У мо јим
ро ма ни ма баш не ма при ро -
де, фло ра је скром на, евен ту -
ал но кор па бе го ни ја или сак -
си ја аспа ра гу са у пред со бљу.
Од у век су ме фа сци ни ра ли
ро ма ни у ко ји ма је оквир
гра да ’глав ни ју нак’”.

Дра ган Ве ли кић је ди пло -
ми рао свет ску књи жев ност
с те о ри јом књи жев но сти на
бео град ском Фи ло ло шком
фа кул те ту. Од 1994. до 1999.
го ди не био је уред ник из да -

вач ке де лат но сти Ра ди ја
Б92. Пи сао је ко лум не за
НИН, „Вре ме”, „Да нас” и
„Ре пор тер”. Био је ам ба са -
дор Ре пу бли ке Ср би је у Бе -
чу. Књи ге Дра га на Ве ли ки -
ћа пре ве де не су на пет на ест
је зи ка. За сту пљен је у до ма -
ћим и ино стра ним ан то ло -
ги ја ма. До бит ник је број них
књи жев них на гра да.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 8. 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: „Да ли чо век мо же про -
ме ни ти суд би ну?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Слу чај
Бре мен” Дра га на Ве ли ки ћа. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Јен де Јон га до шао је у Аме -
ри ку из Ка ме ру на да сво јој
по ро ди ци, су пру зи Не ни и
ше сто го ди шњем си ну, обез -
бе ди бо љи жи вот. На кон
мно го те шко ћа сре ћа ће му
се нај зад осмех ну ти ка да
до би је по сао лич ног во за ча
Кла р ка Едвард са, јед ног од
моћ ни ка чу ве не ин ве сти ци -
о не бан ке „Ли ман бра дерс”.
Клар ко ва су пру га Син ди
убр зо за по шља ва и Не ни као
кућ ну по моћ ни цу у њи хо вој
ви кен ди ци, а по ро ди ца Јон -
га ко нач но мо же да за ми сли
бо љу бу дућ ност.

Ме ђу тим, свет мо ћи и
при ви ле ги ја пре пун је мрач -
них тај ни, а Јен де и Не ни ће
убр зо ви де ти пр ве пу ко ти не

на са вр ше ној фа са ди сво јих
по сло да ва ца. Ка да свет фи -
нан си ја по го ди крах бер зе,
они ће мо ра ти да се су о че с
не мо гу ћим из бо ром...

„Ов де до ла зе са ња ри” Им бо ло Мбуе

Два чи та о ца ко ји до сре де, 8. 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: „Ка ко за ми шља те
’аме рич ки сан’?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Ов де
до ла зе са ња ри” Им бо ло Мбуе. 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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас шта сма -
тра те ке цом у ру ка ву. „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 „Кец из ру ка ва”
Сан дре Бра ун 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:

„Ме ни кец у ру ка ву мо же
да бу де је ди но љу бав, ко ја
по пу ња ва све пра зни не и ко -
ја ме спа са ва ка да ни шта
дру го не иде.” 063/3143...

„Мој кец у ру ка ву је мо ја да -
ма у ср цу, мо ја же на ко ја ве -
шти ном ча роб ња ка из Оза све
мо је по то ну ле ла ђе пре тва ра у
под мор ни це.” 062/1911...

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 јих од го во ра на

пи та ње где би во ле ли да их
парт нер за про си. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „По че ло је у Па ри зу”
Ке ти Ке ли.

То из да ње мо ћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Се ку -
лић” у „Авив пар ку”, од на -
ред ног уто р ка, пре у зму ау -
то ри сле де ћих од го во ра:

„Бу ду ћи да сам уда та од
дав не 2003. го ди не, са ове
вре мен ске дис тан це ре кла
бих да бих во ле ла да ме је
парт нер та да за про сио би ло
где, с об зи ром на то да сам
ја та да за про си ла ње га.”
060/5664...

„Во ле ла бих сред’ Па ри за,
ал’ ми дра гог др ма кри за.
Че ка ћу до то га ду го, ооо, ве -
ли ка мо ја ту го.” 063/7016...

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

Ни шта од Па ри за, 
дра гог др ма кри за

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У До му вој ске у Пан че ву у пе -
так, 3. мар та, у 15 са ти, би ће
отво ре на из ло жба „Вој во да Пе -
тар Бо јо вић – Зна ме ња сла ве и
ча сти”, ко ју су за јед но ор га ни -
зо ва ли Ме ди ја цен тар „Од бра -
на”, Ге не рал ни се кре та ри јат
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је
и На род ни му зеј Ча чак.

Све ча ном отва ра њу ће, по ред
пред став ни ка Вој ске Ср би је и
Ми ни стар ства од бра не, при су -
ство ва ти: се кре тар ка би не та
пред сед ни ка Ре пу бли ке, као и
пред став ни ци по кра јин ских,

окру жних и град ских ор га на
вла сти и вер ских за јед ни ца.

Ова из ло жба је при ли ка да
се Пан чев ци ко ји су за ин те ре -
со ва ни за на шу исто ри ју по -
дроб ни је упо зна ју са жи вот -
ним пу тем јед ног од нај по зна -
ти јих срп ских вој ско во ђа из
Пр вог свет ског ра та.

Вој во да Пе тар Бо јо вић до гу рао
је до на чел ни ка шта ба Вр хов не
ко ман де и ко ман дан та Пр ве ар -
ми је то ком про бо ја Со лун ског
фрон та, а у ње го ву част на зва на је
јед на од пан че вач ких ули ца.

По се ти о ци из ло жбе мо ћи
ће, из ме ђу оста лог, да ви де
уни фор ме вој во де Бо јо ви ћа и
са бље ко је до са да ни су ниг де
из ла га не, као и че тр де сет јед -
но од ли ко ва ње ко је је до био за
хра брост и за слу ге то ком бо га -
те вој нич ке ка ри је ре.

На из ло жби ће би ти при ка -
за ни и нај дра го це ни ји при мер -
ци слу жбе ног оде ла срп ске вој -
ске, као што су цр на блу за, ве -
ли ки мун дир и ши њел ко је су
но си ле вој во де.

М. Г.

ОД ПЕТ КА У ДО МУ ВОЈ СКЕ 

Из ло жба о вој во ди Пе тру Бо јо ви ћу

Ме мо ри јал ни тур нир у ма лом
фуд ба лу под име ном „Ју жно -
ба нат ски хе ро ји”. Ко ле ге не
тре ба за бо ра ви ти, не тре ба да
их оста ви мо по стра ни, већ
сва ко днев но тре ба да их се ћа -
мо. Оста ви ли су иза се бе по ро -
ди це, ко је жи ве и сва ко днев но
нам се обра ћа ју за по моћ – ре -
као је у го во ру на отва ра њу тур -
ни ра пред сед ник Ре ги о нал ног
цен тра Син ди ка та срп ске по -
ли ци је Не бој ша Ри стић.

Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов из ја вио је да ће
Град ска упра ва увек по др жа -
ва ти Ме мо ри јал ни тур нир у
ма лом фуд ба лу, а пред сед ник
Син ди ка та срп ске по ли ци је
Ла зар Ра ни то вић ре као је да је
тај спорт ски до га ђај по све ћен
се ћа њу не са мо на на стра да ле
пан че вач ке по ли цај це већ и на
њи хо ве ко ле ге и у дру гим гра -
до ви ма ши ром Ср би је ко ји су
стра да ли на ду жно сти.

На кон што је тур нир отво -
рен, пред став ни ци син ди ка та
и По ли циј ске упра ве са чла но -
ви ма по ро ди ца на стра да лих
по ли ца ја ца по ло жи ли су вен -
це на њи хо ве спо ме ни ке на
Но вом гро бљу у Пан че ву.

М. Глигорић



У ак ци ја ма ко је су из ве де не у
исто вре ме 1. мар та у Пан че -
ву, Но вом Са ду, Срем ској Ми -
тро ви ци, Ки кин ди, Зре ња ни -
ну, Ја го ди ни, Кра гу јев цу, За је -
ча ру, Ни шу, Ле сков цу и Пи ро -
ту ухап ше не су 53 осо бе.

Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва Ср би је са оп шти ло је
да су оне осум њи че не да су по -
чи ни ле кри вич на де ла  пра ње
нов ца, по ре ска ута ја, зло у по -
тре ба по ло жа ја од го вор ног ли -
ца, зло у по тре ба овла шће ња у
при вре ди, зло у по тре ба слу -
жбе ног по ло жа ја, про не ве ра,
пре ва ра, тр го ви на ути ца јем,
при ма ње ми та и фал си фи ко -
ва ње слу жбе не ис пра ве.

МУП Ср би је је са оп штио да је
ме ђу ухап ше ни ма и З. С. (1955),
ру ко во ди лац јед ног по го на у
„Азо та ри”. Он се те ре ти да је по -
чи нио кри вич но де ло зло у по тре -
ба по ло жа ја од го вор ног ли ца.

У са оп ште њу МУП-а Ср би је
пи ше и да прет про шле го ди не

З. С. ни је ор га ни зо вао кон тро -
лу из вр ше ног ре мон та у јед -
ном од „Азо та ри них” по го на,
услед че га је до шло до ха ва ри -
је. Ти ме је, ка ко да ље пи ше у
са оп ште њу по ли ци је, због не -
ма ра З. С., „Азо та ри” на не та
ма те ри јал на ште та у из но су од
500.000.000 ди на ра.

Ли ца ко ја су ухап ше на у
ак ци ја ма ши ром Ср би је те ре -
те се да су у пе ри о ду од 2005.
го ди не па до да нас кри вич -
ним де ли ма ко ја су из вр ши ла
оште ти ла др жав не бу џе те Ср -
би је и Вој во ди не, Фонд за ка -
пи тал на ула га ња Вој во ди не и
По кра јин ски се кре та ри јат за
на у ку и тех но ло шки раз вој,
ло кал не са мо у пра ве у Ја го ди -
ни и Ле ба ну и ви ше ра зних
фир ми за око де сет ми ли о на
евра.

За ни мљи во је да су по ли цај -
ци ста ви ли ли си це на ру ке и
три на е сто ри ци сво јих ко ле га
ко ји су ра ди ли у Ба тај ни ци и

Зе му ну. Они су при тво ре ни
за то што се сум ња да су зло у -
по тре би ли сво ја овла шће ња
на по сло ви ма у ве зи с ре ги -
стра ци јом во зи ла на ко ји ма су
ра ди ли.

При ве де ни су јер су прет -
про шле и про шле го ди не при -
ма ли не пот пу не зах те ве за ре -
ги стра ци ју во зи ла и ре ги стро -

ва ли их, иа ко ни су би ли при -
ло же ни до ка зи о упла ће ним
так са ма. На тај на чин су, ка ко
се сум ња, све сно и са уми шља -
јем при ба ви ли про тив прав ну
нов ча ну ко рист вла сни ци ма
тих во зи ла и оште ти ли др жав -
ни бу џет за се дам ми ли о на
ди на ра.

М. Г.

Обра ћа ња 
гра до на чел ни ку,
већ ни ку 
и ом буд сма ни ма

Су до ви ин си сти ра ју
на то ме да им Цен тар
до ста ви кон крет но
ми шље ње

„Ро ди те љи са ми
би ра ју адво ка те за
за сту па ње пред
су до ви ма, то не ма
ни ка кве ве зе с на ма,
ми се у то ап со лут но
не ме ша мо”, ка же
Ал би ја нић

У два прет ход на на став ка тек -
ста чи ја је основ на те ма про -
це на ро ди тељ ских ка па ци те та
по сле раз во да бра ка у ве зи с
по ве ра ва њем де це на ста ра ње,
са го вор ни ци су нам би ли Пан -
чев ка С. С. (47), ко ја је, ка ко је
по на вља ла, огор че на због, по
ње ном ми шље њу, не пра вил -
но сти у ра ду струч ња ка пан че -
вач ког Цен тра за со ци јал ни
рад „Со ли дар ност”, те, с дру ге
стра не, ди рек тор те уста но ве
Зо ран Ал би ја нић и су пер ви зо -
ри у Слу жби за де цу и мла де
Су за на Јо ва но вић и На да Ку -
зма но вић То му ши ло вић.

Са сви ма њи ма раз го ва ра ли
смо и овог пу та.

О че му је пи са но
Под се ти мо се нај ва жни јих де -
та ља из ове при че. Де ца су по -
сле раз во да бра ка нај пре при -
па ла мај ци, али су по сле тро го -
ди шњег суд ског по ступ ка по ве -
ре на оцу, ко ји је, пре ма на во -
ди ма на ше са го вор ни це, у ме -
ђу вре ме ну пра во сна жно осу -
ђен за на си ље у по ро ди ци.

С. С. нам је ре кла да је њен
бив ши муж „си сте мат ски при -
пре мао те рен у Цен тру” за про -
ме ну од лу ке о по ве ра ва њу де -
це из но се ћи не и сти не, по пут
оне да их она за не ма ру је. Има -
ла је при мед бу и на то да су јој
за по сле ни у Цен тру не на ја вље -
но до шли у ку ћу, а да је за пи -
сник о то ме из гле дао „као да
жи вим у Ма лом ри ту”, иа ко се
ра ди ло о по ро дич ној ку ћи у
бли зи ни шко ле ко ју по ха ђа ју
ње на де ца. По што њен муж де -
цу ни је вра тио по сле ви кен да
код ње га, оста ла су да жи ве на
се лу, три де сет ки ло ме та ра од
шко ле, па је ука зи ва ла на не -
бе збед ност због то га што су
сва ко днев но мо ра ла да пу ту ју.

По себ но је би ла огор че на за -
то што се у из ве шта ју ко ји је из
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НЕ ПРА ВИЛ НО СТИ У РА ДУ ЦЕН ТРА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД „СО ЛИ ДАР НОСТ”? (3)

ЧИ СТИ РАЗ ЛО ЗИ И „ПР ЉА ВИ” РАЗ ВО ДИ

ко ри сни ци обра ћа ју ом буд сма -
ни ма на раз ли чи тим ни во и ма.
У ве ћи ни слу ча је ва је, пре ма
ње го вим ре чи ма, ми шље ње По -
кра јин ског се кре та ри ја та би ло
да је пан че вач ки цен тар у све му
ис по што вао про це ду ру, те да
ни је би ло ни јед ног слу ча ја да је
у Цен тру на пра вље на та ква гре -
шка да би им би ло ре че но да су
трај но оште ти ли ин те рес не ког
де те та.

Ре као је и да у на шем гра ду
по ли ци ја, ту жи ла штво и Цен -
тар из у зет но до бро са ра ђу ју,
као и да се са ста ју нај ма ње
јед ном ме сеч но.

Емо тив но мал тре ти ра ње
С. С. ка же да се, тра же ћи
прав ду и по моћ, обра ћа ла та -
да шњем гра до на чел ни ку, већ -
ни ку за ду же ном за со ци јал ни

да би смо гле да ли фор мал но,
по за ко ну, Цен тар за со ци јал ни
рад да је са мо ми шље ње, а суд
је тај ко ји пре су ђу је. У прак си,
не са мо у Пан че ву, су до ви ин -
си сти ра ју на то ме да им Цен -
тар до ста ви кон крет но ми шље -
ње, пред лог о по ве ра ва њу де це,
мо де лу кон так та де те та с дру -
гим ро ди те љем и то ме слич но,
а они у ве ли кој ме ри то ува жа -
ва ју иа ко ни су оба ве зни да та ко
по сту пе. Ка да би смо те ра ли
мак на ко нац, ми би смо до ста -
вља ли са мо про це ну јед ног и
дру гог ро ди те ља. Он да би нам
суд бес ко нач но вра ћао пред ме -
те да ми бли же од ре ди мо...
Прак са је на мет ну ла да Цен тар
да је нео ба ве зу ју ћи пред лог.
Сву да у Ср би ји је исто: у ве зи с
по стра звод ним про бле ми ма

ди рек тор Ал би ја ни ћа сам тра -
жи ла да про ме ни бар во ди те -
ља слу ча ја, али он је стао иза
за по сле них у Цен тру и ре као
да има по ве ре ња у све што
они ра де – при ча С. С.

Пре су да је би ла про тив ње,
па је слу чај оти шао у Бе о град
на апе ла ци ју. Она до да је:

– Вр ло рет ко се де ша ва да
се та мо одр жа ва ју ро чи шта,
по го то во у гра ђан ским пар ни -
ца ма, а овог пу та су одр жа на
два, јер су има ли две раз ли чи -
те пре су де, на ла зе ве шта ка...
Мој адво кат и ја смо тра жи ли
да не ки дру ги цен тар пре у зме
слу чај. Ни су има ли слу ха за
то. За ко пао ме је из ве штај ор -
га на ста ра тељ ства: до по след -
њег да на во ди тељ слу ча ја из
Цен тра био је про тив ме не, па

ЗБОГ СУМ ЊЕ У КО РУП ЦИ ЈУ

При тво ре не 53 осо бе

по сто ји нај ве ћи број при ту жби,
чак до 80 од сто.

Он до да је да у по след ње
вре ме има мно го ви ше „пр ља -
вих” раз во да и под ме та ња, ти -
па да мај ка при ја вљу је оца да
он сек су ал но зло ста вља де цу.

– На рав но, ка сни је се по ка -
же да то ни је тач но. Ка да и по -
сто ји зрн це исти не у не че му,
пре те ру је се у то ме. Сви ко ји
ра де, по не кад и гре ше, у на -
шем по слу то је све де но на ми -
ни мум. Ра ди се о нај о се тљи ви -
јем људ ским про бле ми ма, нај -
ин тим ни јим ства ри ма: по сто ји
ли ишта осе тљи ви је од по ве ра -
ва ња де це. Ми нај че шће, ако
та ко утвр ди мо, у из ве шта ју су -
ду на пи ше мо да су оба ро ди те -
ља по доб на, да има ју ка па ци те -
те да се бри ну о де те ту, упра во

ко је тре ба по зи ва ти по слу -
жбе ној ду жно сти и да ли се он
по кла па са оним ко ји има
адво кат ска ко мо ра.

– У Цен тру адво ка ти не ма -
ју ни ка кво уче шће. Ов де се
не во ди ни ка кав прав ни по -
сту пак. Ро ди те љи са ми би ра -
ју адво ка те за за сту па ње
пред су до ви ма, то не ма ни -
ка кве ве зе с на ма, ми се у то
ап со лут но не ме ша мо. Не
по сто ји ни ка кво по ста вља ње
адво ка та по слу жбе ној ду -
жно сти ка да при ча мо о по ве -
ра ва њу де це. Адво ка ти код
нас у Цен тру не мо гу да уче -
ству ју у раз го во ри ма; не до -
зво ља ва мо да о по ро дич ним
ства ри ма го во ри не ко тре ће
ли це. То сам не ко ли ко пу та
об ја шња вао стран ка ма ко је
су до ла зи ле са адво ка ти ма:
они не мо гу да при су ству ју
раз го во ру бив ших су пру жни -
ка. Де ша ва ло се да ин си сти -
ра ју, али ми им не до пу шта -
мо да при су ству ју. Ов де се
во ди струч ни, не управ ни по -
сту пак – на гла ша ва Ал би ја -
нић.

С об зи ром на то да смо до -
шли до по да тка да је у ве ли -
ком бро ју слу ча је ва у по след -
њих пет го ди на јед ног од ро -
ди те ља пред су дом за сту па ла
адво кат Ан ђе ли ја Ми ло ше -
вић, ко ја је не кад ра ди ла у
Цен тру, пи та ли смо Ал би ја -
ни ћа ко ли ко му је то по зна то.

– Ода кле ми то зна мо? Ко -
га ће ро ди те љи ан га жо ва ти и
да ли ће то уоп ште учи ни ти,
је сте њи хо ва при ват на ствар!
И ка да се де си да нас ко ри -
сни ци пи та ју да ли мо же мо
да им пре по ру чи мо не ког
адво ка та, наш од го вор је
увек да ми не уче ству је мо у
то ме и да се са ми рас пи та ју.
Код нас, при ли ком оп сер ва -
ци ја, уче шће ни је узи ма ла
ни Ан ђе ли ја Ми ло ше вић, ни
би ло ко ји дру ги адво кат. Би -
ло је ро ди те ља ко ји су до ла -
зи ли са адво ка ти ма, па су
по сле на ше ин тер вен ци је би -
ли ве о ма не за до вољ ни што
не мо гу да уче ству ју у струч -
ном по ступ ку. Ан ђе ли ја Ми -
ло ше вић ни је у рад ном од но -
су у овој уста но ви већ 22 го -
ди не. Адво ка те ви ђам са мо
ка да до не су не ки под не сак у
име стран ке – од го ва ра ди -
рек тор.

Но ви на ри су за гре ба ли по
по вр ши ни. Не за до вољ них има
још, ни је С. С. у то ме уса мље -
на. Да ли и пра во суд ни ор га ни
тре ба да се укљу че у це лу при -
чу, на њи ма је да од лу че.

С. Трај ко вић

(На ста ви ће се)

Цен тра по слат су ду ни је по ми -
ња ла чи ње ни ца да је с по ли ци -
јом од ла зи ла у се ло код бив шег
му жа, иа ко је по ли ци ја ту ин -
фор ма ци ју до ста ви ла тој уста -
но ви. Ре кла је и да је са зна ла
да је оцу ње не де це адво кат
„Ан ђе ли ја Ми ло ше вић обе ћа ла
да ће све би ти го то во у ње го ву
ко рист по сле три ро чи шта”.

Ди рек тор Ал би ја нић је ка зао
да при ли ком оп сер ва ци је Цен -
тра ко ме по ве ри ти де цу пол ро -
ди те ља не игра ско ро ни ка кву
уло гу, те да су и мај ка и отац њи -
ма „јед на ко ва жни и јед на ко оба -
ве зни”. Он је об ја снио да по сто ји
ин сти тут при ту жбе на рад Цен -
тра, и то По кра јин ском се кре та -
ри ја ту за со ци јал ну по ли ти ку,
де мо гра фи ју и рав но прав ност
по ло ва, као и да се не за до вољ ни

рад, ло кал ном, по кра јин ском
и ре пу блич ком ом буд сма ну.

– Ни ко ни је хтео да се ду -
бље увла чи у слу чај. Ин спек -
ци ју је по слао По кра јин ски
се кре та ри јат, а у из ве шта ју је
ста ја ло да су у Цен тру ра ди ли
по про пи си ма, тј. да су ис по -
што ва ли про це ду ру. А да ли
су ра ди ли по са ве сти? Не бих
ре кла: ниг де ни је по ми њан
из ве штај по ли ци је с те ре на,
чи ње ни ца да је мој бив ши
муж осу ђен за на си ље у по ро -
ди ци... „Ка чи ли” су ми оно
што им је он при чао: ре ци мо,
да сам не спо соб на за жи вот
от кад су ми ро ди те љи умр ли.
На по но вље ном су ђе њу, код
из во ђе ња до ка за, го спо ђе из
Цен тра су под не ле по но во не -
га ти ван из ве штај о ме ни. Од

је на осно ву то га апе ла ци ја
пре су ди ла у ко рист мог бив -
шег му жа. Бо ри ла сам се као
лав про тив си сте ма. Емо тив но
и фи нан сиј ски су ме нај стра -
шни је из мал тре ти ра ли. На
пр вом ме сту је то што су ути -
ца ли на од нос мо је де це пре -
ма ме ни. Из гу би ла сам их. Из -
гу би ла сам и сна гу и жив це и
но вац.

Нео ба ве зу ју ћи пред лог
На пи та ње да ли суд у 99 од сто
слу ча је ва о по ве ра ва њу де це
од лу чу је на осно ву оп сер ва ци -
је струч ња ка из Цен тра, Ал би -
ја нић је од го во рио: 

– То је њи хов про блем, то
мо ра те њих да пи та те. Суд ство
има при лич но тврд став, па се
то ре ша ва на ни воу др жа ве. Ка -

Поводом „игара” под називом
„Ко ухвати прасе – његово је”
и „Трка мангулица” одржаних
на „Сланинијади” у Качареву,
реаговали су Друштво прија-
теља животиња „Љубимци”
Панчево, Удружење за зашти-
ту животиња Нови Сад –
СПАНС и удружење „Бета”.

Ове организације истичу да
су спровођењем поменутих
игара организатори „Слани-
нијаде” прекршили Закон о
добробити животиња. Наиме,
према члану 7, забрањено је
злостављати животињу, држа-
ти и репродуковати на начин
којим јој се наносе бол, патња,
страх и стрес. Није дозвољено
ни организовање трка животи-
ња на начин којим се превази-
лазе њихове физичке могућ-
ности, а ни додељивање живо-
тиње као награде у играма на
срећу.

У заједничком саопштењу
ова удружења су навела: „Сма-
трамо да је уместо организо-
вања трке и лова на прасиће
неопходно осмислити и спро-
вести едукативна предавања и
радионице о органској произ-
водњи и слободним системи-
ма узгоја домаћих животиња
које се користе у производњи
меса, за шта у нашој земљи
постоји потенцијал и што се
посебно цени и вреднује. Без
обзира на то да ли ће по слу-
жбеној дужности републички
ветеринарски инспектор изре-
ћи казне за ове прекршаје,
очекујемо и захтевамо да се
следеће године оваква сред-
њовековна и примитивна за-
бава укине. Поред тога што је
противзаконита, оваква актив-
ност наноси огроман и непо-
требан страх, бол и стрес жи-
вотињама”. С. П.

ГРУПА УДРУЖЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА

Злостављање 
на „Сланинијади”

да не би би ло да је је дан ро ди -
тељ пот пу но црн, а дру ги бео.
Љу ди ма је мно го лак ше окри -
ви ти не ког струч ња ка у не кој
уста но ви, пси хо ло га, пе да го га
или со ци јал ног рад ни ка, не го
пре у зе ти вла сти ти део од го вор -
но сти. Ми смо то га пот пу но
све сни, па по ку ша ва мо увек да
их су о чи мо. По сто је ра зни про -
фи ли струч ња ка, па сва ко од
њих из свог угла про це њу је те
лич но сти: пси хо лог, ре ци мо,
кроз сво ју оп сер ва ци ју до ђе до
број них за кљу ча ка, ко је ми, на -
рав но, због по вер љи во сти по -
да та ка не сме мо да из не се мо –
об ја шња ва ди рек тор Цен тра.

Прав ни за ступ ни ци не мо гу
да при су ству ју
За ни ма ло нас је да ли у Цен -
тру по сто ји спи сак адво ка та
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Одлична
организација турнира
у ОШ „Мика Антић”

У ор га ни за ци ји Ми ни стар ства
про све те, на у ке и тех но ло -
шког раз во ја РС и Ша хов ског
са ве за Ср би је, већ тре ћу го ди -
ну се одр жа ва так ми че ње уче -
ни ка основ них шко ла у ша ху.
Игра на 64 по ља је 2015. го ди -
не увр ште на у школ ски спо рт,
па се вред ну је као и сви дру ги
спор то ви, а ус пе си уче ни ка на
так ми че њи ма у ша ху оце њу ју
се као ус пе си по стиг ну ти у
дру гим пред ме ти ма у шко ли.

По је ди нач но над ме та ње
осно ва ца из на шег гра да одр -
жа но је 26. фе бру а ра у ОШ
„Ми ро слав Ми ка Ан тић”. Ко -
ор ди на тор так ми че ња био је
про фе сор Жељ ко Са ва но вић,
пред сед ник Ша хов ског са ве -
за Пан че ва.

На окру жно так ми че ње су
се пла си ра ла по три нај у спе -
шни ја так ми ча ра у жен ској и
му шкој кон ку рен ци ји.

Нај бо љи код де ча ка би ли су:
Ди ми три је Са ва но вић (ОШ
„Ђу ра Јак шић”, пр ви раз ред),
Вук Ка нач ки (ОШ „Сте ви ца Јо -
ва но вић”, дру ги раз ред), Мар -
ко Ми ла но вић (ОШ „Сте ви ца
Јо ва но вић”, тре ћи раз ред), Ма -
те ја Ми ју шко вић (ОШ „Ми ро -
слав Ми ка Ан тић”, че твр ти

ПР ВЕН СТВО ОСНОВ НИХ ШКО ЛА У ША ХУ

ПРА ЗНИК ИГРЕ НА 64 ПО ЉА

СПОРТ

раз ред), Сте фан Мар се нић
(ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”, пе -
ти раз ред), Де нис Тар као (ОШ
„Ђу ра Јак шић”, ше сти раз ред),
Ни ко ла Ми јо ко вић (ОШ „Све -
ти Са ва”, сед ми раз ред) и Сте -
фан Мла де но вић (ОШ „Све ти
Са ва”, осми раз ред).

У над ме та њу де вој чи ца нај -
бо ље су би ле: На ђа Ста јић
(ОШ „Ђу ра Јак шић”, пр ви раз -
ред), Ми ли ца Ами џић (ОШ
„Ђу ра Јак шић”, дру ги раз ред),

На та ли ја Ка та нић (ОШ „Јо ван
Јо ва но вић Змај”, тре ћи раз -
ред), Јо ва на Рад ма но вић (ОШ
„Јо ван Јо ва но вић Змај”, че -
твр ти раз ред), Ка та ри на Ро -
бић (ОШ „Ми ро слав Ми ка Ан -
тић”, пе ти раз ред), Ана ста си ја
Гли го рин (ОШ „Жар ко Зре ња -
нин”, ше сти раз ред), Је ле на
Па вло вић (ОШ „Ми ро слав
Ми ка Ан тић”, сед ми раз ред) и
На та ша Вуј ко вић (ОШ „Жар -
ко Зре ња нин”, осми раз ред).

Па ро ва ње так ми че ња и ре -
зул та та и ком пју тер ску об ра ду
из у зет но до бро је оба вио су ди -
ја и про фе сор Си ни ша Рад ма -
но вић. Ша хов ски са вез Пан че -
ва за хва љу је упра ва ма свих
шко ла ко је су уче ство ва ле на
овом так ми че њу, као и при -
сут ним про фе со ри ма. У обе
кон ку рен ци је уче ство ва ло је
175 де вој чи ца и де ча ка, што
на нај бо љи на чин по ка зу је да
је Пан че во и град ша ха.

ВЕ ЛИ КИ УС ПЕ СИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ША ХИ СТА

СВЕТ СКО СРЕ БРО ЗА ИЛИ ЈУ
Наш два на е сто го ди шњи су -
гра ђа нин Или ја Се ра фи мо -
вић на ста вио је се ри ју од лич -
них ре зул та та на ме ђу на род -
ној сце ни и у 2017. го ди ни.

Кра јем ја ну а ра Или ја је
уче ство вао на три на е стом
Си мул та ном пр вен ству, нај -
ма сов ни јем свет ском так ми -
че њу у ре ша ва њу ша хов ских
про бле ма. Убе дљив три јумф
ме ђу ка де ти ма у Ср би ји, ка -
да је имао мак си мал них 30
по е на за 31 ми нут, да вао је
на ду да ће оства ри ти до бар
пла сман у укуп ном по рет ку.

По сле су ми ра ња ре зул та та
на свет ском ни воу Или ја је у
пот пу но сти ис пу нио оче ки -
ва ња. У кон ку рен ци ји 143
нај бо ља свет ска мла да ре ша -
ва ча до два на ест го ди на за у -
зео је дру го ме сто, с вре ме -
ном сла би јим са мо је дан ми -
нут од пред став ни ка Грч ке.
Осва ја њем сре бр не ме да ље
мла ди Се ра фи мо вић је ком -
пле ти рао ко лек ци ју од лич ја

са овог так ми че ња, јер је
2015. го ди не био тре ћи, а
2016. се оки тио зла том.

На гра да за овај сја јан ре -
зул тат би ће му до де ље на на
60. кон гре су Свет ске фе де ра -
ци је за про блем ски шах, ко ји
ће би ти одр жан по чет ком ав -
гу ста у Не мач кој.

Че ти ри го ди не по сле осни ва -
ња, у не де љу, 26. фе бру а ра,
одр жа на је из бор на скуп шти -
на Раг би клу ба Бо рац – ве те -
ра ни из Стар че ва.

Пр ви пред сед ник овог спорт -
ског ко лек ти ва Ми о драг Ми -
лин ко вић Ко бац освр нуо се на
до са да шњи рад и оства ре не
ре зул та те, а по себ но је апо -
стро фи рао тра ди ци о нал но
дру же ње раг би ве те ра на у
окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни
дру же ња” и ор га ни зо ва ње тур -
ни ра на ко ме су до са да уче -
ство ва ле еки пе из Бе о гра да,
Пан че ва, Ни ша, Вр шца и Кру -
шев ца. Као ве ли ки успех ис та -
као је и то да су по је ди ни чла -
но ви овог клу ба на сту па ли за
ре пре зен та тив ну се лек ци ју ве -
те ра на Ср би је. Због здрав стве -
них про бле ма Ми о драг Ми -
лин ко вић је на пу стио функ -
ци ју пр вог чо ве ка овог клу ба,
а скуп шти на је по ве ре ње ука -
за ла но вом пред сед ни ку Ра ди -
во ју Та ско ви ћу. По ред ње га, у

управ ни од бор су иза бра ни и
пот пред сед ник Аца Ко стић,
спорт ски ди рек тор Игор То -
ма шић, као и чла но ви Сла ђан
Јо ва но вић, Јо ван Ва сић и Ми -
ро слав Бе ло брк. За порт па ро -
ла клу ба име но ван је Мар ко
Се ку ло вић.

– Стар че во је би ло и оста ло
по све ће но раг би ју. Да се при ча

не би за вр ши ла са мо на ве те -
ра ни ма, мо ја же ља је да се
ак ти ви ра ју мла ди и да се за
по че так фор ми ра ју пи о нир -
ски тим и тим пе тли ћа, а у
на ред ним го ди на ма, ка да
де ца ста са ју, и ка дет ски и ју -
ни ор ски тим и, као кру на
све га, се ни ор ска еки па. Ис -
ко ри стио бих при ли ку да за -

хва лим пот пред сед ни ку Раг -
би са ве за Ср би је Иго ру Сто -
ја ди но ви ћу и ко ор ди на то ру
РСС-а за ве те ран ски раг би
Ми ло шу Ми лу ти но ви ћу што
су при су ство ва ли на шој
скуп шти ни, као и за смер ни -
це ко је су нам да ли у ве зи с
тим ка ко да оства ри мо за цр -
та не ци ље ве. За хва љу јем и
спорт ским при ја те љи ма из
РК-а Ди на мо 1954 Пан че во и
РК-а Зма је ви из Зе му на, ко ји
су нам по ну ди ли сво ју по моћ
у опре ми и ка дру – ре као је
Ра ди вој Та ско вић, но ви
пред сед ник РК-а Бо рац – ве -
те ра ни.

До го во ре но је да де ле га ци ја
клу ба, за јед но с ди рек то ром
ОШ „Вук Ка ра џић” Са шом Та -
си ћем, по се ти Раг би са вез Ср -
би је, ка ко би се на пра вио план
за са рад њу на ци о нал ног са ве -
за, клу ба и шко ле, а све с ци -
љем ани ми ра ња што ве ћег
бро ја де це и њи хо вог при бли -
жа ва ња раг би ју.

СКУП ШТИ НА РК-а БО РАЦ – ВЕ ТЕ РА НИ

ТА СКО ВИЋ НО ВИ ПРЕД СЕД НИК

У Бе о гра ду је про шлог ви -
кен да одр жан ме мо ри јал ни
тур нир у ша ху „Алек сан дар
Цр но бр ња”. Ово тра ди ци о -
нал но так ми че ње из го ди не у
го ди ну оку пља нај бо ље мла -
де ша хи сте из на ше зе мље и
ино стран ства.

У кон ку рен ци ји 115 так -
ми ча ра мла ди Пан че вац
Мар ко Ми ла но вић, ка дет ски
пр вак Ср би је и про шло го ди -
шњи по бед ник овог тур ни ра,
ус пео је да од бра ни ти ту лу. У
де вет пар ти ја осво јио је свих
де вет по е на.

Овим три јум фом Мар ко је
за слу жио још је дан пе хар,
али и роб не на гра де, као и
бес пла тан пан си он за Пр вен -
ство Ср би је.

МАР КУ НО ВИ ПЕ ХАР

Пр вен ство Ср би је у стре ли -
чар ству, ко јим је зва нич но
окон ча на се зо на у за тво ре -
ном про сто ру, одр жа но је
про шлог ви кен да у Те ме ри -
ну. У кон ку рен ци ји 163 уче -
сни ка СК Пан че во је на сту -
пио са 15 так ми ча ра, ко ји су
осво ји ли осам ме да ља.

Нај у спе шни ји су би ли мла -
ђи пи о ни ри Ива Ја коб и Ла зар
Ан дре ев и ка дет Урош Ја коб,

ко ји су осво ји ли злат не ме да -
ље. Сре бр на од лич ја су за ра -
ди ли ста ри ји пи о нир Јо ван
Шпе хар и ка де ти Сте фан
Кља јић и Ана Ве ли ми ров, а
брон зе су за слу жи ли се ни ор
Де јан Фор го и ве те ран Иви ца
Шпе хар.

Рад тре не ра Не на да Ди ми -
ћа и Ду ша на Гр би ћа до нео је
вре дан ре зул тат клу бу из на -
ше га гра да.

ДР ЖАВ НО ПР ВЕН СТВО У СТРЕ ЛИ ЧАР СТВУ

ПАН ЧЕВ ЦИ МА ОСАМ МЕ ДА ЉА

Друштво одгајивача расне жи-
вине, голубова, кунића и пти-
ца Панчево у недељу, 26. фе-
бруара, у дворишту Пољопри-
вредне школе „Јосиф Панчић”
приредило је изложбу – „спе-
цијалку” структурних голубо-
ва перикера и панчевачког го-
луба пануке.

– Изузетно сам задовољан
тиме како је протекла овогоди-

шња манифестација. Органи-
зовали смо преко 90 изложби,
а овог пута смо имали више од
1.000 посетилаца из Србије,
Румуније, Бугарске, Македо-
није, Хрватске, Мађарске...
Било је свега: ситних животи-
ња, хране, лекова, опреме... У
преговорима смо да у новем-
бру одржимо једну велику из-
ложбу у затвореном простору,

да организујемо државни шам-
пионат, али видећемо – рекао
је Ленхард Вереш, председник
Друштва одгајивача расне жи-
вине, голубова, кунића и птица
Панчево.

У „специјалки” перикера по-
бедио је узгајивач Зоран Брко,
а друго и треће место припало
је голубовима који су у власни-
штву Манојла Љубичића.

Одлични су били и наши су-
грађани. У конкуренцији голуба
пануке најлепши примерак
имао је млади одгајивач Урош
Филиповић, када су у питању
капућинери тријумфовао је
Фрања Хоц из Старчева, а Алек-
сандар Веселинов био је најбо-
љи када је на ред дошло оцењи-
вање лахорера. Најлепши при-
мерак померанског гушана
имао је Драган Чавић, у конку-
ренцији високолетача тријум-
фовао је Петар Јоковић, а у над-
метању малтезера најбољи је
био Влада Ковачић.

Посебно је занимљиво то
што је овогодишњу „специјал-
ку” перикера оцењивао међу-
народни судија–инструктор из
Румуније.

ИЗЛОЖБА И БЕРЗА СИТНИХ ЖИВОТИЊА

ПОБЕДИЛА ЉУБАВ ПРЕМА ГОЛУБОВИМА

Страну припремио

Александар
Живковић

ПЛИ ВА ЧИ ДИ НА МА НИ ЖУ УСПЕ ХЕ

„ОСВО ЈЕН” И СОМ БОР
На Зим ском пр вен ству Вој во -
ди не, одр жа ном про шлог ви -
кен да у Сом бо ру, од лич не ре -
зул та те су оства ри ли и чла но ви
Пли вач ког клу ба Ди на мо.

Пр вог да на ми тин га над ме -
та ли су се пи о ни ри, а ти му из
на шег гра да при па ло је че тр -
на ест ме да ља.

Пе тар Ран ко вић је бри љи рао
и овог пу та, осво јив ши пет злат -

них и че ти ри сре бр на од лич ја,
па му је због та квог успе ха при -
па ла и ти ту ла на ме ње на нај у -
спе шни јем так ми ча ру. Од лич -
на је би ла и Ан дреа Нађ, ко ја се
оки ти ла с три од лич ја, као и
му шка и жен ска шта фе та.

На Отво ре ном пр вен ству
Вој во ди не, та ко ђе у Сом бо ру,
чла но ви Ди на ма осво ји ли су
де вет ме да ља.

Ва ња Гру јић је за слу жи ла
три нај вред ни ја тро фе ја – у
тр ка ма на 50, 100 и 200 м леђ -
но, а нај сјај ни јим од лич јем се
оки ти ла и Ду ња Ни шић, и то
на 100 м дел фин. Сре бр не ме -
да ље су осво ји ли Бо рис Сто ја -
но вић, Ду ња Ни шић, Је ле на
Вр хо вац и Ва ња Гру јић, а Ду -
ња Ни шић је осво ји ла и јед ну
брон за ну ме да љу.
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ПРО ДА ЈЕМ шко ду фа -
би ју 1,4, 2001. ли му зи -
на, бен зин-гас  ате сти -
ра но. 064/154-71-97.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ опел ме ри -
ву 2003 го ди ште 1.7
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕ се мер це дес
ви то, 2000, ре ги стро -
ван. Без ула га ња.
064/886-50-02. (СМС)

ОПЕЛ ка дет, 1990,
атест гас, ре ги стра ци ја
март, сре ђе на ли ма ри -
ја, утег нут. 066/207-
331. (СМС)

МЕР ЦЕ ДЕС Ц 200,
2009, за ме на за стан
(до пла ћу јем) или ау то.
064/134-06-30. (23549)

РЕ НО 4, 1991. го ди ште,
ГТЛ, 1.1, ре ги стро ван
до ја ну а ра 2018, атест
пли на, атест ку ке, у од -
лич ном ста њу. 064144-
37-33. (236052)

КОР СА Ц 1.0/2002, ме -
та лик сре брн, вла сник,
из у зет ан, га ра жи ра но,
пе то ра вра та. 064/123-
63-65. (236091)

РЕ НО кан гу 1.5 ДЦИ,
2004, про ду же ни пик-
ап, од ли чан, 2.800 евра.
063/320-618. (236081)

ШКО ДА фе ли ци ја, ди -
зел, 1998. го ди ште, ме -
та лик цр вен, про блем
бош пум па. 064/110-70-
71. (236120)

ПА САТ 2.0 бен зин,
2002. го ди ште, у од лич -
ном ста њу. 063/341-
880, 064/270-08-04.
(236108)

ТО У РАН, 2008, ре ги -
стро ван, ау то ма тик,
хит но. 063/222-198. (9)

ДЕ ЛО ВИ су за, ју го, кец,
мо то ри, ме ња чи, оста -
ло. 064/856-60-65.
(236199)

ФИ ЈАТ пун то 1.1, 1997,
5 В, ате сти ран плин,
ме та лик сив. 064/142-
55-93. (236199)

ЈУ ГО 55, ЕФИ, 2004. го -
ди ште, пот пу но ис пра -
ван, 93.000 км.
061/188-29-72.
(236196)

АУ ДИ А 3, 1997, 1.9,
тур бо ди зел, ме та лик
сив, са мо 2.300.
063/744-28-66. (4702)

ЗА СТА ВА 10, 2007, пр -
ва бо ја, пр ви вла сник,
га ра жи ран, пре шао
65.000, 2.800. 063/836-
23-83. (236167)

ОПЕЛ ка дет ли му зи на
1990. го ди ште, 1.4 бен -
зин, ни је ре ги стро ва н,
280 евра, хит но.
062/856-64-94.
(2361949

ГОЛФ 2, 1985. го ди ште,
850 евра, ми ше лин гу ме
195/65/15, бен зин ска
ко си ли ца. 066/804-46-
38. (236172)

МЕР ЦЕ ДЕС А 170,
145.000 к вм, лонг ши -
бер, угра ђе но деч је се -
ди ште, 2003. го ди ште.
063/106-51-73.
(236339)

ФИ ЈАТ ма реа, ли му зи -
на, 1999, ме та лик си ва,
бен зин-гас  у од лич ном
ста њу, као но ва, ре ги -
стро ва н, 820 евра.
062/726-272. (236354)

ТО МОС ау то ма тик
1985. го ди ште, фа брич -
ко ста ње, трај но ре ги -
стро ван, 190 евра.
064/171-22-13. 236316)

РЕ НО клио 1.6 – 16 в,
бен зин, 2005. го ди ште,
у од лич ном ста њу.
063/844-55-97.
(236322)

ДА ЧИ ЈА ло ган 2005,
1.6, кли ма, ду го ре ги -
стро ван, од ли чан, вла -
сник. 066/123-646.
(236293)

ФИ ЈАТ пун то 1.2, бен -
зин, кли ма, 3 В, ме та -
лик плав, од ли чан.
060/010-35-35.
(236293)

ФОРД фо кус 1.8 ди зел,
2003, 3 В, фул опре ма,
увоз Не мач ка. 
062/286-031. 
(236293)

ПУН ТО гран де 1.3 мул -
ти џет, 2006, пе то ра
вра та, фул опре ма, вла -
сник. 064/130-36-02.
(236283)

ПУТ НО 1.2, 8 В, 2001,
де цем бар, пе то ра вра -
та, пре шао 95.000 м2,
све од опре ме. 064/130-
36-02. (236283)

КОР СА 1.0, 2004, тро је
вра та, кли ма, на име.
064/130-36-02.
(236283)

СИ ТРО ЕН бер лин го 1.4,
бен зин, плин, те рет ни,
ре ги стро ван до 1. но -
вем бра 2017, це на
1.600 евра. 063/329-
340. (236280)

ГОЛФ 2, 1989. го ди ште,
1.3, бен зин, плин, вла -
сник, 450 евра.
064/128-61-59.
(236260)

ПРО ДА ЈЕМ па сат Б 2 у
де ло ви ма, аку му ла то ре
66 ах, по вољ но.
062/186-66-43.
(236239)

РЕ НО ме ган се дан, 1.5
ДЦИ, 2005. го ди ште, из -
у зе тан. 064/283-39-39.
(236249)

ОПЕЛ век тра 1.6, бен -
зи нац, 1990. го ди ште,
ха ва ри сан, на про да ју.
Тел. 064/438-54-15.
236256)

ЈУ ГО ко рал ин 55, 2008.
го ди ште, 80.000 км,
бен зин-гас , дру ги вла -
сник. 063/228-781.
(236447)

ВЕК ТРА 2001, 1.8,
плин, ка ра ван, од ли чан,
1.450 евра. 062/172-56-
62. (236449)

ПЕ ЖО 307, 2.0 ХДИ,
2002. го ди ште, пе то ра
вра та, хит но, 2.400
евра. 063/256-191.
(236418)

ВОЛ ВО 460, 1.9 ди зел,
1997. го ди ште, од ли чан,
хит но, 1.200 евра.
063/256-191. (236418)

ФИ ЈАТ пун то 1.2, увоз
из Не мач ке, це на 1.550
евра, га ран ци ја.
064/668-85-53.
(236417)

ШЕ ВРО ЛЕТ спарк,
2008. го ди ште, 800 ццм,
вла сник, ура ђе ни сви
сер ви си, 2.400 евра.
Ни је фик сно. 064/153-
61-34. (236427)

ПРО ДА ЈЕМ голф 2 ди -
зел, пр ва бо ја. 062/491-
240. (236450)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ стал -
ни от куп свих вр ста во -
зи ла, аку му ла то ра, ка -
та ли за то ра, про да ја де -
ло ва, до ла зим на кућ ну
адре су. 069/203-00-44,
066/409-991. (234977)

ОТ КУП свих вр ста во зи -
ла, ала та и оста лих се -
кун дар них си ро ви на.
До ла зим на адре су.
061/211-59-15,
063/782-82-69.
(234977)

КУ ПУ ЈЕМ ста ра и не ис -
прав на во зи ла.
064/119-59-24.
(235877)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, 90 до
800 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(236145)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, од 80
до 1.300 евра. 062/193-
36-05. (236440)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то -
ма ти ке, ис прав не и не -
ис прав не. 064/171-22-
13. (236316)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор бе -
ла рус еу ро лукс, 2013.
063/874-70-77. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ та њи ра чу
36 ди ско ва и се тво спре -
мач 3.20 м, мо гу ћа до -
град ња за ши -
ри.063/874-70-77.
(СМС) 

ПРО ДА ЈЕМ се ја ли цу за
ку ку руз „но да”, че тво -
ро ред на, у до бром ста -
њу и трак тор бе ло рус
82 кс, у до бром ста њу.
Тел. 063/321-707.
(236060)

ПРО ДА ЈЕМ мо то кул ти -
ва тор мио стан дард.
063/807-27-07, 366-
522. (236116)

ПРО ДА ЈЕМ пр ска ли цу
мо ра ва, 440 л, ис прав -
на. 063/706-89-11.
(236121)

ПРО ДА ЈЕМ ци стер ну са
пум пом од 5.500 л. 632-
197. (236112)

НА ПРО ДА ЈУ кул ти ва -
тор 506. 063/862-22-02.
(236185)

ПРО ДА ЈЕМ пре су wel-
ger и трак тор 539, 2007.
го ди ште, зва ти по сле 20
са ти. 064/344-74-40.
(236329)

ПА ЖЊА! На про да ју
ше сто ред на агри ја се ја -
ли ца са про хром ским
сан ду ци ма за ђу бре у
екс тра ста њу. 063/728-
22-14. (236426)

ПРО ДА ЈЕМ се ја ли цу,
ва љак, шпар тач шест
ре да, хе дер за сун цо -
крет, пр ви вла сник.
063/376-302. (236393)

ПРО ДА ЈЕМ кул ти ва тор
506, 300 евра. Тел.
063/788-08-21.
(236404)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Ко те жу 1. 069/409-83-
42. (236214)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8 мм,
16 мм и све вр сте ви део
ка се та ква ли тет но пре -
сни ма вам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(236096)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
сет-топ бок со ва, мо ни -
то ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа 28.
353-463. (236149)

ВЕШ-МА ШИ НА, ел.
шпо рет и по лов ни де ло -
ви од веш-ма ши на. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (236327)

ОГРЕВ НО ДР ВО, ба -
грем, бу ква, храст, ме -
ре ње на ли цу ме ста.
064/191-02-73.
(234253)

ПРО ДА ЈЕМ му шке лут -
ке за бу ти ке. 064/183-
45-55. (236461)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на -
ме шта ја: сто ли це од
1.200, сто ло ви од 4.500,
кре ве ти од 9.000, уга о -
на ку хињ ска клу пи ца од
7.000. Ста ра утва,
060/600-14-52.
(235974)

БА ГРЕ МО ВА и це ро ва
др ва на про да ју.
060/603-32-32.
(235710)

КРУ ЊАЧ/ПРЕ КРУ ПАЧ,
ин ва лид ска ко ли ца,
спа ва ћа со ба, ка уч, ви -
три на. 332-493,
063/835-61-48.
(236051)

ПРО ДА ЈЕМ стал но ра -
ђа ју ће ма ли не и шко ду
фа во рит из 1991, мо же
за де ло ве. 061/462-71-
94. (236078)

ЗА МР ЗИ ВАЧ 150 ли та -
ра. 013/236-77-25.
(236089)

БЕН ЗИН СКИ мо тор за
ме ша ли цу то мос, ма ло
ко ри шћен, 200 евра
фик сно. 064/319-35-67.
(236101)

БИ ЦИКЛ ме ри да си ти
бајк, 28 ин ча, ал. рам,
ши ма но опре ма.
060/364-92-30. (23613)

БИ ОП ТРОН цеп тер
лам па са по сто љем, ма -
ло ко ри шће на. 060/364-
92-30. (236103)

ЛО ВАЧ КИ ка ра бин за -
ста ва 223 рем. са оп ти -
ком (bushnel), 150
евра. 064/127-20-93.
(236701)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну
де те ли ну и се но. 632-
197. (236112)

ДЕЧ ЈА со ба, гар де роб -
ни ор ман, кре ве тац и
јо ги, но во, 10.000.
063/690-269. (236111)

ГУ А СА НЕ ра ди ја то ре,
ка фан ски шанк, ве ли ку
про хром ску по ли цу,
дво клип ни ком пре сор.
064/110-70-71.
(236120)

ОЧУ ВА НА сто ла ри ја,
храст – ула зна вра та, про -
зо ри, бал ко нац, ша ло ни,
бој лер. 063/728-76-05.

ПРО ДА ЈЕМ бун ду од
нер ца, ве ли чи на 44.
064/267-72-17. (23633)

НОВ кул ти ва тор ди зел,
но ва хра сто ва бу рад,
кај си је сад ни це ма ђар -
ске. 377-288. (236323)

БУ КВА, цер, храст, ба -
грем, ба гре мо ве се че -
ни це. „То пли на”,
063/364-310. (236176)

КА УЧ ди мен зи је, фран -
цу ског, два јед но крил на
вра та, пу но др во, дво -
дел ну су до пе ру.
062/424-128. 
(236304)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет
опре му за СТР, ви три -
на, ва га, ка са, пулт, по -
ли це и 20 гај би лав и је -
лен. По ло ван шпо рет и
веш-ма ши ну. 064/154-
95-65. (236283)

ПРО ДА ЈЕМ тро се де, ка -
у че, гар ни ту ре, ре га ле,
мост + ре гал, сто + сто -
ли це, спа ва ћа со ба,
ком плет, ел. шпо рет, ТА
пе ћи, те пи си, аме рич ки
пла кар, ра зно. 063/107-
78-66. (236295)

ЗА МР ЗИ ВАЧ 210 ли та -
ра, сан дук, ал фа пећ на
др ва, ши ва ћа ма ши на
ба гат. 064/003-74-80.
(236225)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но
угао фо те љу, сто чић,
два сто чи ћа за ТВ, ин -
ва лид ска ко ли ца, ку -
хињ ски бој лер 5 л,
аспи ра тор за ку хи њу,
ку пи ћеш си гур но.
064/017-97-33.
(236179)
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НА ПРО ДА ЈУ ма ши на
за мо та ње то а лет па пи -
ра, за се че ње рол ни, за
за ва ри ва ње ке са.
063/861-90-69, 361-
228. (236232)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван ка -
уч, две фо те ље, ка ду
по ли е стер ску, ве-це шо -
љу са мо но бло ком.
061/248-06-06.
(236237)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ла
др ва ја сен и то по лу.
060/510-31-91.
(236238)

ДЕ ТЕ ЛИ НА ба ли ра на на
про да ју, по вољ но. Тел.
064/539-62-04.
(236256)

ПЛИН СКИ шпо рет, бо -
ца, деч ја огра ди ца, кре -
ве тац, јо ги, по вољ но.
063/690-269. (236256)

ПРО ДА ЈЕМ ло вач ку пу -
шку 1670 за ста ву (ха -
мер лес), ло вач ки ка ра -
бин 30-06, за ста ва од -
лич но. 064/198-29-52.
(236459

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер
ком би на ци ју, веш-ма -
ши ну, шпо рет елек трич -
ни. 013/346-790,
064/129-73-60.
(236455)

ПРЕ О СТА ЛА то по ла и
вр ба, по лов на ци гла и
коц ка. 064/503-31-35.
(236439)

ВЕШ-МА ШИ НА го ре ње,
100 евра, две ТА пе ћи,
60 евра. 063/454-005.
(236437)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет на -
ме штај + деч ја со ба,
пла ве бо је, хит но, по -
вољ но. 064/348-01-41.
(236465

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну
де те ли ну и се но екс тра
ква ли те та. 060/444-55-
01. (236407)

ПРО ДА ЈЕМ пра сад
жен ску, око 30 кг, мо -
гућ ност кла ња, до ста ва.
063/314-454. (236412)

ПО ЛО ВАН на ме штај и
бе ла тех ни ка, има мо
све од игле до ло ко мо -
ти ве. 061/317-07-67.
(236429)

УГА О НА гар ни ту ра,  тр -
пе за риј ски сто са сто ли -
ца ма, тро сед мој ца, пи -
са ћи сто ло ви. Тел.
063/861-82-66. (4702)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле -
мен те, но ва ку хи ња
10.000 ди на ра. 371-568,
063/773-45-97. (4702)

КОМ БИ НО ВА НИ фри -
жи дер, ТА пећ 3,5 кв,
веш-ма ши на, те ле ви зор
51 цм. Тел. 063/861-82-
66. (4702)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ни ре -
гал, ка уч, сто, сто ли це,
клуб сто, ор мар, кре вет.
064/159-68-37.
(236381)

ПРО ДА ЈЕМ ка ље ву пећ.
063/865-00-21.
(236384)

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра на
де те ли на на про да ју.
Ми ћа. 064/303-28-68.
(236371)

ПРЕ О СТА ЛИ огрев, др -
ва, про да јем са ло нит
пло че и би бер цреп.
063/711-77-54. (236373

ЕЛЕК ТРИЧ НИ три цикл
на про да ју у од лич ном
ста њу. 013/252-13-57,
Ереш. (236374)

ПРВО КЛА СНИ пра си -
ћи, ја гањ ци, сви ње, мо -
гућ ност кла ња, де те ли -
на. 060/037-11-96.
(236479)

ДЕЧ ЈА со ба, ре га ли, за -
мр зи ва чи, ку хи ње, ко -
мо де, ви три не, те пи си,
ком пју тер сто, сто+сто -
ли це, кре ве ти. 064/155-
38-13. (236476)

КУ ПУ ЈЕМ ко ри шће ну
ме тал ну огра ду и це ви
раз ли чи тих ди мен зи ја.
Тел. 064/370-96-83.
(236076)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме да -
ље, ор де ње, но вац, са -
то ве и пен ка ла. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(236074)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, по лов не бо це и
све оста ло што про да је -
те. 066/900-79-04.
(236056)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
аку му ла то ре, шпо ре те,
за мр зи ва че, веш-ма ши -
не, те ле ви зо ре.
064/484-13-76.
(236474)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме та -
ле, гво жђе, алу ми ни јум,
ба кар, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, те ле ви зо ре.
061/321-77-93.
(236474)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, лим,
обо је не ме та ле, веш-
ма ши не, за мр зи ва че и
оста ли ме тал ни от пад.
061/322-04-94.
(236474)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, алу ми ни -
јум, аку му ла то ре, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре. 061/206-26-
24. (236474)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре: са то ве,
но вац, пен ка ла, књи ге,
раз глед ни це, сит не ан -
ти кви те те. 013/233-35-
01, 064/265-82-98.
(236303)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, гар ни ту ре, ку -
хи ње, сто ло ве, оста ло
по кућ ство. 062/148-49-
94. (236209)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
фри жи де ре, аку му ла то -
ре и оста ле ме та ле.
060/510-31-91.
(236238)

КУ ПУ ЈЕМ ку хињ ске клу -
пе, сто ло ве, сто ли це, ТА
пе ћи, пер је. 063/105-
07-17. (236396)

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи ва -
че, ста ро гво жђе и оста -
ли от пад. 064/158-44-
10, 063/101-11-47.
(263390)

НА ПРО ДА ЈУ два пла ца.
Ули ца Би о ков ска, ста ра
Ми са. 063/346-811.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без
ула га ња, усе љи ва, у
Бан. Но вом Се лу.
063/874-70-77. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ка -
ра у ли, Ул. Ри бар ска,
укњи жен. 069/355-13-
33. (235542)

КУ ЋА, 120 м2, ле га ли зо -
ва на, га ра жа 50,11 ари
пла ца, Та ми шка 43, Ја -
бу ка. 063/890-70-01. 

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку ћу
са 30 ари пла ца у Ба -
нат ском Но вом Се лу.
063/863-80-15.
(236046)

БА ШТА 17 ари (10 х
170) на Ку де љар цу уз
„Тех но мар кет”.
013/402-782, 063/729-
72-86. (236067)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 80 м2,
ши ри цен тар Пан че ва,
29.000, мо гућ до го вор.
064/902-28-80.
(2360959)

ПЛАЦ гра ђе вин ски, 4
ара, во да, стру ја, уз ас -
фалт ни пут. 063/802-
58-36. (236080)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут,
ви кен ди ца 25 м2, по -
моћ не про сто ри је 64
м2, све ле га ли зо ва но, на
14 ари воћ ња ка и ба -
ште, 15.000 евра.
063/771-42-24.
(236073)

ПЛАЦ 10 ари, Ба ва ни -
штан ски пут, стру ја, во -
да, про да јем/ме њам за
стан у Пан че ву.
063/802-58-36.
(236080)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це, ку -
ћа 55 м2, на 3 ара пла -
ца, про да јем/ме њам за
стан у Пан че ву.
063/802-58-36.
(236080)

СТАР ЧЕ ВО, два пла ца
по 7 ари, угао. 065/340-
13-41. (236101)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку -
ћу у Ба нат ском Но вом
Се лу. Зва ти на 310-697.
(236098)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Ку де -
љар ски на сип, 15 ари,
гра ђе вин ско зе мљи ште.
069/326-10-71.
(236102)

ПЛАЦ, Стар че во, Осло -
бо ђе ња 20; 30 ари,
стру ја, во да, ши ри на 40
м. 064/127-20-93.
(236107)

КУ ЋА у Омо љи ци, 120
м2, 8,6 ари плац.
060/619-32-22.
(236117)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
не за вр ше ну ку ћу са
пла цем 10 ари. Ба ва ни -
штан ски пут. 063/268-
575. (236150)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву 57,4
ара, иза „Ал мек са”.
060/442-22-39.
(236137)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Стар че ву, ули ца Пе тра
Драп ши на, ком плет но
ре но ви ра на, 17 ари
пла ца, укњи же на, вла -
сник, 1/1. 064/370-79-
47. (236140)

БА ШТА 28 ари, гра ђе -
вин ска зо на, обје кат,
воћ њак, до пу та, Ја буч -
ки пут. 064/448-68-78.
(236119)

ПРО ДА ЈЕМ 53 ара гра -
ђе вин ског зе мљи шта,
Ка ра у ла, Ри бар ска.
060/555-69-35.
(236135)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Но во -
се љан ски пут, скре та ње
за Мле ка ру, 13 ари.
064/508-60-40,
013/371-424. 236085)

КУ ЋА, Ко теж 2, 220 м2,
3.5 ара, хит но, 90.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(236268)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2, 4
ара, сре ђе на, усе љи ва,
36.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (23626)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа,
све ло ка ци је. „Го ца”,
063/899-77-00. (23626)

ПРО ДА ЈЕМ два гра ђе -
вин ска пла ца, yutong
гре де за пло чу 100 м2.
069/213-97-37. (23626)

БА РАН ДА, ку ћа 100 м2,
окућ ни ца 16,5 ари пла -
ца, мо же за ме на за
плац у Пан че ву.
013/322-049. (236231)

КА ЧА РЕ ВО, ку ћа 160
м2, усе љи ва, 26.500
евра. 064/271-74-67.
(236242)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Зла ти бо ру, мо гу ћа за -
ме на стан-ку ћа. Тел.
064/158-63-76.
(236244)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар ви -
кен ди ца 40 м2, по друм,
шу па, плац 28 ари,
стру ја, во да. 063/734-
52-25. (236245)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на
јед ном пла цу са воћ ња -
ком, Вој ло ви ца. Ле га ли -
зо ва но. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(236219)

КУ ЋА, Ге ор ги Ди ми тро -
ва 17-б, 120 м2, дво ри -
шни стан 40 м2, 2 ара,
51.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (236220)

СТА РА МИ СА, ку ћа 300
м2, 6 ари, мо же за ме на,
66.000.   (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (236220)

ТЕ СЛА, но ва ку ћа, 130
м2, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(236220)

СА МОШ, ку ћа 80 м2, 10
ари, 8.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (23620)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа 86
м2, енер гет ски па сош,
укњи же на, вла сник.
065/258-87-77.
(236211)

НА ПРО ДА ЈУ ба шта 6
ари, Но во се љан ски пут,
из ме ђу пу та и пру ге.
Тел. 063/865-80-77.
(236198)

ШИ РИ цен тар, део ку ће
са га ра жом, усе љи во са
ком плет ства ри ма,
22.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (2)

ПО ВОЉ НО,  ви кен ди ца
90 м2 са пла цем 27 ари
у Тру ји ном на се љу код
Бе ле Цр кве. 061/233-
02-52. (236180)

КУ ЋА, но ва Ми са, Гор -
њич ка, за вр шни ра до ви,
9 х 12, 2.5 ара.
064/221-36-12. (23618)

ПЛАЦ 8 ари, Но во се -
љан ски пут. 064/808-
72-51. (236348)

МИ СА, но ви ја сре ђе на,
три ета же, 290 м2, 5.8
ари, 66.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(236341)

ПО ВОЉ НО, ку ћа са ра -
ди о ни цом, ка на лом за
ко ла, ши ри цен тар.
062/196-53-04. (23632)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Ми са,
до зво ље на град ња.
064/866-23-36. 236321)

ПРО ДА ЈЕМ плац 10
ари, Ја буч ки пут код
„Пи ва ше ви ћа”, це на
15.000. 060/353-99-10.
(236276)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве,
гра ђе вин ска зо на, ули -
ца 7. ју ли. 064/212-52-
52. (236281)

КУ ЋА, Кр ња ча, Ма ли
рај, 90 м2, 10 ари, про -
да јем/ме њам. 064/955-
51-85. (236286)

КУ ЋА, но ва Ми са, две
ета же на два ара,
54.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(236288)

КУ ЋА, цен тар, Ка ра -
ђор ђе ва, на ве ћем пла -
цу. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(236288)

ПЛАЦ, Вој ло ви ца, на 14
ари. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(236288)

ЈА БУ КА, при зем на ку ћа.
064/412-95-88.
(236291)

ТЕ СЛА, 170 м2, 4.6 ари,
57.000; До њи град, 100
м2, 7 ари, 29.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(236294)

НО ВА МИ СА, 124 м2, 5
ари, 30.000; Ку де ља -
рац, ре но ви ра на че тво -
ро соб на, 5,5 ари,
38.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(236294)

МАР ГИ ТА, два ко му -
нал но опре мље на пла ца
са со лид ним ку ћа ма,
до го вор. 063/720-55-66.
(236300)

КА РА У ЛА 43 м2, на 50
ари, 23.500 евра. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(236287)

СТА РА МИ СА, Ба ниј -
ска, 11,3 ара пла ца,
23.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(236287)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
68 м2, на 10 ари,
41.000. (097), 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(236287)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара,
дво соб на, но ви ја, при -
зем на, 38.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (236275)

БРЕ СТО ВАЦ, но ви ја
тро соб на, 90 м2, 7,45
ари, 18.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(236275)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две од -
лич не стам бе не је ди ни -
це, 7 ари, 26.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (236275)

СТАР ЧЕ ВО, ле па при -
зем на тро соб на, 91 м2,
6.5 ари, 26.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901.(236275)

МИ СА, ква ли тет на, две
ета же + ло кал + ра ди о -
ни ца, дво ри ште, 75.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (236275)

ШИ РИ цен тар, две
стам бе не је ди ни це, Ко -
теж – две стам бе не је -
ди ни це.  „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (23643)

СТА РА ку ћа, 117 м2, 5
ари, по вољ но, Гор њи
град. 063/772-72-79.
(236406)

ЦЕН ТАР, Гим на зи ја,
при зем ни, део ку ће, по -
год но за по слов ни про -
стор. 061/114-11-34.
(236364)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До -
ло ву, без по сред ни ка,
16 ари, 150 м2.
063/153-37-71. (23637)

КУ ЋА, без по сред ни ка,
Но во се љан ски пут, Пан -
че во, 80 м2, 7 ари.
063/153-37-70.
(236377)

ВИ КЕН ДИ ЦУ у Пе ску
про да јем, 80 ари, Злат -
на ру жа. Тел. 342-444,
069/260-88-00. (23637)

КУ ЋА 50 м2 на 9 ари
пла ца, Пе ли стер ска,
Но во се љан ски пут.
065/410-97-34.
(236371)

КУ ЋА на но вој Ми си,
200 м2, це на фик сна,
65.000. 064/285-18-14.
(236386)

НА ПРО ДА ЈУ но ва ку ћа
у Омо љи ци. 062/540-
809. (236367)
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ДЕО ку ће, 60 м2, по се -
бан улаз, адап ти ра но,
11.000 евра. Ко за рач ка.
Тел. 061/664-39-26.
(236465)

КУ ЋА 100 м2, 3 ара, Ко -
за рач ка, 1/1, 19.000
евра, адап ти ра на.
061/664-39-26.
(236465)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ми си, 15 ари, по вољ но,
18.000 евра. 062/415-
377. (235920)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Те -
сли, по зва ти по сле 16
са ти. Тел. 064/280-22-
80. (236464)

ПРО ДА ЈАМ два лан ца
зе мље, пре ки пут. Зва ти
по сле 20 са ти. 064/675-
46-91. (236329)

ПРО ДА ЈЕМ че тво ро со -
бан стан с по гле дом на
Та миш. 013/344-576.
(СМС)

КО ТЕЖ 1, про да јем
јед но и по со бан функ ци -
о на лан стан, ЦГ, вла -
сник. 064/133-54-18.
(216333)

ТЕ СЛА, тро со бан, ЦГ,
те ра се, IV, 80 м2. Вла -
сник. 013/331-079.
(235055)

СТА НО ВИ, цен тар, про -
да ја но вих укњи же них и
у из град њи, од 40 до
120 м2, це на 600-850
евра/м2, са ПДВ-ом.
063/323-584. (234515)

МИ СА, 56 м2, 19.500;
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835. (235624)

НО ВА МИ СА, тро со бан
85 м2, ЦГ, за ме на за ма -
њи стан. 064/134-06-30.
(235495)

ОД МАХ усе љив стан, 78
м2, два мо кра чво ра,
Стре ли ште, вре ди по -
гле да ти. 064/340-26-43.
(235388)

ПРО ДА ЈЕМ стан 66 м2 у
цен тру, згра да, хит но,
23.000 евра. 
061/670-97-96.
(235972)

НОВ стан, хит но, у Та -
ков ској ули ци, 65 м2, и
га ра жу. 063/701-19-77,
063/342-220. (235647)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 37 м2,
Стре ли ште, II спрат, ЦГ.
Тел. 063/890-97-53.
(235698)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан 52 м2, на Ко те жу 2,
вла сник, вре ди по гле да -
ти. Тел. 062/445-614.
(236110)

ХИТ НО про да јем
апарт ман на Зла ти бо ру,
ду плекс, 63 м2, 900
евра/м2, на се ље По то -
ци. 063/222-198.
(236109)

ЈЕД НО СОБ НИ, 31 м2,
цен тар, 16.000; Те сла,
19.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-
20. (236118)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2,
дво со бан, од ли чан,
22.000, јед но со бан,
21.500. (324), „Ме диа”,
315-703, 
064/223-99-20.
(236118)

КО ТЕЖ, 49 м2, јед но и -
по со бан, 28.000; дво и -
по со бан, 43.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(236118)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Те сла,
70 м2, ЦГ, лифт, VI
спрат, ле га ли зо ван.
064/867-48-48.
(236115)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Стре -
ли ште, 53 м2, VII спрат,
21.000 евра. 063/868-
02-06. (236129)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру
28 м2, у цен тру, без по -
сред ни ка. Тел. 060/034-
74-33. (236131)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан 55 м2, Ста ри
Та миш, 14.500 евра.
060/067-73-33.
(236171)

ПО ВОЉ НО стан у Ра -
жа ни, ис под Див чи ба -
ра, мо же за ме на. Тел.
063/818-75-44. (23610)

СО ДА РА, дво и по со бан
стан, 63 м2, IV спрат,
ЦГ, ка блов ска. Тел. 344-
254. (236186)

СТРО ГИ цен тар, тро со -
бан стан, 82 м2, без ула -
га ња, 44.000 евра.
063/466-347. (2361849

ХИТ НО, Ко теж 2, 63 м2,
ЦГ, III, пр ви део Ко те -
жа, 33.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (236167)

СО ДА РА, 72 м2, ЦГ, I,
до бра згра да, 40.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (23616)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по со -
бан, 72 м2, II, ЦГ,
39.000, до го вор. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(236193)

КО ТЕЖ 1, Вој во ђан ски
бу ле вар 58 м2, III, ЦГ,
31.000, до го вор. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(236193)

ШИ РИ цен тар, гар со ње -
ра, 23 м2, I, TA, те ра са,
17.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (236193)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61
м2, II, ЦГ, ком плет но
сре ђен, 35.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(236193)

ТЕ СЛА, 40 м2, ЦГ,
27.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (236220)

ТЕ СЛА, 79 м2, ТА,
48.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (236220)

ТЕ СЛА, 61 м2, ЦГ, IV,
30.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (236220)

ТЕ СЛА, 69 м2, ЦГ,
45.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (236220)

ТЕ СЛА, нов стан са
ства ри ма, 45 м2, 41.000.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(236220)

КО ТЕЖ 1, 45 м2, леп
рас по ред, 27.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(236220)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
25 м2, 19.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(236220)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57
м2, 27.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(236220)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
ком фо ран, 61 м2,
28.500. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (235807)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан,
64 м2, ТА, III, те ра са,
35.000. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236215)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 32 м2 + те ра са, III,
ЦГ, 20.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74. (23621)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар;
тро со бан, 69 м2, ВП, но -
ви ја град ња, 38.000.
(677),  „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(236215)
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КО ТЕЖ 2, ду плекс, 84
м2, те ра са, укњи жен,
усе љив, 35.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236215)

ЦЕН ТАР, јед но и по со -
бан 37 м2, IV, ЕГ, но ви -
ји, 26.000. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236215)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
37 м2, I, TA, те ра са,
24.500. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236215)

КО ТЕЖ 2, по че так, дво -
и по со бан, V, лифт,
40.000. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236215)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по че так,
дво со бан, 55 м2, II, сре -
ђен, 33.000. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236215)

АГЕН ЦИ ЈА „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-
15, Ул. Кне за Ми ха и ла
Обре но ви ћа 39, Те сла.
(236220)

ДВО И ПО СО БАН, 60 м2,
Те сла, сре ђен, V спрат,
лифт. 069/206-30-72.
(236264)

ЈЕД НО СО БАН, ЦГ, 40
м2, Стре ли ште, 23.000
евра, без по сред ни ка. 

063/803-05-69.
(236267)

ВЕ ЛИ КИ из бор ста но ва
свих струк ту ра ну ди
аген ци ја „Го ца”,
063/899-77-00.
(236268)

ЦЕН ТАР, 60 м2, дво со -
бан, 39.000; 74 м2, тро -
со бан, 47.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (23626)

ЦЕН ТАР, нов 40 м2,
28.000; 55 м2, дво со бан,
33.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(236268)

КО ТЕЖ 1, 60 м2, дво со -
бан, 32.000; 70 м2, тро -
со бан, 39.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(236268)

ЦЕН ТАР, стан до ули це,
50 м2, 19.500. „Го ца”,
063/899-77-00.
(236268)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 45 м2,
дво со бан, ЦГ, лифт,
22.500. „Го ца”,
063/899-77-00.
(236268)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан 30 м2 на Стре ли -
шту. Тел. 061/626-26-
12, 068/524-52-99.
(236272)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Со да -
ра, 54 м2, ЦГ, V спрат,
усе љив. Тел. 064/824-
17-13. (236261)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
че тво ро со бан стан, ду -
плекс, са гре ја њем на
гас, по вољ но. 061/415-
44-77. (236251)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 56
м2, I, 35.000; дво ри шно,
37, ре но ви ра но, 22.000;
Со да ра, јед но со бан, ТА,
21.000. (338), 
„Јан ко вић”, 348-025.
(236230)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, ЦГ,
25.000; Ко теж 1, дво со -
бан, I, 31.000; Стре ли -
ште, 10 ари, 70, 
42.000. (338), 
„Јан ко вић”, 348-025.
(236230)

ШИ РИ цен тар, гар со ње -
ра, III, 28 м2, ЦГ,
20.000. „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30. (2)

МАР ГИ ТА, нов дво и по -
со бан, 55 м2, при зе мље,
гас, 36.000. „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (236338)

ЦЕН ТАР, Пе тра Драп -
ши на, дво со бан, IV, ЦГ,
33.000. „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(236338)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со -
бан, V, лифт, 45 м2, ЦГ,
25.000. „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 35 м2, ЦГ,  ВПР, III,
22.000. „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(236338)

НАЈ ЛЕП ШИ дво со бан,
Вој во ђан ски бу ле вар,
53 м2, III, 35.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(236341)
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УЛИЧ НИ стан код Ро ди -
ћа, 22 м2, 8.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(235904)

РОБ НА КУ ЋА, дво и по -
со бан, 63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”, 
060/683-10-64.
(235904)

ПРО ДА ЈЕМ или ме њам
згра ду 1.650 м2 на 10
ари пла ца. 060/312-90-
00. (236344)

СТРО ГИ цен тар, I
спрат, две те ра се, иде -
ал но за ор ди на ци ју,
кан це ла ри ју, 35.000
евра, дво со бан стан.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064246-05-71. (236250)

ДВО И ПО СО БАН, Те сла,
ТА, АЛУ сто ла ри ја, две
те ра се, пла ка ри, ку хи -
ња, но во ку па ти ло, ЕГ,
од мах усе љив. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064246-05-71. (236250)

ДВО СО БАН, Со да ра,
ЦГ, 26.500, за ме на, од -
ли чан рас по ред. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (36250)

ДВО СО БАН, Ко теж 1,
58 м2, I спрат, од мах
усе љив, 34.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064246-05-71. (236250)

ЈЕД НО СО БАН, Со да ра,
ЦГ, ПВЦ сто ла ри ја, но -
ва ку хи ња, ку па ти ло,
пла ка ри, од мах усе љи -
во. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064246-05-71.
(236250)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан
90 м2, I, 480 евра/м2,
но во, пар ке ти. 064/052-
41-57. (236355)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
56 м2 + те ра са, оста ва
+ по друм, VI спрат, ЦГ,
ал. сто ла ри ја, ком плет -
но сре ђен, укњи жен,
32.500. 064/613-24-28.
(236343)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2,
дво со бан, ПВЦ,  IV, ЦГ,
сре ђен 31.000. (338),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (236358)

НО ВО ГРАД ЊА, Ц. Ла -
за ра, 49 м2, јед но и по со -
бан, усе љив, III, 35.000.
(338),  „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(236358)

НО ВО ГРАД ЊА, Ц. Ла -
за ра, тро соб ни, 58 м2,
ВП, 42.000; 65 м2, III,
46.000, усе љи ви.
063/274-951. (236358)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 48
м2, ВП, ЦГ, усе љив,
27.000. (338),  „Олимп”,
351-061, 064/234-36-
01.  (236358)

ТА МИШ ка пи ја,
двособaн, ком фо ран,
68 м2, IV, ЦГ, по глед на
ре ку, усе љив, 58.000,
до го вор. (338),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (236358)

ТИП СТАН КО, дво со -
бан, 48 м2, II, TA, сре -
ђен, усе љив, 27.000, до -
го вор. (338),  „Олимп”,
351-061, 
063/274-951. 
(236358)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
70 м2, III, ЦГ, усе љив,
40.000. (338),  „Олимп”,
351-061, 064/234-36-
01.  (236358)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 55
м2, I, ЦГ, усе љив,
37.000, до го вор. (338),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(236358)

МИ СА, јед но и по со бан,
44 м2, ВП, ТА, 20.000,
до го вор. (338),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(236358)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
71 м2, I, 43.000, лифт,
ЦГ. 064/348-05-68.
(236307)

ТЕ СЛА, 44 м2, I спрат,
ТА, ре но ви ран, пра зан.
062/424-128. (236304)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Ко те жу 1,  ЦГ,
те ра са, вла сник.,
063/822-87-67.
(236313)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, 57 м2 + те ра са, за -
ста кље на, Ко теж 2, пот -
кро вље, 30.000 евра,
без по сред ни ка.
063/719-83-11. (23631)

ТЕ СЛА, но ви ји стан, ВП,
ЦГ, дво и по со бан, 50 м2,
га ра жа, 31.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (236275)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, 63
м2, III спрат, нов стан.
063/329-340. (236280)

НО ВА МИ СА, гар со ње -
ра, 12.000; јед но и по со -
бан, 24.000, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (236288)
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град -
ња, дво со бан, II, ЕГ.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(236288)

СО ДА РА, дво со бан, 58
м2, ТА, јед но со бан, 45
м2, ЦГ, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (236288)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
јед но и по со бан, дво со -
бан, без ула га ња. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (236288)

СО ДА РА, тро со бан, I,
ЦГ, 38.000; тро и по со -
бан, III, 41.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(235947)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
IV, 35.000; ре но ви ран
дво и по со бан, I, 37.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(235947)

СО ДА РА, дво со бан, I,
27.000, вој не, леп дво и -
по со бан, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(235947)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и по со -
бан, 47.000; Те сла, ма -
њи дво и по со бан, ВП,
ЦГ, 27.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(235947)

СА ЛОН СКИ тип ста на,
86 м2, 37.000; 104 м2,
50.000; 114 м2,
60.000.„Лајф”, 061/662-
91-48. (235947)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан,
50.000, 100 м2, I,
68.000, дво ри шни од ли -
чан, до го вор.  „Лајф”,
061/662-91-48.
(235947)

МАР КА КРА ЉЕ ВИ ЋА,
дво со бан, ком плет ре -
но ви ран, 48 м2, 27.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(236285)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по -
со бан, 38 м2, ТА, III,
20.700. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(236285)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 90
м2,  IV, ЦГ, 55.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (236)

ГАР СО ЊЕ РА, ши ри
цен тар, 25 м2, I, TA, те -
ра са, 17.500. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(236285)

КО ТЕЖ, јед но и по со бан,
45 + 12 м2, 24.000; јед -
но и по со бан, 45 м2,
25.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(236285)

ТЕ СЛА, 29 м2 + те ра са,
ре но ви ран, IV, TA,
18.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(236285)

МАР ГИ ТА, јед но со бан,
но во град ња, 35 м2, III,
гас, 20.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(236285)

СО ДА РА, дво со бан, 56
м2, 26.500; дво и по со -
бан, 70 м2, 36.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (23625)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво и -
по со бан, 66 м2, пр ви
спрат, 23.000 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(236285)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
60 м2, 26.500;  дво со -
бан, 63 м2, 31.000 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.(236285)

СА МАЧ КИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, ком плет ре но ви ран,
пре леп, 13.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58. (236275)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по со -
бан, 74 м2 + Т, ЦГ, II,
ква ли те тан, 39.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(236275)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68 м2,
ЦГ, IV, сре ђен, 38.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(236275)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со -
бан, 51 м2 + те ра са, ВП,
ре но ви ран, 30.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(236275)

НО ВА МИ СА, ве ћи јед -
но со бан, но ви ји стан,
34 м2, II спрат. 060/034-
20-04. (2356449)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
на про да ју. Тел.
065/251-03-55 или
013/251-03-54.
(236446)

ЦЕН ТАР, стан 42 м2, I
спрат, за јед но са ло ка -
лом у при зе мљу 18 м2.
063/389-972. (236394)

КО ТЕЖ 2, стан 80 м2,
по вољ но. Ни жа спрат -
ност. (661), „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(263403)

ТЕ СЛА, стан 70 м2, сре -
ђен, ЦГ, лифт, по вољ но.
(661), „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(263403)

МАР ГИ ТА, тро со бан
укњи жен стан, 84 м2, III
спрат, гас. Стан се про -
да је по вољ но, са ку хи -
њом „го ре ње”, пла ка ри -
ма и при па да ју ћим та -
ван ским про сто ром. Че -
ти ри кли ме „сам сунг”.
Ку па ти ла „Willeroy
bosh”. Га ра жа се ку пу је
по себ но. Це на 59.900
евра. 063/717-38-31.
(236409)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 46 м2, ПР,
ЦГ, 27.000, кин дер
згра да. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05. 
(4702)

ХИТ НО, цен тар Стре ли -
шта, 58 м2, V,  ЦГ,
32.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(4702)

МИ СА, 38 м2, ПР, ЕГ,
26.000, но ви ја град ња,
до го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. 
(4702)

НОВ тро со бан стан, но -
ва Ми са, 64 + 8 м2, вла -
сник. 065/554-69-23.
(4702)

ГАР СО ЊЕ РА на про да -
ју, Ко теж 2, по лу на ме -
ште на, вла сник.
063/314-676. (226388)

СТАН, При мор ска 27,
III спрат, 19.000, но во.
Тел. 061/664-39-26.
(236465)

ТЕ СЛА, 51 м2, дво со -
бан, нов, по вољ но, за -
ме на. 061/168-10-51.
(236471)

ДВО И ПО СО БАН, Ко теж
1, ЦГ, 35.000; Мар ги та,
нов, укњи жен, 39.500.
063/744-28-66. (4702)

МАР ГИ ТА, нов, фул,
53, 32.000; цен тар, I,
те ра са, 31.000.
063/744-28-66. (4701)

СА МАЧ КИ, I, са мо
11.500; С. Ми ле ти ћа, II,
22, те ра са, на ме ште на.
063/744-28-66. (4702)

ТРО СО БАН, Те сла, ЦГ,
61, са мо 31.000; цен -
тар, II, ТА, 78 м2,
40.000; цен тар, јед но со -
бан, I, лукс, 34 м2,
28.000, од мах усе љив.
063/744-28-66. (4702)

ЈЕД НО СО БАН, Те сла,
ВП, ре но ви ран, 43,
28.000, фул; Мар ги та,
ВП, нов пре леп, 18.500.
063/744-28-66. (4702)

ТЕ СЛА, дво со бан, II,
пра зан, 27.000; Тип
Стан ко, 46, сре ђен,
26.000. 063/744-28-66,
„Мил ка М”. (4702)

КУ ПУ ЈЕМ стан до
15.000, да јем ау то
(3.000), оста ло кеш.
064/134-06-30.
(235495)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан
стан, кеш ис пла та.
063/449-090. (236268)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”, Ж.
Зре ња ни на 14, ку пу је
ви ше ста но ва, вој ни
кре ди ти. 345-534,
064/246-05-71.
(236250)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће на свим ло ка ци ја -
ма. (679), „Трем 01”,
(235766)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан,
Те сла, Ко теж 1, ни жа
спрат ност. 062/207-004.
(236288)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим ло ка ци ја, бр за ис -
пла та. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 
063/800-44-30.
(236338)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у
цен тру. 064/128-38-95.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан, стро ги цен тар,
ета жно гре ја ње, кли ма,
те ле фон, не на ме штен.
064/280-60-53.
(235825)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу код До ма вој ске,
упо тре ба ку хи ње и ку -
па ти ла, ка блов ска, ин -
тер нет. 065/672-33-00.
(236064)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу
120 м2, са окућ ни цом, у
цен тру Стар че ва.
063/502-211. (236071)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но -
со бан стан у цен тру.
060/721-21-04. (2364)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу са упо тре бом ку -
па ти ла, Ко теж 1, сам цу
или уче ни ку. 064/090-
11-28. (236099)

СТАН дво со бан, ма њи,
пра зан, пот пу но ре но -
ви ран, пар кет, ку ћа по -
се бан улаз, усе љив од 1.
мар та. Тел. 321-488.
(236103)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но -
со бан стан на Стре ли -
шту. 060/721-21-04.
(236114)

ДВО СО БАН, Стре ли -
ште, ЦГ, на ме штен, екс -
тра сре ђен. Тел.
063/516-518. (236104)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан не -
на ме штен стан на Стре -
ли шту. 063/175-45-44.
(236165)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме штен
стан у цен тру, 65 м2.
069/182-44-01. (23613)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан, ЦГ, I
спрат, Со да ра. 060/051-
02-44. (236162)

ИЗ ДА ЈЕМ ста н у То по -
ли, 60 м2. 069/663-773.
(236157)

ИЗ ДА ЈЕМ на Ми си ма -
њи на ме штен стан са
гре ја њем, сам цу. Тел.
063/154-94-11,
063/171-96-16. (23614)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
штен дво ри шни стан
код Сто ма то ло шког, 50
евра. 064/577-34-90.
(236310)

ДВО СО БАН стан код
глав не ау то бу ске ста ни -
це, В. Р. Пут ни ка 31/V,
Пан че во. 063/771-61-
82. (236325)

ИЗ ДА ЈЕМ два дво ри шна
на ме ште на јед но и по -
соб на ста на, гре ја ње,
Стре ли ште. 362-406,
064/218-83-45.
(236311)

ИЗ ДА ЈЕМ нов дво ри -
шни на ме штен стан,
гар со ње ра. 064/130-36-
02. (236283)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру на
Те сли, ЦГ, на ме штен,
но во. 064/243-81-10,
063/804-15-60.
(236290)

КУ ЋА, ши ри цен тар,
код Хо те ла „Та миш”, за
по слов ну ак тив ност.
062/347-667. (236262)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на но вој Ми -
си. Тел. 061/132-54-21.
(236265)

ПО ВОЉ НО из да јем на -
ме ште ну гар со ње ру.
063/810-92-39.
(236266)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у цен тру, ТА,
70 евра. 069/113-00-73.
(236271)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, по лу на ме штен,
по себ ан сат, улаз, ку ћа.
Ка ра ђор ђе ва. 064/994-
13-16. (236226)

ЈЕД НО СО БАН на Те сли,
ЦГ, за из да ва ње.
063/320-637. (236241)

СО БУ из да јем сам цу у
цен тру гра да, мо гу ће
ку ва ње. 062/377-345,
065/416-49-78.
(236218)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни
пра зан стан, В. Же сти ћа
31. Тел. 064/565-41-96.
(236233)

СТАН по лу на ме штен,
ве ћи, за из да ва ње, но ва
Ми са. 064/220-17-25.
(236198)

ПО ТРЕ БАН на ме штен
стан у цен тру до 40 м2,
без гре ја ња, са ин тер не -
том и ка блов ском.
063/210-946. (236172)

ЈЕД НО И ПО СО БАН на -
ме штен стан, цен тар,
пе ти спрат, ЦГ, те ле -
фон, кли ма. 064/140-
56-24. (236172)

ДА ЈЕМ ку ћу за ста но ва -
ње на Но во се љан ском
пу ту. Услов је по моћ на
са ла шу. 064/117-45-81.
(236183)

МА ЊИ дво со бан 42 м2,
Ко теж 2, зва ти по сле 15
са ти. 064/932-60-79. 

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Мо ше
Пи ја де 74, Пан че во, 50
евра. 061/222-39-98.
(236462)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со бан
на ме штен стан на но вој
Ми си. Тел. 062/693-
348. (236466)

НА МЕ ШТЕН јед но и по -
со бан стан, ТА, код Хо -
те ла „Та миш”, 80 евра.
064/122-48-07. (23645)

СТАН 100 м2, це ла ета -
жа, одво је на стру ја, во -
да, ин тер нет, ка блов -
ска, но ва Ми са.
060/037-19-22.
(236441)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, Ко теж 2.
Тел. 063/189-75-62.
(236431)

ЈЕД НО СО БАН на ме -
штен стан у ку ћи, гре ја -
ње ТА. Мак си ма Гор ког
94. 061/520-26-10.
(236411)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у ку ћи на
Те сли, код „Ави ва”, 80
евра. 064/595-98-01.
(236425)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но -
со бан стан на Стре ли -
шту. 063/784-23-26.
(236402)

ИЗ ДА ЈЕМ ком фор ну
дво соб ну ку ћу, без на -
ме шта ја, на ста рој Ми -
си. 061/321-70-83,
064/359-54-42.
(236369)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
цен тар, на ме ште на, од -
мах усе љи ва, оба ве зан
де по зит. 063/617-421.
(4702)

ДВО СО БАН не на ме -
штен стан, Те сла, ЦГ,
кли ма, ка блов ска, 100
евра + де по зит.
063/777-66-11.
(236346)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Те сли,
пре ко пу та пи ја це.
064/163-56-08.
(236439)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Сте -
ва на Шу пљик ца, ком -
плет но ре но ви ран.
064/370-79-47.
(236023)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 40
м2 у цен тру, по вољ но.
064/850-70-69.
(235492)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал у цен тру, Бра ће
Јо ва но вић 45. 
015/355-351, 
063/560-380. 
(235874)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 52 м2, ТЦ, З.
Јо ви на 2. 
Тел. 060/562-62-96.
(235784)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Стре ли шту. 064/959-98-
83. (235708)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 16 м2,
Р. Пут ни ка 17, те ле фон,
кли ма, пар кинг, мо кри
чвор. 064/448-68-15.
(235650)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ
ло кал са ку ћом, Но во -
се љан ски пут бр. 113,
Пан че во. 063/838-33-
97. (235655)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал 14 м2, Тр жни цен -
тар код Су да, 13.000
евра. 069/663-773.
(236157)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 40 + 10
м2, Син ђе ли ће ва 35.
064/217-48-56.
(236138)

ЛО КАЛ 25 м2, у Ње го -
ше вој, за из да ва ње.
063/755-81-09.
(236079)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2, у
цен тру Пан че ва.
060/333-52-60.
(236127)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
на се ље Те сла, до бра ло -
ка ци ја. 065/205-92-33.
(236642)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за пи ја це, бли зи на
три шко ле. 060/351-03-
56. (236447)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру, 96 м2, по вољ но.
064/329-48-40.
(236387)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, у
цен тру, те ле фон, ро ло-
ре шет ке, 100 евра.
063/622-209. (236382)

80 КВМ, Мак си, Дом
омла ди не, из да јем или
про да јем. 061/114-11-
34. (236364)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 72 м2 ,
Вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка 29. 063/278-250.
(236416)

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал 110
м2, ма га цин  100 м2, и
кан це ла риј ски про стор.
АЦ „Зве зда”, Сте ва на
Шу пљик ца 88. 063/278-
250. (236416)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 15 м2, у
про ла зу и кан це ла ри ју
25 м2, Вој во де Пут ни ка
29.  063/278-250. (236)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау -
то бу ске ста ни це 23 м2,
по год но за аген ци ју,
адво ка та. 352-105.
(236356)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Стре -
ли ште, 45 м2, има упо -
треб ну до зво лу. Иси до -
ре Се ку лић 5. 063/771-
61-82. (2363259)
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ХА ЛА, зи да на на 5 ари,
Ја буч ки пут. 069/213-
97-37. (236629)

КИ ОСК на ау то бу ској
код Хо те ла „Та миш”
хит но про да јем/ме њам.
060/086-42-15.
(2362349

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, стро ги
цен тар, Вој во де Ра до -
ми ра Пут ни ка 21.
063/891-05-58.
(236207)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у Ба -
нат ском Бре стов цу.
063/367-750, 066/345-
023. (236203)

ЛО КАЛ из да јем, шпиц
код Ау то бу ске ста ни це
и пи ја це, Ули ца Осло бо -
ђе ња. 063/372-124.
236195)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у стро -
гом цен тру. 064/267-72-
17. (236337)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен -
тру, 29 м2. 060/312-90-
00. (236344)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
или ма га цин ски про -
стор, 450 м2. 060/312-
90-00. (236344)

ЛО КАЛ 30 м2, два улич -
на из ло га, стро ги цен -
тар, из да јем. 066/344-
033. (234675)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, од мах
усе љив, пар кинг. Про -
да је се ци гла, ве ли ки
фор мат. 064/283-48-35.
(236437)

ПО ТРЕ БАН ку вар/иц а
са ис ку ством. „Ка фа на
са раз ло гом”.  064/060-
50-50. (СМС)

ФИР МИ „DARMIL” по -
тре бан рад ник са  ис ку -
ством за рад на ин ду -
стриј ским ма ши на ма.
Дар ко. 063/218-795.
(235963) 

„ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ”,
по треб не рад ни це за
рад на ро шти љу, ло кал
у цен тру. 063/834-88-
10. (234741)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це на
ин ду стриј ским ма ши на -
ма за ши ве ње у ши ва ри.
061/721-54-11.
(236054)

ПО ТРЕБ НА жен ска осо -
ба ра ди чу ва ња де те та.
Тел. 062/870-73-52.
(236075)

АУ ТО ЦЕН ТРУ „Љу би -
чић” по треб ни ау то ме -
ха ни ча ри са ис ку ством.
063/372-231. 
(236087)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
ку ва ње ка фе на „бу вља -
ку”. 064/973-60-66.
(236438)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ „Да -
ча” по тре бан рад ник:
ис ку ство оба ве зно, мо -
гућ ност со лид не за ра де.
Тел. 063/508-090.
(236333)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у објек ту за сме -
штај. Оба ве зно по зна -
ва ње ен гле ског.
060/043-52-98.
(236344)

ПО ТРЕБ НА же на за по -
моћ у ку ћи. 064/960-
60-99. (236357)

ВЕ ТЕ РИ НАР СКОЈ апо -
те ци „Pet shop Barbus”
по треб на мла ђа рад ни -
ца. CV и при ја ве сла ти
на 
dinapetoffice@gmail.com
(236309)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са
ис ку ством. Kaffe „Picas-
so”. 065/504-91-07,
065/504-91-09.
(236289)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ по -
треб ни рад ни ци са ис -
ку ством. 061/808-68-25.
(236222)

ПО ТРЕ БАН сто лар, мај -
сто ри за пло ча сто и
мај сто ри за ма сив. Пан -
че во. 060/600-14-52.
(236188)

ПО ТРЕ БАН та пе тар за
та па ци ра ње на ме шта ја
Пан че во. 060/600-14-
52. (236188)

ПО ТРЕ БАН мај стор за
из ра ду и мон та жу ПВЦ
сто ла ри је. „Са ми го ин -
вест”, 013/312-729,
063/389-972. (236394)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
ро штиљ и при пре му –
ис ку ство шиш ће вап.
064/960-44-21.
(236389)

ПО ТРЕ БАН пе кар за
рад у пе ка ри. 062/404-
144. (236380)

ПО ТРЕБ НА же на за чу -
ва ње ба ке, зва ти у пе -
так до 11 са ти и су бо ту
по сле 17 са ти. 065/377-
53-77. (236363)

ПО ТРЕБ НИ по моћ ни
ку ва ри и ку вар ре сто ра -
ну „Ма ри не ра”.
069/822-48-23,
069/822-48-24.
(236477)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца и
по моћ на рад ни ца у ре -
сто ра ну „Ста ра во де ни -
ца”. 063/892-00-07.
(236480)

ПО ТРЕБ НА чи ста чи ца
за ло кал на Ко те жу 2.
063/301-219. (236456)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца  у
слот клу бу „Кен та ки”.
064/989-88-89.
(236460)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по тре -
бан рад ник, услов по -
зна ва ње гра фич ких
про гра ма, по жељ на Б
ка те го ри ја, не пу шач.
060/455-65-66.
(236468)

ПО ТРЕ БАН рад ник вул -
ка ни зер Yu-niki.
062/309-370. (236469)

ВЛА ГА! Ре ши те се вла ге
за у век! Ма шин ско се че -
ње зи до ва, по ста вља ње
изо ла ци је, 22 го ди не
успе шног ра да. Тел.
062/427-614. (СМС)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
вла жних ку ћа, ма шин -
ски се че мо вла жне зи -
до ве, га ран ци ја. Тел.
060/691-01-13.
(229077)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР: по прав ке
бој ле ра, шпо ре та, ин ди -
ка то ра, раз вод них та -
бли, ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(235033)

ЧА СО ВИ, осно ве елек -
тро тех ни ке, про фе сор
са ис ку ством. 
062/801-97-58.
(234747)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка -
ље вих пе ћи. 063/155-
85-95. (234603)

ГИПС, ка нуф, ри гипс,
ла сер ско ни ве ли са ње,
об ла га ње пла фо на, пот -
кро вља, зи до ва, кну фов
сер ти фи кат, бр зо и ква -
ли тет но. 069/222-26-03.
(236039)

РЕ НО ВИ РА ЊЕ кро во ва,
мал те ри са ње, кре че ње,
зи да ње, фа са де, по вољ -
но. 063/865-80-49.
(235667)

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. (236053)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, тра -
ка сте за ве се, ве не ци ја -
не ри, угра ђу јем/по пра -
вљам. 063/882-25-09.
(236068)

МА ТЕ МА ТИ КА,  ста ти -
сти ка, фи зи ка, ин фор -
ма ти ка, мо гућ ност ме -
сеч ног пла ћа ња, про фе -
сор ка. Цен тар. 013/353-
569, 061/603-94-94,
066/405-336. (236324)

ЧА СО ВИ ен гле ског је зи -
ка и пре во ди. При пре -
ма за при јем ни. Про фе -
сор. Тел. 064/190-14-
17. (236306)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра -
сти ма, до ла зим, јеф ти -
но, 22 го ди не ис ку ства.
013/251-78-97,
063/782-51-48.
(236277)

ПО ПРАВ КА кро во ва,
кре че ње и оста ли ра до -
ви. 064/866-25-76,
013/361-601. (236279)

МА СТЕР ди пло ми ра ни
де фек то лог, ра ди са де -
цом. Ис ку ство у пру жа -
њу по мо ћи и ра зних вр -
ста трет ма на у обла сти
уче ња го во ра, гра фо мо -
то ри ке, па жње. Тел.
066/519-17-83.
(236282)

ПСИ ХО ТЕ РА ПЕ УТ, ви -
ше го ди шње ис ку ство,
по вољ но. 063/354-262.
(236292)

ПО МОЋ ста рим ли ци ма
у ку ћи. 069/331-14-75.
(236298)

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, од мах. 377-930,
064/586-85-39.
(236259)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав -
ке, из ра да ин ста ла ци ја,
ТА ин ди ка то ри, бој ле -
ри, ку па ти ла. Тел.
062/271-661, 061/132-
85-43. (236263)

НЕ МАЧ КИ, при пре ме
А1, Б1, по Gete ин сти ту -
ту. 069/113-00-73.
(236271)

СРП СКИ, при пре ме за
при јем ни, кон трол не.
Сва ки пе ти час бес пла -
тан. 063/175-45-08.
(236235)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
адап та ци је ку па ти ла,
сла ви не, по прав ке, од -
гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 
063/269-173. (6240)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет -
но, по у зда но, по вољ но.
063/318-780. (236246)

КУЋ НИ мај стор, вр ши -
мо све сит не кућ не по -
прав ке. 
Тел. 069/120-81-77.
(236221)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи -
ка, хе ми ја, ме ха ни ка,
ча со ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(236206)

ПО ПРАВ КА: сто ла ри ја,
бра ва ри ја, са ни та ри је,
мон та жа: бој ле ра, шпо -
ре та, гре ја ча. Сло бо -
дан. 063/865-80-74.
(236210)

СТРУЧ НО оре зи ва ње
во ћа ка. 060/431-52-70.
(236168)

ОРЕМ и фре зу јем ба -
ште ма лим трак то ром.
Ду ле. 064/163-58-85.
(236189)

НЕ МАЧ КИ: ча со ви свим
уз ра сти ма. Пре во ди.
При пре ме за по ла га ње
свих ни воа. 352-892,
061/656-04-04.
(236192)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по -
став ка, хо бло ва ње и ла -
ки ра ње. 
061/314-90-18, 
601-892. (236159)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла -
чи на ме штај, са ис ку -
ством, тра жи по сао.
064/120-77-64.
(236153)

ПЕ ДИ КИР: ура сли нок -
ти, кур је очи, ма са жа,
те ра пе ут ска, ре лакс,
пар ци јал на. 
061/308-95-86.
(2361549

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.
226146)

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.
(236141)

РА ДИ МО: зи да ње, бе -
то ни ра ње, оправ ке ста -
рих, но вих кро во ва,
раз не фа са де. 013/664-
491, 063/162-53-89. 

ТВ и са те лит ске ан те не,
мон та жа и ди ги та ли за -
ци ја ва шег ТВ-а.
064/866-20-70.
(236142)

СРП СКИ, ча со ви за
основ це, сред њо школ -
це, сту ден те, при пре ма
при јем них, кон трол них.
064/462-37-64.
(236125)

МЕ ЊАМ пе ле не ста рим
и бо ле сним ли ци ма у
по по днев ним са ти ма.
063/234-857, 377-321.
(236130)

ДУ БИН СКО пра ње на -
ме шта ја, ау то мо би ла,
те пи ха, ду ше ка. На та -
ша. 361-474, 060/361-
47-41, 066/361-474.
(236134)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со ви
(основ ци, сред њо школ -
ци). Ис ку сна ди пло ми -
ра на про фе сор ка ма те -
ма ти ке. По вољ но. Цен -
тар. 343-370. (236093)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де, сто -
ла ри ја, гипс, об ра де
око про зо ра, ком плет не
адап та ци је. 
063/893-39-94.
(236094)

АЛ ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ве не ци ја не ри,
ко мар ни ци, угра ђу јем,
по пра вљам, гурт не.
064/181-25-00.
(236082)

ЧИ СТИ МО та ва не, по -
дру ме, шут, ра ди мо све.
061/321-77-93.
(236474)

РА ДИ МО све фи зи ка -
ли је, по вољ но, уто вар,
ис то вар, чи шће ње, ис -
ко пе, бе то ни ра ње.
066/232-316. (236458)

КУЋ НЕ по се те, пре гле -
ди, те ра пи ја, кон сул та -
ци је. Тел. 063/382-224.
(236448)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње,
сто ла ри ја, чи сто, пе -
дант но и по вољ но.
061/288-20-19.
(236443)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан дар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (236350)

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.
(236350)

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.
(236355)

НЕ ГА ста рих и бо ле -
сних (да ва ње те ра пи ја,
за ме не ка те те ра, пре ви -
ја ња...). Ме ди цин ске се -
стре са ис ку ством.
060/067-61-05. (23634)

ПАР КЕ ТАР, по ста вља -
ње, хо бло ва ње, ла ки ра -
ње пар ке та, брод ског
по да. 060/476-81-55.
(236335)

ВР ШИ МО све вр сте фи -
зи ка ли ја, уто вар/ис то -
вар, се лид бе, чи шће ње,
ко па ње, ко ше ње, се че -
ње-це па ње др ва и сви
слич ни по сло ви. Пре воз
ком би јем. Де јан.
061/626-14-50.
(236392)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из -
да ва ње 10 евра дан.
По зо ви те, 064/235-08-
15. (236413)

ВА ЂЕ ЊЕ па ње ва, кр че -
ње, ко ше ње, оба ра ње
др ве ћа, фре зи ра ње ба -
ште. 064/196-17-32.
(236430)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних
и ин ва лид них ли ца. Тел.
064/651-17-13. 236395)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го ва -
ње, по прав ка и ла ки ра -
ње пар ке та. 064/341-
79-60. (236376)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка -
ље вих пе ћи. 063/155-
85-95. (236375)

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)

КОМ БИ пре воз ро бе и
ства ри, ту ра у Пан че ву
1000 ди на ра,  063/315-
381. (СМС)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 3. март 2017.

ЛОКАЛИ

УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди на,
Ср би ја, са или без рад -
ни ка. Нај по вољ ни је.
Иван. 063/107-78-66.
(236295)

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. (236295)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, раз би ја ње бе то на,
ру ше ње обје ка та, од воз
шу та. 063/246-368.
(235672)

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. 

БАЛ ТО КАД ка да, об но -
ва гла зу ре, пла сти фи ци -
ра ње, 28 го ди на с ва ма,
га ран ци ја. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-
02, 011/288-30-18.
(234899)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во-да ље,
це на до го вор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(235917)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње су до пе ре, ку -
па ти ла, адап та ци је, по -
прав ке, за ме не.
013/331-657,  063/777-
18-21, 064/495-77-59.
(235753)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе -
ром, шљу нак, пе сак, се -
ја нац, ри зла, шут, уто -
вар. 063/246-368.
(235672)

РО ЛО НАЈ вам ну ди по -
прав ку, уград њу: ро лет -
на, 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-че -
лич на за штит на вра та,
тен да. Ми смо нај ква -
ли тет ни ји, нај јеф ти ни ји
са нај ве ћом га ран ци -
јом, про ве ри те.
013/344-594, 063/894-
21-80. (236445)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром
по вољ но: се ја нац, пе -
сак, шљу нак, ту ча ник,
од во зим шут. 064/354-
69-94. (236433)

ЗИ ДА МО, мал те ри ше -
мо фа са де, зи да мо ку ће
од те ме ља до кро ва.
www.pangradjevina.rs
064/206-50-91.
(236405)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, бој ле ре, шпо ре -
те по пра вља мо са га -
ран ци јом. „Фри го тех -
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (236428)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
ка ми о ном и ком би јем
већ од 1.500 ди на ра. 0-
24 са та. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, 
По по вић. (236347)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
061/283-66-41,
062/156-02-07.
(236351)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до вод -
не адап та ци је, за ме на
вир бли, ба те ри ја, вен -
ти ла и са ни та ри ја, све
за во ду, 0-24, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст, до -
ла зим од мах. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
(236287)

БРА ВАР СКО-ЛИ МАР -
СКА ра ди о ни ца из ра ђу -
и је ха ле, кров не кон -
струк ци је са по кри ва -
њем, ко ва не ка пи је,
огра де, тен де, итд., гра -
ђе вин ска ли ма ри ја.
064/068-10-85. (23633)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни -
ке, мон та жа и сер вис
кли ма уре ђа ја. Овла -
шће ни сер вис „Фри го
Пе ђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(236236)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто ла -
ри ја, ро лет не, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри, све
за ве се, тен де, хар мо-
вра та, ро ло-за шти та.
063/816-20-98,
013/351-498. (236254)

ВР ХУН СКО пра ње те пи -
ха. 061/808-68-25.
(236222)

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,
са ни та ри је, све за во ду,
00-24 са та, пен зи о не ри -
ма екс тра по пуст, до ла -
зим од мах. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(236200)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
ме ња ње цре па, ле тви,
ста рог цре па и по став ке
но вог кро ва, цре па, ро -
го ви, па то ше ње, изо ла -
ци је, нај јеф ти ни ји у
гра ду, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. 013/235-
39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(236200)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ТВ
ан те на, ра зних елек тро -
у ре ђа ја, елек три чар,
ау то е лек три чар, по -
прав ка ау то-кљу че ва.
063/800-01-96.
(236106)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
ка ми о ном, еки па рад -
ни ка, по вољ но. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117. (234819)

ПО ЛИ РАМ фа ро ве, фа -
брич ко ста ње. Пан че во,
Рад нич ка 1-а. 063/240-
591. (236166)

ИС ПРА ВЉАМ алу-фел -
не. Пан че во, Рад нич ка
1-а. 063/240-591.
(236166)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА свих
вр ста про сла ва до 120
ме ста. „Ста ра во де ни -
ца”, 063/892-00-07.
(236480)

ФЕ РИ ЈАЛ НИ са вез орг -
на и зу је про сла ву 8.
мар та (Дан же на). Бра -
ће Јо ва но вић 73, Ре сто -
ран „Алек сан дар”. 319-
248, од 18 до 20 са ти.
(236298)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом го ди шњу кар ту
АТП-а на име Див на
Осто јин. (236045)

МУ ШКА РАЦ, 55 го ди на,
ма те ри јал но обез бе ђен
же ли да упо зна же ну
или де вој ку до 40 го ди -
на, ра ди дру же ња, из -
ла за ка. Зва ти око 21
сат. 013/352-203.
(236156)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћим  овла шће ње за
упра вља ње пло ви ла уз
по моћ ра да ра (ПА
00008), на име Го ран
Нај да но вић. 
(236301)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћим све до чан ство V-2,
ОШ „Јо ван Јо ва но вић
Змај” Пан че во, на име
Мар ко Јо ва но вић из
Пан че ва.
(236061)
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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.

РАЗНО

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

По след њи по здрав ни ка да не пре жа ље ној су пру зи и

мај ци

ЈЕ ЛИ ВИ ДА НО ВИЋ
23. IV 1973 – 24. II 2017.

од су пру га ДРА ГА НА и си но ва СИ НИ ШЕ и МИ ХА И ЛА

(61/236234)

По след њи по здрав во ље ној се стри

ЈЕ ЛИ ВИ ДА НО ВИЋ
23. IV 1973 – 24. II 2017.

од ње не БРА НЕ

(62/236234)

По след њи по здрав дра гој ко ле ги ни ци

ЈЕ ЛИ ВИ ДА НО ВИЋ

Ко лек тив ПУ „Деч ја Ра дост” Пан че во

(82/ф-255)

По след њи по здрав на -

шој 

ЈЕ ЛИ

Твој ве дри дух жи ве ће

ме ђу на ма.

Ко лек тив вр ти ћа 

„Пе тар Пан”

(95236385)

МИ ЛАН ДЕ КИЋ

По след њи по здрав дра гом бра ту од се стре

МИ РЕ с по ро ди цом

(2/236044)

МИ ЛАН ДЕ КИЋ

По след њи по здрав дра гом уја ку од ВЛА ДЕ, НА ТА ШЕ

и ФИ ЛИ ПА

(3/236044)

По след њи по здрав

ОЛ ГИ ГА ШИЋ
1930–2017.

oд су пру га ШПИ РЕ и си но ва ИЛИ ЈЕ и ЂУ РЕ 
с по ро ди ца ма

(53/236205)

ОГЛАС
Лив ни ци „Livex” у Пан че ву по треб ни 

БРУ СА ЧИ - ПО МОЋ НИ РАД НИ ЦИ У ЗА ВР ШНОЈ
ОБ РА ДИ  - 2 из вр ши о ца
Усло ви:
1. Ис ку сто на истим или слич ним по сло ви ма оба ве зно
2. Во зач ка до зво ла Б ка те го ри је - по жељ но
3. До 45 го ди на ста ро сти
Ну ди мо:
1. Мо гућ ност стал ног за по сле ња
2. Од лич не усло ве ра да
Те ле фон за  кон такт Фиx. 013/370-575; Моб. 064/641-
77-68; Моб. 064/641-77-67.

GP „Finnet-inženjering” d.o.o. Pančevo

RASPISUJE OGLAS
za prijem radnika u radni odnos:

Rukovaoc građevinskih mašina

na poslovima iskopa većih dubina  - 3 izvršioca

- Sertifikal o položenom ispitu za rukovaoca

- Minimum 5 godina radnog iskustva na polovima

rukovaoca

Biografije slati na e-mail: office@finnet-ing.rs

Kontakt tel: 064/82-83-604

„ЦИЉ” д. о. о. 
Рас пи су је кон курс за при јем у рад ни од нос

1. Књи го во ђа-ад ми ни стра тор – 1 из вр ши лац,  до по -
врат ка рад ни це са по ро диљ ског 
– нај ма ње ССС – еко ном ског сме ра
– нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства
2. Сто лар – 1 из вр ши лац
– са рад ним иск у ством
3. Фи зич ки рад ник
Кон такт те ле фон: 013/323-963, 063/245-224
Кон такт осо ба: Ми лан Дам ња но вић
Адре са: Но во се љан ски пут 17

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. (235603)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по
Ср би ји с ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад ни -
ка, ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-24,
сва ког да на и не де љом.
Бес пла тан до ла зак и
про це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и пре -
ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. 
(236295)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић”
– Бо рис, ком би јем и ка -
ми о ном, Вој во ди на, Ср -
би ја, са или без рад ни ка.
013/352-536, 
063/253-028, 
064/444-66-74. (236295)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
– Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, 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.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(236295)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та -
жа, де мон та жа, 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.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs.  
(236295)

УСЛУГЕ
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

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 на шој дра гој

МИЛ КИ ЂУ РА СО ВИЋ
11. X 1936 – 25. II 2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма. 

Тво ји: ЗО РАН, СНЕ ЖА, СР ЂАН, ДА НИ ЈЕ ЛА,

МИ ЛИ ЦА, ДО РО ТЕ ЈА и ДИ МИ ТРА
(8/236070)

По след њи по здрав ба ки

МИЛ КИ 

ЂУ РА СО ВИЋ

Би ло је за до вољ ство

има ти те као ба ку.

Тво ја уну ка ДА НИ ЈЕ ЛА

(9/236070)

МИЛ КА 

ЂУ РА СО ВИЋ
Са огром ном ту гом се

опра шта мо од на ше во -

ље не ма ме, та ште, ба бе

и праба бе Мил ке!

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ја ћер ка ЉИ ЉА 

с по ро ди цом

(10/236070)

26. фе бру а ра пре ста ло је да ку ца пле ме ни то ср це на шег во ље ног

НАЂ СТЕ ВА НА 

За у век не у те шни: су пру га АНА, ћер ка ВИ О ЛЕ ТА, син ДЕ ЈАН, 

сна ја СУ ЗА НА, уну ци САН ДРА, АЛЕН и ДЕ ЈА НА, зет НИ КО ЛА,

пра у ну ци СТЕ ФАН и ЛУ КА, род би на и при ја те љи

(11/236072)

По след њи по здрав мом во ље ном су пру гу

НАЂ СТЕ ВА НУ 

Тво ја АНИ ЦА

(12/236073

По след њи по здрав дра -
гом при ја те љу

НАЂ СТЕ ВА НУ
РА ДА, ЗО РАН и БО ШКО

АР ДА ЛИЋ
(13/236072)

По след њи по здрав дра -

гој

МИ ЉА НИ 

СУ ХИ

1934–2017.

Тво ји: МИ КА, САН ДРА,

МИ ЋА, ИВА НА и СА ША

(16/236079)

По след њи по здрав

НАЂ СТЕ ВА НУ

По ро ди ца ЈО ВИ ЧИН

(31/236148)

По след њи по здрав при -

ја те љу

СТЕ ВИ
од при ја те ља ВЕ ЛИЧ КА

и при ја ЉИ ЉА НЕ

(34/236155)

По след њи по здрав

МИЛ КИ 

ЂУ РА СО ВИЋ

Дра га дру га ри це ја ко си

ме из не на ди ла сво јим

бр зим од ла ском. Хва ла

ти за ле по дру же ње,

оста ви ла си мно го успо -

ме на по ко ји ма ће мо те

за у век пам ти ти.

ЈЕ ЛЕ НА, САН ДИ 

и СА ЊА

(36/236160)

По след њи по здрав

НАЂ СТЕ ВА НУ

од ку мо ва БА НЕ ТА,

ДРА ГА НЕ, НИ КО ЛЕ 

и ВЛА ДИ МИ РА

(41/236173)

ИЗ ЈА ВА 

ЗА ХВАЛ НО СТИ

Од ср ца се за хва љу је мо

на не се бич ној струч ној,

а пре све га људ ској по -

мо ћи, на шој дра гој мед.

се стри Бог дан ки Вук са -

но вић Це ци.

По ро ди ца НАЂ

(43/236178)

По след њи по здрав на шем

ДЕЈ КИ

од Клу ба „Те сла”: МИ ЋЕ, БИ ЉЕ, ОЉЕ, СР ЛЕ ТА,

ОМЕ РА, МИ ЛЕ ТА, АЛА МУ ЊЕ, ЗЕ ЦА, ГРО БА РА,

ДЕ ЈЕ, ЧИ КА ЗО КИ ЈА, МУР ГУ ЉА, МИ ЛА ДИ НА,

ЛА КИ ЈА и ЂИ КИ ЈА
(44/236181)

Оти шли су за јед но мој брат и мо ја се стра

МИ ЉА НА      и         МИ ЛИ САВ

СУ ХИ                    БО ТИЋ
рођ. Бо тић

По след њи по здрав од бра та СЛО БО ДА НА 

БО ТИ ЋА с по ро ди цом
(50/236198)

По што ва ној мај ци

СТО ЈАН КИ МАР КО ВИЋ
Хва ла ти мај ко на све му. Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво је: ВЕ СНА и ОЉА с по ро ди ца ма

(54/236212)

По след њи по здрав во -

ље ној тет ки

СТО ЈАН КИ

МАР КО ВИЋ

Хва ла ти за тво ју до бро ту.

Бра та ни ца МИР ЈА НА

КО КА НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(55/236113)

По след њи по здрав дра -

гој тет ки

СТО ЈАН КИ

МАР КО ВИЋ

Чу ва ће мо успо ме ну на

те бе.

Бра та ни ца ЈУ ЛИ ЈА НА 

с де цом СО ФИ ЈОМ, 

ЈА НОМ и МИ ЛО ШЕМ

(56/236214)

По след њи по здрав при -

ја те љу

НАЂ СТЕ ВА НУ
По ро ди ца ВУ ЈА НО ВИЋ

(87/236340)

По след њи по здрав на шем дра гом ком ши ји

НАЂ СТЕ ВА НУ

од ста на ра у Осло бо ђе ња 35

(88/236432)

ДРА ГАН
Дра ги бра те, по чи вај у
ми ру.

Се стра СТАН КА, зет
ВЛА ДА и се стри чи на

БИ ЉА НА
(100/236417)

ДРА ГАН ЊЕ ЖИЋ
Жи ве ћеш у на шим ср -

ци ма.

МИ ЛАН и НА ДА

(101/236418)

ДРА ГАН ЊЕ ЖИЋ
Дра ги бра те, ан ђе ли не -
ка те чу ва ју.

МА ША, ОЛИ ВЕР 
и АН ЂЕ ЛА

(102/236418)

ДРА ГАН 

ЊЕ ЖИЋ

15. V 1959 – 28. II 2017.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти. 

Тво ји: ИВАН, 

АЛЕК САН ДРА 

и ДРА ГИ ЦА

(103/236434)

ДРА ГАН 

ЊЕ ЖИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји НА КОМ ЧИ ЋИ:

СЛАВ КО, ДРА ГАН,

МИЛ КА, ЛЕ ПА

и НИ КО ЛА

(109/236434)

По след њи по здрав ку му

ДРА ГА НУ 

ЊЕ ЖИ ЋУ

од МИР ЈА НЕ, БО ЈА НЕ

и НЕ МА ЊЕ

(110/236456)

Дра гом ком ши ји

ДРА ГА НУ ЊЕ ЖИ ЋУ

ЈА БЛАН КА и БРА ЦА с де цом

(112/ф-257)

ДРА ГАН 

ЊЕ ЖИЋ

При ја те љу, на шег ре -

дов ног ја вља ња ни је би -

ло, а ти оде...

Не до ста јеш мно го. 

МИ ЛОК, ЗВЕ ЗДА НА  

и МАР КО

(119/236482)
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Оба ве шта ва мо при ја те ље и род би ну да је

24. фе бру а ра 2017. пре ми нуо наш дра ги

ЛУ КА ПО ПО ВИЋ
1942–2017.

За у век ће мо те пам ти ти по тво јој до бро ти.

Био си до бар су пруг, отац, де ка и при ја тељ.

Ожа ло шће ни: су пру га СЛАВ КА, 

син ДРА ГАН, ћер ке НА ТА ША 

и РУ ЖИ ЦА, уну ци УРОШ, МАР КО, 

ТИ ЈА НА, ВЕЉ КО, АЛЕК СА и ВУК, снај ка

ЈЕ ЛЕ НА и зе то ви МИ ЋА и РА ША

(39/236169)

По што ва ном

ЛУ КИ 

ПО ПО ВИ ЋУ

Дра гом при ја те љу 

по след њи по здрав од

при ја те ља РУ ЖЕ 

и ЈО ВЕ

(40/2361709

СНЕ ЖА НА ЕЛ
БА НА

1961–2017.
Се јо мо ја, не ка те ан ђе -
ли чу ва ју.
Ту га за то бом је не из -
мер на, по чи вај у ми ру.

По след њи по здрав од
се стре и зе та ОЛ ГЕ и

ДУ ША НА ША РЦА, 
се стри чи на МА РИ ЈА НЕ

и ИВА НЕ
(93/236379)

24. фе бру а ра, у 80. го ди ни, пре ста ло је да ку ца ср це пле ме ни те и до -

бре мај ке

КРУ НЕ СПА СИЋ

1937–2017.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма и део нас. Не ка те чу ва ју ан ђе ли.

Тво ји нај ми ли ји

(94/236384)

По след њи по здрав

КРУ НИ      и        КЕ КИ
24. II 2017.                    17. II 2017.

Има ла си ср це бо ле сно, али је би ло нај ве ће на

овом све ту.

Би ле сте јед но за дру го и по чи вај те у ми ру за јед но.

Ком ши ни ца ВИ ДА с по ро ди цом
(83/236630)

По след њи по здрав дра гој

КРУ НИ СПА СИЋ

од СР БЕ, МА РИ НЕ и ЛО ЛЕ

(89/236353)

По след њи по здрав дра гој куми

КРУ НИ СПА СИЋ

од породице КРСТИЋ

(120/236353)

ЈЕ ЛЕ НА 

АПО СТО ЛОВ СКИ

1984–2017.

С бо лом у ср цу 

ожа ло шће на ба ба 

НЕ ША

(104/236419)

ЈЕ ЦА

1984–2017.

С бо лом у ср цу, 

ожа ло шће ни ујак ДУ ЛЕ

(105/236419)

ЈЕ ЦА

1984–2017.

С бо лом у ср цу 

ожа ло шће ни: 

НЕ МА ЊА, МИ ЛОШ,

МА РИ НА 

и РА ДА

(106/236419)

28. фе бру а ра, у 8.05, пре ста ло је да ку ца

ср це во ље не мај ке, ћер ке и се стре

ЈЕ ЛЕ НЕ АПО СТО ЛОВ СКИ
1984–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: си но ви МАР КО 

и ЈАН КО, мај ка МИ ЛИ ЦА, отац БРАН КО

и брат НЕ БОЈ ША

(107/236421)

Са у че ству јем у бо лу по -

ро ди це за из гу бље ном

ГИ ЗЕ ЛОМ 

ЂОР ЂЕ ВИЋ

С по што ва њем 

МИ РО СЛАВ АЋА

(48/236191)

По след њи по здрав дра гој мај ци и ба ки

ГИ ЗЕ ЛИ ЂОР ЂЕ ВИЋ
рођ. 24. VIII 1938.

пре ми ну лој 27. фе бру а ра 2017, у 79. го ди ни.

Пу туј са на шом љу ба вљу!

Ћер ка ЂЕН ЂИ, уну ци ТА ТЈА НА и БО РИС

и зет ИГОР

(69/236274)

ГИ ЗЕ ЛА ЂОР ЂЕ ВИЋ
1938–2017.

Увек ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Сна ја АН КА и унук НИ КО ЛА

(86/236324)

По след њи по здрав

МИ О ДРА ГУ СУ БО ТИ НУ
2. X 1932 – 22. II 2017.

Би ћеш увек у на шим ми сли ма.

Су пру га ГИ НА, ћер ка ОЉА с по ро ди цом,

уну ци НЕ БОЈ ША, БРАН КО и ОБ РАД 

с по ро ди цом, уну ка ВА ЊА са ДРА ГА НОМ

(71236296)

МА ТЕО 

ВУ КО ВИЋ

1963–2017.

По след њи по здрав од

ко ле га из Ва тро га сне

је ди ни це

(98/236414)

По след ње збо гом на шој

КРУ НИ СПА СИЋ

ДРА ГАН, ЈО КА, МИ ЛОШ и МАР КО
(115/236477)
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Про шло је три го ди не

от ка ко ни је с на ма

БРА НИ СЛАВ 
НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

Су пру га ДА НА
(46/236187)

ВА СА БИН ЂА
2004–2017.
Омо љи ца

Од су пру ге МИ ЛИ ЦЕ 
с де цом

(70/236278)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН ТРАЈ КО ВИЋ
1960–2013.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
По ро ди це ТРАЈ КО ВИЋ, ТРИ ВИЋ и ЈО ВА НО ВИЋ

(72/236299)

ВЛА ДО 

ВУ КЕ ЛИЋ

По што ва ни при ја те љу,

по но сан сам на те бе и на -

ше про те кло дру же ње.

НЕ ЂО НЕ ДИЋ

(91/236368)

9. мар та 2017. на вр ша ва се два 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

Остао је не за бо рав и див не успо ме не! Не до ста јеш!

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

(90/236360)

Дво 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, 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, оста ла род би на, ку мо ви и при ја те љи
(96/236389)

МИ ЛОШ  

ИВО ШЕ ВИЋ

28. II 1947 – 7. III 2016.

Бра те, го ди ну да на бо ла

и ту ге.

У мом ср цу оста ће пра -

зни на и се ћа ње.

Се стра МИЛ КА

(81/236328)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће

се 4. мар та 2017, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу, у 11 са ти, одр жа ти го ди шњи по -

мен на шем дра гом оцу

МИ ЛО ШУ ИВО ШЕ ВИ ЋУ
Вре ме не бри ше се ћа ње на те бе и сва ка

по ми сао на твој лик бу ди бол и се ту у мом

ср цу. Још увек ми не до ста јеш. За у век ћу

те во ле ти и га ји ти се ћа ње на све што си

учи нио за ме не.

Ћер ка МА ЈА с по ро ди цом

(108/236432)

СЕ ЋА ЊЕ

др ЗО РАН 

МАР КО ВИЋ

4. III 2004 – 4. III 2017.

Брат МА РИН КО 

МИ ЋА НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(113/236470)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО ВАН КО ЈИЋ
С по што ва њем и ту гом се ћа мо се дра гог ку ма. 

По ро ди ца НО ВА КОВ

(114236473)

Дра ги наш при ја те љу

ТА ВИ

Хва ла ти за све што си

учи нио за нас.

По чи вај у ми ру.

ДУ ДА и СА ВА ГЛИ ШИЋ

(60/236228)

АН КИ ЦА 

ЂОР ЂЕ ВИЋ

22. II 1969 – 24. II 2017.

По след њи по здрав 

во ље ној мај ци од ћер ке

САН ДРЕ, зе та 

ЈУ ГО СЛА ВА, уну чи ћа

ФИ ЛИ ПА и ВУ КА

(116/236481)

По след њи по здрав при ји

АНИ

од при ја те ља ДУ ШКА

и ДУ ШАН КЕ 

с по ро ди цом

(117/236481)

По след њи по здрав

АН КИ ЦИ 

ЂОР ЂЕ ВИЋ

22. II 1969 – 24. II 2017.

Су пруг СТО ЈАН, ћер ке

САН ДРА 

и АЛЕК САН ДРА, син

АЛЕК САН ДАР 

и све кр ва МИ ЛИН КА

118/236481)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав на шем дра гом оцу и

де ди

БО ЖИ ДА РУ ПА ВЛО ВИ ЋУ
1935–2017.

С љу ба вљу и по но сом ће мо чу ва ти успо ме -

ну на те бе.

Син ЗО РАН с по ро ди цом

(84/236331)

По след њи по здрав на шем дра гом оцу, де -

ди и пра де ди

БО ЖИ ДА РУ ПА ВЛО ВИ ЋУ
1935–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Син ВЛА ДИ МИР с по ро ди цом

(85/236331)

Ту жна ср ца ја вља мо да је 22. фе бру а ра пре ми -

нуо наш

СО КРАТ 

ИВА НОВ СКИ

Са хра на је оба вље на 25. фе бру а ра на Пра во слав -

ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: уну ка СО ФИ ЈА, син ЛА ЗАР 

и сна ја ЉИ ЉА НА
(52/236204)

На ша дра га и во ље на

БО ЈА НА ЛА ТИ ФИЋ
рођ. Ко стић

1938–2017.

пре ми ну ла је 27. фе бру а ра 2017.

За у век ће мо је чу ва ти у ср ци ма.

Ње ни нај ми ли ји

(76/236314)

По след њи по здрав дра гој при ји

БО ЈА НИ ЛА ТИ ФИЋ

По ро ди ца БУ ЛА ТО ВИЋ

(77/236315)

Дра гој

БО ЈА НИ
по след њи по здрав.

ЗО РИ ЦА с по ро ди ца ма ПЕ ТРО ВИЋ и ЈО ВА НО ВИЋ

(99/236415)

По след њи по здрав

БО ЈА НИ ЛА ТИ ФИЋ
По ро ди ци искре но са у че шће. 

По ро ди ца БА СА РИЋ

(111/236463)

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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Ро ди те љи мо ји, ни сте за бо ра вље ни

ЧО БА НИН

ЉУ БИ ЦА                        ЂУ РА
1996–2017.                                 2002–2017.

Ћер ка СЛА ЂА НА с по ро ди цом
(4/236062)

Се ћа ње на на шу мај ку

МЕ ЛА НИ ЈУ

МИ ЛИН

4. III 1999 – 4. III 2016.

Ње на де ца

(14/ф

3. мар та 2017, у 11 са ти

на Но вом гро бљу да ва -

ће мо го ди шњи по мен

НИ КО ЛИ 
МА НОЈ ЛО ВУ

С љу ба вљу тво ја по ро -
ди ца.

ЕРИ КА, ИВАН, 
ЗВЕ ЗДА НА, МИ О НА 

и СТА ША

(15/236077)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

БУ ГА РИН

ЗЛА ТИН КА КО СТА
2015–2017.                                    2006–2017.

За бо рав не по сто ји.
Кћер ка СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом

(22/236108)

СЕ ЋА ЊЕ
На вр ша ва се два на ест
го ди на от ка ко нас је на -
пу сти ла

ЉИ ЉА НА 

МАР КО ВИЋ
1. III 2005 – 1. III 2017.

Оста ћеш у на шем се ћа -

њу веч но.

Оста вљен у ту зи та та

МИР КО

(24/236112)

У су бо ту, 4. мар та 2017.
на Но вом гро бљу да ва -
ће мо го ди шњи по мен
на шем во ље ном

ГО РА НУ 
БР КИ ЋУ

С љу ба вљу и ту гом чу ва -
мо успо ме ну на те бе.
Бес крај но жа ли мо што
ни си с на ма.

Су пру га СНЕ ЖА НА 
и си но ви АЛЕК СА

и МА ТЕ ЈА
(38/236164)

2. мар та 2017. на вр ша ва се че тр де сет да на от ка да ни је с на ма на -

ша дра га мај ка и ба ка

БО СИЉ КА НО ВА КО ВИЋ
1942–2017.

Твој бла ги осмех бу ди се ћа ња на на ше срећ не да не...

Тво ји нај ми ли ји

(51/236202)

У сре ду, 8. мар та обе ле жи ће мо че тре де се то днев ни по -

мен  на шој во ље ној

МИР ЈА НИ СРЕ ТЕ НО ВИЋ
Не до ста јеш... Пу но не до ста јеш...

Тво ји: су пруг СЛО БО ДАН и ћер ка СТА НИ СЛА ВА

(65/236252)

БИ ЉА НА АЋА
2008–2017.

3. мар та је де вет го ди на ту ге и бо ла.
Би ко на ша, ка ко вре ме про ла зи све нам ви ше
не до ста јеш. 
Не до ста је нам тво ја до бро та, бла ги осмех и мио
глас. Ми те ми ла на ша чу ва мо од за бо ра ва кроз
при чу и ми сли ма о те би. Бол за то бом је све ве -
ћи и ве ћи.

Во ле те тво ји нај ми ли ји: ма ма, та та, брат, 
се стра, се стри ћи, ба бе и зет

(75/236308)

Про шле су три го ди не без на ше во ље не

МИ ЛЕ НЕ МАК СИ МО ВИЋ
1976–2014.

Се ћа ње на те бе тра је.

Тво ји нај ми ли ји
(79/236320)

Про шло је де сет го ди на от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

МИ О ДРАГ МИ ЛО ВА НО ВИЋ
2007–2017.

Жи вот те че, а те бе не ма да са на ма де лиш сре ћу

жи вље ња. 

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји
(73/236302)

5. мар та на вр ша ва се го ди ну да на от кад ни је с

на ма наш во ље ни

ЖИ ВО ТА ТО ПА ЛО ВИЋ
2016–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем успо ме ну на те бе 

чу ва ју тво ји: су пру га ЗА ГА и ћер ка ДРА ГА НА 

с по ро ди цом
(59/236227)

У су бо ту, 4. мар та 2017,

у 11 са ти, да ва ће мо го -

ди шњи по мен на шем

ЖИ ВИ 

КР ЧА ДИН ЦУ

Тво ји: ДА РИ ЦА 

и СТЕ ВА с по ро ди ца ма

(78/236319)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН ХР ЋАН

3. III 2000 – 3. III 2017.

По ро ди ца

(80/236326)

На вр ша ва се де вет го -

ди на от кад је пре ми нуо

мој отац

РАЈ КО ГА РИЋ

1932–2008.

Ње го ва ћер ка 

СЛО БО ДАН КА 

с по ро ди цом

(66/236258)

6. мар та на Пра во слав -

ном гро бљу, у 11 са ти,

да ва ће мо ше сто ме сеч -

ни по мен на шој во ље ној

МА РИ ЦИ 
ДО БРЕ СКОВ

Не до ста ју нам тво ји са ве -
ти, по др шка и за гр ља ји.

Тво ји си но ви: ДРА ГАН
и АЛЕК САН ДАР 

с по ро ди ца ма
(67/236270)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН КА 

ТО ДО РОВ

2001–2017.

За у век ћеш нам не до -

ста ја ти.

Се стра ХИЛ ДА, зет

СВЕ ТО МИР и ћер ке 

ВЕ СНА и ТА ЊА

(68/236273)

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР

ГА ВРИ ЛО ВИЋ

2016–2017.

Био си Чо век. 

А Чо век у на ма 

жи ви веч но.

Ку мо ви МИ ТИЋ

(74/236304)

3
Че тр де сет да на

РА ШИ ЦИ

Клуб „Те сла”: МИ ЋА,

БИ ЉА, ОЉА, ОМЕР, 

СР ЛЕ, МИ ЛЕ ЧА РУ ГА,

ТУ КИ, МУР ГУЉ, 

МИ ЛА ДИН, ЛА КИ, 

ЈО ЦА и ТУ КИ

(45/236180)

СЛАВ КО ИЛИЋ
6. III 2009 – 6. III 2017.

Тво је ве ли ко и до бро ср це још увек ку ца у сва ком од нас. 

Ни ка да те не ће за бо ра ви ти тво ји нај ми ли ји

(58/236217)

Се ћа ње на дра гу мај ку, та шту, ба ку и пра ба ку

МИ РО СЛА ВУ ША ЈИЋ
3. III 2015 – 3. III 2017.

Хва ла за без гра нич ну љу бав ко јом си нас оба си па ла. 
Увек у ми сли ма с то бом тво ји; ћер ка ЈА СМИ НА, зет

МИ ЛИН КО, уну ке СТА ША, МА ЈА и ВИ ШЊА с по ро ди ца ма
(35/236158)

3. мар та 2017. го ди не на вр ши ће се де сет го ди на от ка -

ко ни је с на ма на ша дра га

МИР ЈА НА МИ ШКО ВИЋ
С ве ли ком љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(42/236171)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈАН КО ЛА КИЋ

6. III 1998 – 6. III 2017.

Да ни про ла зе, али у ср -

цу оста је веч на ту га и

бол. Жи ве ћеш веч но у

на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(32/236151)

4. мар та 2017, у 11 са ти,

на вој ло вач ком гро бљу

да ва ће мо го ди шњи по -

мен во ље ном

ЈО ЖЕ ФУ 

БА ЛИН ТУ

За у век ћеш би ти у мо -

јим ми сли ма.

Тво ја ЈУ ЛИ ШКА

(33/236152)

СЕ ЋА ЊЕ

Тро го ди шњи по мен

ЛOЗА 

НИ КО ЛИЋ

2014–2017.

Вре ме про ла зи.

Твој син ДА НЕ

(63/236247)

МИ ХА ИЛ 

МА ЗА ЈЕВ

11. мар та, у 11 са ти, на

Ста ром пра во слав ном

гро бљу да ва ће мо го ди -

шњи по мен.

Увек си с на ма.

По ро ди ца

(92/236372)

СЕ ЋА ЊЕ

АН ДРИ ЈА 

МАК СИ МО ВИЋ

11. III 1982 – 11. III 2017.

С љу ба вљу 

и по што ва њем су пру га

АН КА и ћер ка 

ДРА ГА НА с по ро ди цом

(97/236408)
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У су бо ту, 4. мар та, у 11.30, на Ка то лич ком гро -
бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен

ГО РА НУ ПО ПО ВУ
25. IV 1974 – 4. III 2016.

Вре ме про ла зи, ту ге и бо ла све ви ше. Не до ста -
јеш нам. 
По сто ји не што што не уми ре, а то је љу бав и се -
ћа ње на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: мај ка МИР ЈА НА, ћер ка 
ЈО ВА НА, су пру га СА НЕ ЛА, на на и по ро ди ца 

КЕ ЛЕ МЕН из Ка на де
(1/235968)

1. III 2004 – 1. III 2017.

ЗА ВИ ША ЛА ЛИЋ
1929–2004.

С љу ба вљу и по но сом

чу ва мо те у на шим ср -

ци ма. До бро та тво ја се

не за бо ра вља.

Син МИ ЛАН ЛА ЛИЋ и

ћер ка МИР ЈА НА 

ДИ МИ ТРОВ СКИ 

с по ро ди ца ма

(5/236063)

НА ДА БУ ГА РИН
1940–2017.

5. мар та на вр ши ће се че тр де сет ту жних

да на от ка ко ни си ви ше с на ма.

Тво ји: си но ви ЈО ВИ ЦА и ЂОР ЂЕ 

с по ро ди ца ма

(6/2360)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА 

МАР ТИ НО ВИЋ

4. III 2015 – 4. III 2017.

Не ка те у веч ном ми ру

пра ти мо ја љу бав ја ча

од за бо ра ва.

Су пру га РО СА

(7/236069)

ПО МЕН

ЂОР ЂЕ ГРУ ЈИЋ

3. III 2013 – 3. III 2017.

Во ље ни ни кад не уми ру.

Су пру га МА РИ ЈА

(17/2136083)

СЕ ЋА ЊЕ

МА КА РА

ВА СА ЈО ВАН КА
Син ДУ ШАН и ћер ке МИР ЈА НА и ЉИ ЉА НА 

с по ро ди ца ма
(18/236084)5

5. III 2017.

РУ ЖИ ЦА 
СТА НИ ШИЋ

Ни кад те не ће 
за бо ра ви ти МА ША

(19/236086)

Чу ва мо вас у ср ци ма

МИР ЈА НА      ЂУ РА       СЛА ЂА НА

ЗА РИЋ     СМИЉ КИЋ   ГУ ЦИ ЈАН

23 го ди не 23 го ди не            1 го ди на

Вре ме про ла зи, али ту га, се ћа ње и успо ме не

оста ју.

Тет ка ЉУ БИ ЦА с по ро ди ца ма
(20/236088)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛИ ДИ ЈА 

ВЕЉ КО ВИЋ
2000–2017.

Не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од за бо ра ва.

Су пруг ПРЕ ДРАГ, 

ћер ка БО ЈА НА и син

НИ КО ЛА

(21/236090)

4. мар та 2017. на Но вом гро бљу у Пан че ву, у 11

са ти, да ва ће мо го ди шњи по мен на шем дра гом

ГО РА НУ БР КИ ЋУ

Бол у на шим ср ци ма не пре ста је. Сам осе ћај да

те не ма ме ђу на ма, сте же на ша ср ца.

Ожа ло шће ни: та та НИ КО ЛА и се стра НА ДА 

с по ро ди цом
(23/236113)

10. мар та 2017. би ће три го ди не от кад нас је на -

пу сти ла на ша ми ла и дра га су пру га, мај ка и ба ка

СЛО БО ДАН КА АЏИЋ
1944–2014.

Вре ме про ла зи, а се ћа ње на тво ју љу бав и до бро -

ту оста је у на ма.

Ожа ло шће ни: су пруг МИ ЛО ВАН и си но ви 

СЛО БО ДАН и СТЕ ВАН с по ро ди ца ма
(25/236123)

СЕ ЋА ЊЕ

ВО ЈА                        КРУ НА

АН ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ    ПЕТ КО ВИЋ

две го ди не 8 го ди на

Успо ме ну на вас чу ва ће мо од за бо ра ва.

Се стре ВЕ СНА и ЉИ ЉА НА с по ро ди ца ма
(26/236124)

15. мар та 2017. да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем

СЛО БО ДА НУ ЦВЕТ КО ВИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на те бе.
Су пру га ДРА ГИ ЦА и ћер ка НА ТА ША с по ро ди цом

(27/236128)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо 4. мар та

2017, обе ле жи ти шест ме се ци од смр ти на ше во ље не

су пру ге, мај ке и ба ке

МИ ЛЕ НЕ БОР КО ВИЋ
Ње ни нај ми ли ји

(29/236139)

Два де сет пет го ди на од

смр ти

ЈО ВАНА 

ЏИВ ЏА НОВ СКОГ

20. I 1951 – 1. III 1992.

дипл. маш. инж.

По ги нуо у Ли би ји.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: ЗО РИ ЦА, 

ИВАН и СЛАВ КО 

с по ро ди ца ма

(30/236147)

Се ћа ње на су пру га, оца и де ду и на ћерке, сестре и тетке 

ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТУ    АЛЕК САН ДРА       ВЕ РУ 

РАН КО ВИЋ              МИ ЛИЋЕ ВИ ЋА   МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

рођ. Ми ли ће вић            1916–1966.         рођ. Ми ли ће вић

1943–2001.                   50 го ди на            1946–2000.

16 го ди на                                                  17 го ди на

Чу ва ју успо ме ну: су пру га ВУ КО СА ВА и ћер ка ОЛ ГА 

с по ро ди цом

(28/)

СЕ ЋА ЊЕ

8. мар та 2017. на вр ша ва се го ди на од смр ти на -

ше мај ке и пет на ест го ди на од смр ти оца

ЦРЕ ВАР

НИ КО ЛА               МИЛ КА
2002–2017.                         2016–2017.

С љу ба вљу, по што ва њем и за хвал но шћу чу ва мо
успо ме ну на на ше ро ди те ље.

Ћер ка ЉИ ЉА НА и син БО ШКО с по ро ди ца ма
(37/236161)

СЕ ЋА ЊЕ

РО ЗА СТА НА

МИ КИЋ

Бај ка, про шла је де це -

ни ја... али ни ко те не

во ли као ја.

Тво ја уну ка ТА ЊА

(49/236117

ЛА ЗИЋ

НЕ НАД СТО ЈАН

За у век сте бол у на шим ср ци ма.

МА РИ ЦА, БИ ЉА, МА ЈА, НЕ БОЈ ША, СТЕ ФАН и ВА ЊА

(57/236216)

У су бо ту, 4. мар та, на Ста ром пра во слав ном гро -

бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем дра -

гом

ДРА ГА НУ КР ЧА ДИН ЦУ

Сва ким да ном све ви ше нам не до ста јеш.

Тво ји: су пру га МИ РА, син АЦА, унук СТЕ ФАН 

и сна ја ЖЕЉ КА
(64/236348)

СЕ ЋА ЊЕ

БО РИС ТРАЈ КО СКИ
2015–2017.

По ро ди ца ТРАЈ КО СКИ
(47/236190)
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Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . 351-366

АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . 318-958

Комунална полиција  . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48  . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пре ви ше сте ра се ја ни и раз дра -
жљи ви, а по ма ло се бри не те и
око то га да ли ће те оства ри ти по -
слов не пла но ве. Ма њи про бле ми
прав не при ро де ре ши ће се пре но
што се на да те. Сма њи те тен зи ју у
раз го во ру с парт не ром. Сло бод ни
Ов но ви мо гу ући у но ву ве зу.

Ко ри сти те по во љан аспект
пла не та да скло пи те ду го трај не и
ис пла ти ве по сло ве. Не упу штај те
се у би ло ко ји вид тра ча ре ња.
То ком сед ми це је мо гућ ма њи
до би так. По знан ство с по ма ло
осо бе ном ин ди ви ду ом до не кле
ће вас ири ти ра ти. Стра сна ве за.

По не кад се по на ша те као да
вам је жи вот ве ли ка сла га ли ца и
да мо ра те да га са ста ви те из сит -
них ко ма да. Че сто сво јим ис хи -
тре ним од лу ка ма на то ва ри те се -
би још ве ћи про блем на ле ђа.
Раз ми шљај те о про ме ни по сла
или соп стве ном би зни су.

Би ло би нај па мет ни је да сти ша -
те се бе и сво је ре ак ци је пре не го
што ура ди те не што не про ми шље -
но. Не ће те по сти ћи циљ, а ри зи -
ку је те да мно го из гу би те, не са мо
мо рал но не го и ма те ри јал но. Не -
ма те до вољ но вре ме на ни за се -
бе, а ка мо ли за парт не ра.

Пот пу но сте у пра ву ка да ве ру -
је те свом осе ћа ју да се бит не и
по вољ не ства ри де ша ва ју на по -
љу ва ше ка ри је ре или за по сле -
ња. По ка жи те са мо ма ло ви ше
так та и ус пе ће те. Из ла зи те, дру -
жи те се, по се ћуј те ме ста где је
пу но све та и упо зна ће те не ко га.

То ком ове сед ми це по сто ји ве -
ли ка мо гућ ност за скла па ње
круп них по сло ва, при лив нов ца
и из не над на ду жа пу то ва ња. Ути -
цај не осо бе ће вам пру жи ти нео -
п ход ну по др шку. Ви ше се дру жи -
те. Не ло ми те све пре ко ко ле на,
ни је све она ко ка ко из гле да.

Па зи те се про во ка ци ја. Из нер -
ви ра ни мо же те на пра ви ти гре -
шке ко је до во де у пи та ње чак и
ва ше за по сле ње. Имај те стр пље -
ња и оства ри ће те оно што по же -
ли те. Ра ди те ма ло на сво јој ве зи:
бу ди те не жни и по тру ди те се да
ство ри те ро ман тич ну ат мос фе ру.

Не мој те пре ви ше жу ри ти док до
де та ља не раз ра ди те све оп ци је.
На пра ви те пра ви стра те шки
план и про це ни те шта до би ја те, а
шта гу би те. При хо ди ће вам се
по ве ћа ти. Љу бав ни жар вас и
да ље др жи и по сто ји мо гућ ност
да се рас плам са у ве ли ку ва тру.

Пру жа вам се мо гућ ност из не -
над не ве ће за ра де. Пре то га ре -
ши те од но се са ста ри јим чла но ви -
ма по ро ди це. Ста би ли зуј те од но се
ка ко би сте мо гли да се кон цен три -
ше те на ре ша ва ње по слов них
про бле ма. Леп пе ри од за по че так
љу бав не ве зе. Стра сна сед ми ца.

Си ту а ци ја је до ве де на до на е -
лек три са ња. Са мо се сми ри те,
при ку пљај те ин фор ма ци је док не
до ђе ва ших пет ми ну та. Кра јем
не де ље све кре ће мир ни јим то -
ком. Во ли те осо бу ко ја је пот пу -
на су прот ност ва ма. По ка жи те
јој ту љу бав.

На по кон вам се отва ра по слов -
но по ље, без ад ми ни стра тив них
и прав них зач ко љи ца, та ко да
вам пред сто ји пот пи си ва ње до -
брог уго во ра. Би ло шта да сте ра -
ди ли не ле гал но, са да је вре ме да
све то ре ши те. Ми сли те на осо бу
ко ју сте не дав но упо зна ли.

Ни је по во љан пе ри од за ра ди -
кал не пре о кре те на по слов ном
пла ну, би ло да сте при ват ник,
би ло да ра ди те за дру го га. Не бр -
зај те да не би сте на пра ви ли не ки
пре вид у до ку мен та ци ји. Љу бав -
ни жи вот вам је на клац ка ли ци.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
4. фе бру а ра: Со фи ју – Ви о ле та Ста но је вић и Вла сто Стре хов ски; 6. фе бру а ра:
Ању – Сла ви ца и Бран ко Јо ва но вић; 7. фе бру а ра: Са њу – Зо ра на и Не над Ве љо -
вић, Миу – Та тја на и Ми љан Ву ко вић; 8. фе бру а ра: Ва ле ри ју – На та ша и Ду шан
Во де ни чар, Јо ва ну – Са ња и Зо ран Здрав ков ски; 10. фе бру а ра: Ду њу – Ана и Да -
вор Ду пор; 17. фебруара: Слађану – Тања и Голуб Димовић, Александру – Бори-
славка и Миодраг Милић, Лану – Марија и Никола Арсовски, Мишелу – Вера и
Иван Јанковић, Николину – Биљана Цветковић и Сава Вренгић; 19. фебруара: Те-
одору – Марија и Предраг Поповић. 

До би ли си на
26. ја ну а ра: Ни ко лу – Љи ља на Би љић и Да ли бор Бр кић; 5. фе бру а ра: Уро ша –
Алек сан дра Жар ков Ву ко вић и Жар ко Жар ков; 7. фе бру а ра: Стра хи њу – Ма ри ја
Ја њић и Зве здан Ни ко лић, Ми хај ла – Дра га на и Ср бо љуб Ве се ли но вић, Аљо шу –
Је ле на и Бо бан Ба бић, Ре љу – Ни ко ли на Пе рић Ми тров ски и Ср ђан Ми тров ски; 8.
фе бру а ра: Ву ка – Ја сми на и Не над Ра дој чић, Ла за ра – Ли ди ја и Вла ди мир Ми -
ло вац; 9. фе бру а ра: Вој ка на – Дра га на и Вла ди мир Ми хај ло вић, Вла ди ми ра –
Ива на и Ми ло ван Сте вић, Ву ка – Алек сан дра и Си ни ша Да ко вић, Јак шу – Јо ва на
и Ми лош Ди ми три је вић; 11. фе бру а ра: Сте фа на – Ти ја на и Ко ста Бје дов; 17. фе-
бруара: Бојана – Мирјана Квас и Ненад Коварчик; 18. фебруара: Стевана – Бо-
јана Андоновски и Бојан Здравковић, Алексу – Олгица и Бобан Стојановић, Луку –
Драгана и Марко Марчетић; 19. фебруара: Душана – Јелена и Иван Косановић;
20. фебруара: Вукашина – Снежана и Владан Марковић; 21. фебруара: Марка –
Марија и Предраг Лалић, Рељу – Далиборка и Вујадин Бошковић.

ВЕН ЧА НИ

11. фе бру а ра: Је ле на Јо ва но вић и Фи лип Ол те ан, Сла ђа на Глу шац и Не ма ња Бр -
кић; 12. фе бру а ра: Да ни је ла Ма шић и Ви то мир Сте фа но вић, Ма ри ја Кр ко вић и
Бо жи дар Ту рац, Ми ро сла ва Ча нак и Ми ло рад Гра бун џи ја; 19. фебруара: Маја Пе-
тров и Иван Милановић, Ивана Спасић и Марко Ристовски; 23. фебруара: Душа-
на Радованов и Зоран Николић, Андријана Милевски и Љубиша Калејски, Слађа-
на Станчул и Lund berg Da niel Hans Jor gen.

УМР ЛИ

8. фе бру а ра: Ми лош Цу па рић (1950); 9. фе бру а ра: Зор ка Си вач ки (1934), Мир ја на
Дим ко вић (1952); 10. фе бру а ра: Жи ван Цре пај ски (1955), Ми ли сав Ми ло ва но вић
(1957); 11. фе бру а ра: Во јин То мин (1941), Јо ла на Га ври лов (1932), Гор да на Ми кља
(1935), Еви ца Ми тић (1931), Сте па ни ја Ћи рић (1939), Ве ра Ђор ђев (1935), Ми ро слав
Или ба шић (1960); 12. фе бру а ра: Љу би ца Шер бу лић (1926), Ла зар Ђу ри шић (1929),
Ма ра Грм (1940); 13. фе бру а ра: Ол га Стан чев ски (1938), Ми ро сла ва Ми лан ков
(1939), Гли гор Ра дић (1935), Ти о сав Ва си ље вић (1936); 14. фе бру а ра: Иви ца Та сев -
ски (1961), Мар гит Ђу риш (1945), Бра ни слав Пе тро вић (1933), Ми ло рад Оњин
(1938); 15. фе бру а ра: Ка та Лу кач (1948), Мо мир ка Ага то но вић (1928), Ду шка Сте ва -
но вић (1951), Љу би ца Љу би чић (1932), Ла зар Ми ло ва нов (1947), Ра до слав Па вло вић
(1960); 16. фе бру а ра: Јо зеф Гло зик (1941), Жи во мир Си мић (1946), Ми ро слав ка Ми -
хај ло вић (1933); 17. фе бру а ра: Ми лан Ђор ђев (1973), Ра дин ка Цвет ко вић (1943),
Милица Клипа (1935), Загорка Малетин (1931), Паулина Стојковић (1934), Бори-
воје Јовановић (1941); 18. фебруара: Сретан Горчић (1954), Бранислав Нолић
(1932); 19. фебруара: Бисерка Војводић (1940), Вукосава Вујичин (1935), Божи-
дарка Дојчиновић (1936), Славица Дисић (1939); 20. фебруара: Даница Мишик
(1933), Вишња Шкаљак (1930), Ева Томан (1934), Драгољуб Николић (1942); 21.
фебруара: Косара Чоков (1937), Милош Ђукановић (1933), Александар Јовановић
(1934), Јелисавка Ћосић (1931), Радмила Парлић (1949), Будимир Величковић
(1933), Јано Сливка (1948), Светомир Младеновић (1938), Розалија Гоча (1957),
Миодраг Стевић (1946), Марина Поповић (1969); 22. фебруара: Миодраг Суботин
(1932), Сава Миловановић (1939); 23. фебруара: Михал Купец (1954).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА –Судоку: 751264389, 824953167, 396178425,

582719643, 637842591, 419635872, 265491738, 973586214,

148327956. Скандинавка: Нова Варош, и, атол, су, НОР, ду-

лум, Асим, међа, кијати, Ед, Николо Паганини, оба, оцат, са-

тин, ра, Авињон, Тица, ариш, Ћерамилац.

СУДОКУ

2 9

8 3

3 7 8 2

5 8 1 6

7 4 5

9 3 7 2

6 4 9 8

5 4

1 7

ЧЛАНИЦА
ЖОК

„ДИНАМО”

ОДБОЈКА-
ШИЦА 

СА СЛИКЕ

Предлог уз
локатив

Део аутомо-
билског
мотора

Коњ 
(песн.)

Мања војна
јединица

Врста
хемијских
једињења

Ознака за
пречник

Осуђена
жена

Житељ
Шумадије

Град под
Златаром

Саставни
везник

Корално
острво

Круњење,
расипање

Ситан
француски

новац

Ознака за
Лесото

Народно-
ослободи-
лачки рат

(скр.)

Стара мера
за површину

Чаробњак

Муслиманско
мушко име

Граница

Тањирић 
на ваги

ДЕВОЈКА
УБОЈИТОГ

СМЕЧА

Ибзенова
драма

Притока
Западне
Мораве

Предлог
(према)

Симбол
кисеоника

Нагло испу-
штати ваз-

дух кроз нос

Одстрел
дивљачи

Име глумца
Хариса

Аедонин
син (мит.)

Италијански
виолински

виртуоз

И један 
и други

Сирће
Прво и

последње
слово

Врста
тканине

Симбол 
натријума

Симбол
радијума

Град у
Француској

Трећи
вокал

Манекенка
Љиљана

Ознака за
метар

Листопадни
четинар

Филмски
глумац,
Предраг
(„Саша”)
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скиња дошла с предлогом да
направи изложбу фотографија
Панчеваца. Ипак, још увек се
више јављају удружења него
појединци.

Аутентична сувенирница
Посебна прича је продавница
сувенира, основана пре от-
прилике дванаест година. Од
самог почетка о њој, поред
осталог, брине и Александар
Сенеши, по звању сарадник
туризма.

– Кренули смо скромно с
комисионом продајом, да би-
смо полако расли, јер се по-
трефило да наш град има мно-
го људи који могу да израде
веома интересантне рукотво-
рине. У међувремену смо по-
стали узор свим туристичким
организацијама у земљи, а пу-
ну форму продавница је доби-
ла пресељењем у нове просто-
рије – навео је Сенеши.

У почетку су преовладале
слике, да би постепено сувени-
ри преузимали примат. Јавља-
ло се и све више суграђана
спремних за сарадњу, а преи-
мућство су имали препозна-
тљиви симболи града, као што
су Успенска и Преображенска
црква, светионици, парк „Фло-
ријан”, мост и, наравно, пива-
ра. Појављују се и ауторизовани

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

токази и одлично оцењене пу-
бликације, те сматра да Пан-
чево треба да буде предста-
вљено на свим манифестаци-
јама. То је, како каже, било
уочљиво на тек завршеном
Сајму туризма, будући да им
је штанд био изузетно посећен

– Мислим да све што ради-
мо, попут манифестација које
смо установили претпрошле
године, мора имати висок кул-
туролошки ниво. Највише због
тога су „Дани авантуре” и, на-
рочито, „Дани Вајферта”, вео-
ма добро одјекнули. Зато не
треба да чуди што је поменути
фестивал занатског пива, као
први такав у земљи, Привред-
на комора Србије 2015. године
прогласила за најбољи – исти-
че први човек ТОП-а.

Пријавите смештај
Туристичка организација увр-
стила је категорисане сме-
штајне објекте на територији

града у свеукупну промоцију,
пре свега у нову мапу култур-
не понуде.

– Апелујемо да се сви који
имају неке смештајне капаци-
тете не либе, већ да дођу у на-
ше просторије и отпочну про-
цес категоризације објекта.
Постоји градска комисија која
даје смернице у случају от-
кривања неких неправилно-
сти, па нема разлога да се гра-
ђани тога плаше – објашњава
Ровчанин.

Он велики потенцијал види
и у ревитализацији градске
шуме с пешачким стазама,
видиковцима и другим садр-
жајима, али без икакве урба-
низације. Ту идеју је и сам
Град подржао, заједно са уре-
ђењем локације „три шерпе” и
старчевачког неолитског пар-
ка. У плану је и отварање Та-
миша, па с тим у вези ускоро
треба да стигне и катамаран,

који ће превозити дванаест
особа на рутама ка Глогоњу и
Дунаву. Акценат ће бити ста-
вљен на посматрање птица, ко-
јих је у нашем окружењу око
сто двадесет врста.

Иначе, у оквиру нових про-
сторија постоји и конферен-
цијска сала. Удружења је могу
користити кад год имају по-
требу да промовишу своје ак-
тивности. Недавно су то радиле
„Доловке”, претходно су тамо
најављене „Сланинијада” и
„Винаријада”, а ускоро ће бити
промовисан и ивановачки фо-
то-сафари.

Једном речју, врата су отво-
рена за сваког ко има било ка-
кву креативну идеју у вези с
туризмом. Један од таквих био
је и Марко Ивошевић, сада
радник ТОП-а по уговору, који
је осмислио пројекат „Култур-
не стазе јужних села”. Прошле
године је, рецимо, извесна Ру-

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Милица
Ова мала маца, стара
око четири месеца, про-
нађена је у насељу Те-
сла пре десетак дана.

Привремено је збри-
нута након што је уста-
новљено да се баш и
није сналазила у окру-
жењу, иако је доброна-
мерна према другим
животињама.

Сада хитно тражи кров над главом, а за њу је, након удо-
мљавања, обезбеђена стерилизација. Све остале информаци-
је могу се добити на број телефона 060/513-72-00.

Белко
Позната градска „фаца” тражи
прави дом и власника много бо-
љег од онога каквог је некада
имао. Просто је невероватно да
неко избаци и заборави овакво
срце од пса.

Белка знају сви из краја око
зграде СДК, добро се слаже с
другим псима и мачкама с који-
ма дели територију и воли да се
мази и да буде у центру пажње.

Заинтересовани за овог лепотана могу се обратити на број
телефона 060/513-72-00.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Туристичка организација гра-
да Панчева (популарни ТОП)
основана је 1997. године, што
значи да ове године слави леп
јубилеј.

Њена основна делатност је,
сасвим логично, промоција
туризма на територији Панче-
ва, а има и споредних, као што
је, рецимо, сувенирница.

Све то заједно биће у крат-
ким цртама  представљено у
актуелном броју нашег недељ-
ника.

До прошле године Туристичка
организација града Панчева
била је смештена у скученом
простору у Сокачету, а одскора
је добила позицију каква јој
недвосмислено припада – у
Улици војводе Петра Бојовића.

Близина Београда велика
повољност
Екипу „Панчевца” су, у нека-
дашњој „Снежани”, поред ди-
ректора ТОП-а, дочекала и
два запослена на неодређено
време, један на одређено и
двоје који су на уговору о при-
временим и повременим по-
словима.

– Многи мисле да у Панчеву
није могуће озбиљније развити
туризам, али убеђен сам да су у
заблуди, јер је наш град пре
свега богат историјом и тради-
цијом, а поседује и друге ре-
сурсе: атрактивне филмске
приче, лепе паркове, изузетну
архитектуру, одличне манифе-
стације и врсне уметнике. За
све то основа је дефинитивно
близина Београда. Довољно је
тамо се квалитетно представи-
ти и готово да нам није потре-
бан никакав други маркетинг –
наводи директор Бранислав
Ровчанин.

Он тај оптимизам поткре-
пљује, поред одличне зграде, и
другим помацима, као што су
постављени вишејезични пу-

ПРЕДСТАВЉАМО НАШЕ ИНСТИТУЦИЈЕ: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА

ВРАТА УВЕК ОТВОРЕНА ЗА СВЕ ОНЕ С КРЕАТИВНИМ ИДЕЈАМА

Симбиоза пчелара и воћара је
надалеко позната, пре свега
због тога што без племенитих
инсеката велика већина биља-
ка не би била оплођена. А про-
теклог викенда у Старчеву на-
местило се и да једни за другим
обележавају важне дане.

Најпре су у суботу, 25. фе-
бруара, чланови локалног дру-
штва пчелара, једног од најор-
ганизованијих и најуспешни-
јих у региону, одржали редов-
ну годишњу скупштину. Том
приликом је, као што ред нала-
же, презентовано како је орга-
низација финансијски и на
друге начине функционисала у
протеклих дванаест месеци.
Њен председник Коста Аћа је,
поред осталог, споменуо на-
бавку воска и сусрет јужноба-
натских пчелара током „Дана
дружења”, а било је речи и о

плановима за нове изложбе,
евентуалним излетима на Фру-
шку гору, као и о томе да треба
пратити конкурсе.

Старчевачко друштво је
препознатљиво по приређи-
вању основног курса о пче-
ларству за почетнике, па је
овом пригодом петнаестак
полазника, с положеним ис-
питом, добило цертификат. С
друге стране, члановима дру-
штва – Добрету Трајковићу и

Божидару Дубљевићу – Савез
пчеларских организација Ср-
бије доделио је златну значку
„Заслужни пчелар”, а захвал-
нице су понели Ђура Шепа и,
на предлог Старчеваца, Дра-
ган Ромић из Института „Та-
миш”. Међу преко шездесет
присутних нашле су се и ко-
леге из Баваништа и Панче-
ва, као и представници ло-
калних удружења – од изви-
ђача до воћара.

Сутрадан је у просторијама
Месне заједнице управо Дру-
штво воћара, виноградара и
дестилера Старчево обележило
своју славу – Светог Симеона
Мироточивог. Након ритуал-
ног ломљења колача уследили
су неофицијелни разговори и
дружење у којем су, поред
осталих, учествовали и поме-
нути пчелари.

Домаћин славе Божидар
Димитрић, председник удру-
жења које постоји две године,
истакао је да је напредак еви-
дентан, јер се од почетних де-
сетак чланова дошло до близу
педесет.

– У зимском периоду одржа-
вамо предавања, а циљ нам је
да едукацијом колико-толико
ревитализујемо винограде и
воћњаке, којима је Старчево до
педесетих година прошлог века
било окружено готово са свих
страна. Пре четири-пет година
ситуација је почела да се креће
с мртве тачке, ничу нови заса-
ди, што веома радује, јер ово
поднебље је за то веома добро –
нагласио је Димитрић.

СТАРЧЕВАЧКИ ПЧЕЛАРИ И ВОЋАРИ ОБЕЛЕЖИЛИ СВОЈЕ ДАНЕ

Једни без других не могу

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

радови, попут „Банатске шаре”,
коју су израдиле „Панонке”; ле-
по су примљене и слике Кера-
мике „Рас”, као и дела Атељеа
„Равно” Марије Станојловић.
Не заостају ни везиље, занатли-
је и друга удружења.

Циљ је био да се добију суве-
нири који, поред тога што ле-
по изгледају, и причају неку
причу, како би могли да буду
нуђени гостима – од оних што
званично пролазе кроз прото-
кол Града Панчева до путника
намерника. Последњих годи-
на искристалисала се потра-
жња, а најчешћи конзументи
су људи из дијаспоре; све је
више Београђана, као и бици-
клиста из целог света.

Принцип је да се на продају
узимају само локални и, евен-
туално, регионални мотиви. А
међу најатрактивније спада
реплика старе Вајфертове
кригле, која је победила на пр-
вом избору сувенира града
2009. године; интересантни су
и натписи улице чији називи
постоје само у Панчеву, попут
Игњата Барајевца, а у зајед-
ничку причу, из оправданих
разлога, спојене су и улице
Змај Јовина и Ружина.

Све у свему, обиље разлога
да свако у ТОП-у нађе нешто за
себе.



Фудбалски колективи из на-
шег града увелико се припре-
мају за пролећни део сезоне у
својим лигама. У првом плану
је играње контролних утакми-
ца, на основу којих тренери
стичу увид у то на које ће
играче моћи да рачунају када
почну првенства.

Фудбалери српсколигаша
Железничара савладали су
Младост из Омољице са 4:0, а
голове су постигли Вигњевић,
Михајловић, Цветковић и
Косовић.

Прва екипа Динама 1945
изгубила је од БСК-а из Борче
с 1:0, а други тим је гостовао у
Старчеву, где је савладао до-
маћи Борац са 2:0 захваљујући

головима које су постигли Ја-
њовић и Јевтић.

Глогоњ је с 5:0 савладао Тем-
по из Сефкерина, а стрелци су

били: Јовановић, Бојковић,
Филиповић и Ћирика (два).

Са истим резултатом Слога
је у Банатском Новом Селу по-
бедила Раднички 1927. Голове
су постигли: Миловац, Алек-
сић, Митровић (два) и Богоје-
вић. Дан пре овог сусрета Но-
восељани су на свом терену с
1:3 изгубили од Југославије из
Јабуке. Стрелац за домаће био
је Митровић, а голове за Јабу-
чане постигли су Колески,
Николовски и Младеновић.

У Иванову су снаге одмерили
Стрела и Младост из Војлови-
це, а успешнији су били домаћи
фудбалери, који су победили са
2:0. Голове за Стрелу постигли
су Јездимировић и Гуран.

На из у зет но ква ли тет ном тра -
ди ци о нал ном ме ђу на род ном
тур ни ру у Аран ђе лов цу, ко ји је
одр жан про шлог ви кен да, ка -
ра ти сти Ди на ма има ли су, као
и ра ни јих го ди на, мно го успе -
ха. Иа ко су тим из на шег гра -
да са чи ња ва ли тро је ка де та и
је дан се ни ор, ка ра ти сти Ди на -
ма су осво ји ли две ме да ље и
та ко по ка за ли за вид ну фор му
на пр вом так ми че њу у но вој
се зо ни.

У нај ја чој, се ни ор ској кон -
ку рен ци ји про шло го ди шњи
по бед ник Сло бо дан Би те вић
ни је на сту пио, а бо је Ди на ма
бра нио је Ни ко ла Јо ва но вић,
ко ји је по сле по бе де на ста р ту
так ми че ња у дру гом ко лу из -
гу био од так ми ча ра из Цр не
Го ре.

Овог пу та нај у спе шни ји су
би ли ка де ти Ди на ма. Ни ко ла
Ива но вић је осво јио сре бро у
ка те го ри ји до 63 кг, а Ми лош

Сте фа но вић се оки тио брон -
зом у ка те го ри ји до 57 кг. Иа -
ко се од лич но бо рио, Дар ко
Спа сков ски је овог пу та остао
без тро фе ја. Због по вре да, на
тур ни ру у Аран ђе лов цу ни су
уче ство ва ли Алек сан дар Зде -
шић и Урош Пе тро вач ки.

На ред ног ви кен да по ле тар -
ци, пи о ни ри и на де уче ство ва -
ће на Пр вен ству Ба на та у Ба -
нат ском Кар лов цу, а 7. мар та
Пан че во ће би ти до ма ћин
Школ ског пр вен ства Ср би је.

До кра ја мар та ка ра ти сти -
ма ће сва ки ви кенд би ти ре -
зер ви сан за број на так ми че -
ња. Се ни о ри ма пред сто је Пр -
вен ство Вој во ди не у Ста рој
Па зо ви, Свет ски куп у Ла -
шком, тур нир Пре ми јер свет -
ске ли ге у Хо лан ди ји и Бал -
кан ско пр вен ство у Чач ку, а
по ле тар ци, пи о ни ри и на де
над ме та ће се на Пр вен ству
Вој во ди не у Ин ђи ји.

У бе о град ској „Аре ни” је
про шле су бо те одр жа но се ни -
ор ско Пр вен ство Бал ка на у
атле ти ци, на ко ме су уче ство -
ва ли так ми ча ри из пет на ест
зе ма ља. То над ме та ње би ло је
увер ти ра за Пр вен ство Евро -
пе, ко је ће би ти одр жа но од 3.
до 5. мар та на истом ме сту.

Се лек тор атлет ске ре пре -
зен та ци је Ср би је Сло бо дан
По по вић увр стио је у са став
се лек ци је за шам пи о нат Ста -
рог кон ти нен та Ми ла ну Тир -
на нић (АК Цр ве на зве зда).
Она је про шлог ви кен да у Б-
гру пи тр ке на 60 м оства ри ла
ре зул тат од 7,52 се кун де, а
на ша дру га су гра ђан ка, пр ва -
ки ња Ср би је на 60 м, Зо ра на
Бар јак та ро вић, у Ц-гру пи,
по ме ну ту дис тан цу ис тр ча ла
је за 7,57 се кун ди.

– Зо ра на је на сту пи ла у тре -
ћој нај ја чој гру пи. Са ма ор га -
ни за ци ја је би ла вр ло ло ша, с
пу но про пу ста и уи гра ва ња су -
ди ја и тех нич ког осо бља за
пред сто је ће Пр вен ство Евро -
пе. На жа лост, Зо ра на је би ла
жр тва ло ше ор га ни за ци је.
При ли ком ста р та тр ке на 60 м,
у ко јој се ре ак ци ја ме ри у сто -
тим де ло ви ма се кун де, јед на

так ми чар ка је пре сту пи ла и
су ди ја је на ста р ту тр ке пре ки -
нуо так ми че ње. Зо ра на је ста -
ла, с још не ко ли ко так ми чар -
ки, али не ке су на ста ви ле до
кра ја. На ста ла је чи та ва збр ка
око то га да ли је би ла гре шка
или ни је. По сле де се так ми ну -
та до шао је де ле гат так ми че ња
и по ни штио тр ку, те на ло жио
да се так ми че ње по но ви за сат
вре ме на. Зо ра на је би ла то тал -
но раз о ча ра на и де кон цен три -
са на, јер је мо ра ла по но во да
се за гре ва. По но вље ну тр ку, и
по ред свих про бле ма, ис тр ча -
ла је од лич но – 7,57. У прет -
ход ној гру пи де вој ка из Цр ве -
не зве зде тр ча ла је је дан сто ти
део се кун де бр же од Зо ра не. То
је би ло до вољ но да се лек тор
из бри ше Зо ра ну са спи ска ре -
пре зен та ти ва ца за Пр вен ство
Евро пе. Под се ти мо љу би те ље
спо р та у Пан че ву да је у ди -
рект ним ду е ли ма Зо ра на по бе -
ђи ва ла у свим тр ка ма – ре као
је тре нер АК-а Ди на мо Љуп чо
Цвет ко ски.

Се лек тор је до нео од лу ку, а
љу би те љи ма спо р та у Пан че ву
пре о ста је да на ви ја ју за Ми ла -
ну Тир на нић, њи хо ву су гра -
ђан ку ко ја жи ви у Не мач кој.

СПОРТ
Петак, 3. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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„Ла ви це” до че ку ју
Тент

Пред Бор цем 
утак ми ца се зо не

По сле ве ли ког успе ха и пла -
сма на у фи на ле Ку па Ср би је
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 у Су -
пер ли ги на ше зе мље. На про -
гра му је би ло ше сна е сто ко ло,
у ко јем су по пу лар не „ла ви це”
у Лај ков цу од ме ри ле сна гу с
до ма ћим Же ле зни ча ром. Био
је то ду ел еки па из сре ди не та -
бе ле, у ко ји су Пан чев ке ушле
ве о ма осла бље не, јер ни је игра -
ла Је ле на Ме да ре вић, пр ви
тех ни чар еки пе из на ше га гра -
да. И по ред то га, де вој ке ко је
пред во ди тре нер Алек сан дар
Вла ди са вљев пру жи ле су до -
сто јан от пор свом до ма ћи ну,
али ви ше од ча сног по ра за ни -
су мо гле: Же ле зни чар –Ди на мо
3:1, по се то ви ма: 25:23, 14:25,
25:17 и 25:22.

Око 500 по кло ни ка од бој ке
у дво ра ни у Лај ков цу ужи ва ло
је у ле пој игри, у ко јој су од бој -
ка ши це Же ле зни ча ра за слу -
же но сти гле до по бе де и сва
три бо да. Ко на чан ис ход се то -
ва до вољ но го во ри о од но су
сна га на те ре ну. Пан чев ке су
убе дљи во до би ле дру ги део
утак ми це, а у пр вом и че твр -
том се ту би ле су бли зу њи хо -
вог осва ја ња, па да је ре зул тат
био и дру га чи ји, то сва ка ко не
би би ло не за слу же но.

У сва ком слу ча ју, овај по раз
не бо ли пре ви ше, јер су „ла ви -
це” ус пе ле да за др же пе то ме сто

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ АТЛЕ ТИ ЧА РА 

НА БАЛ КА НУ

МИ ЛА НА УМЕ СТО ЗО РА НЕ

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ЗА НИ МЉИВ ФИ НИШ ПР ВЕН СТВЕ НЕ ТР КЕ

у По жа рев цу, где ће од ме ри ти
сна гу с ли де ром Мла дим рад -
ни ком. Би ће то јед на од оних
утак ми ца ко је се игра ју и пам -
те за цео жи вот, меч ко ји ће,
ма ка ко био за вр шен, оста ти
упи сан у спорт ским ана ли ма, у
би о гра фи ји сва ког уче сни ка.
Бо рац игра за част, за на ста вак
на да ња, за Су пер ли гу...

Упра во због то га тре нер Ду -
шан Јо вић је у ду е лу с При је -
пољ ци ма шан су да игра ју пру -
жио мом ци ма ко ји су то ком
се зо не има ли ма њу ми ну та жу.

– Пред на ма је ве о ма ва жна
утак ми ца, пра ви ис пит за ову
ге не ра ци ју. Не иде нам у при -
лог то што је Спа р так у Су бо -
ти ци по бе дио ли де ра, али шта
је – ту је. Иде мо у По жа ре вац

да се над и гра ва мо и по бе ди мо
Мла ди рад ник. Же ли мо да на -
ста ви мо три јум фал ни низ, али
и на ду да се мо же мо до ко па ти
дру гог ме ста, ко је во ди у ба раж
раз и гра ва ње за Су пер ли гу –
ис та као је Са ша Рај ко вић, пр -
ви ор га ни за тор игре стар че -
вач ког ти ма.

Бо рац је и да ље тре ћи на та -
бе ли, са два по ра за ви ше од
дру го пла си ра ног Спар та ка.
Уко ли ко Да вор Ми ло ше вић и
ње го ви са и гра чи три јум фу ју у
По жа рев цу, до ћи ће и до про -
ме не на тро ну. Ли дер ско ме -
сто за у зе ће упра во Су бо ти ча -
ни, уко ли ко ус пе ју да по бе де у
Фу то гу. Фи ниш шам пи о на та у
Пр вој ли ги по ста је све за ни -
мљи ви ји...

на та бе ли, што их свр ста ва у
ред нај при јат ни јих из не на ђе ња
срп ске од бој ка шке ели те.

Ше сна е сто ко ло је од и гра но
и у Пр вој ли ги за од бој ка ше. У
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
Бо рац је уго стио прет по след њу
ФАП лив ни цу из При је по ља и
са вла дао ју је с мак си мал ним
ре зул та том 3:0, по се то ви ма:
25:16, 25:19 и 25:15.

Све дру го осим убе дљи вог
три јум фа над не ја ком еки пом
из При је по ља би ло би пра во
из не на ђе ње. Бо рац је оства рио
сед му уза стоп ну по бе ду и на
нај бо љи на чин на ја вио су срет
17. ко ла Пр ве ли ге, на ред ног
ви кен да. То ће би ти дер би над
дер би ји ма, меч се зо не за на ше
од бој ка ше. Бо рац ће го сто ва ти

КА РА ТЕ ТУР НИР У АРАН ЂЕ ЛОВ ЦУ

ЗА ГРЕ ВА ЊЕ ЗА ВЕ ЋА ИС КУ ШЕ ЊА

Пет на е сти ме ђу на род ни тур -
нир у ма лом фуд ба лу ко ји
ор га ни зу је ФК Ас одр жан је у
су бо ту, 25. фе бру а ра, у ка ча -
ре вач кој ха ли спор то ва.

Над ме та ли су се де ча ци ро -
ђе ни 2005. го ди не, а по ред до -
ма ћег Аса, уче ство ва ли су и
бе о град ски Пар ти зан, ОФК Зе -
нит из Би је љи не и Ди на мо
1945. У ре ви јал ном де лу тур -
ни ра игра ли су де ча ци из

Шко ле фуд ба ла Бу ба ма ра из
Цре па је, ФК-а Мон ди јал из
Пан че ва и де ча ци из до ма ћег
Аса ро ђе ни 2007, 2008. и 2009.
го ди не. Тур нир је отво рио Ми -
лен ко Чуч ко вић, члан Град -
ског ве ћа Пан че ва.

У пр вој по лу фи нал ној утак -
ми ци Ди на мо 1945 је по сле
бо љег из во ђе ња пе на ла са вла -
дао Зе нит с 5:4, а по том је
Пар ти зан са 2:0 по бе дио Ас.
Тре ће ме сто су осво ји ли де ча -
ци из Би је љи не, ко ји су са 6:0
над ви си ли вр шња ке из Ка ча -
ре ва, а у ве ли ком фи на лу, по -
сле ре гу лар них 1:1, Ди на мо
1945 је на пе на ле са вла дао
Пар ти зан и та ко осво јио по -
бед нич ки пе хар.

За нај бо љег игра ча је про -
гла шен Ла зар Ђо кић из Ди на -
ма 1945, нај си гур ни ји гол ман
био је Вик тор Пла вић из Пар -
ти за на, а нај е фи ка сни ји стре -
лац био је Да мјан Пе тро вић
из Зе ни та. Ди пло му за нај -
мла ђег уче сни ка тур ни ра до -

био је Ла зар Пе јач ки из ка ча -
ре вач ког Аса.

При зна ња, ме да ље и пе ха ре
нај бо љим еки па ма и по је дин -
ци ма уру чио је идеј ни тво рац
тур ни ра, ви ши фуд бал ски тре -
нер и пред сед ник ФК-а Ас,
Сло бо дан Ан ђе ло вић Спа ске.
Све утак ми це на тур ни ру ква -
ли тет но је во дио су ди ја Де јан
Ја ћи мов ски, а за за пи снич ким

сто лом су се де ли Жив ко Пет -
ков ски, Ду шан Тер зић и Бран -
ко Ђор ђи јев ски.

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, а
ор га ни за то ри су ве ли ку по моћ
има ли и од МЗ Ка ча ре во, ОШ
„Жар ко Зре ња нин”, као и од
Ми ле та Ми лов ца и Ср ђа на
Или јев ског.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ „АС КА ЧА РЕ ВО 2017”

ПО БЕД НИЧ КИ ПЕ ХАР ПРИ ПАО ДИ НА МУ

С ПРИПРЕМА ПАНЧЕВАЧКИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА

КОНТРОЛНЕ УТАКМИЦЕ У ПРВОМ ПЛАНУ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ТЕНТ
субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА
Пожаревац: М. РАДНИК – БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Апатин: АПАТИН – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА
субота, 20 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Суботица: СПАРТАК–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Опово: ОПОВО–ДИНАМО
Пећинци: ЛОКОМОТИВА–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН
субота, 19 сати

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО 3:1

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – ФАП ЛИВНИЦА 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Н. Пазова: МЛАДОСТ – ОДБОЈКА 013 0:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО 27:23

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ 80:82

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЦРВЕНКА 94:79

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ЈЕДИНСТВО 60:83
Панчево: ДИНАМО–ЛОКОМОТИВА 98:57

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Hoffmann

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Та миш пу ту је 
у Су бо ти цу

Крис-крос све 
бли жи оп стан ку

Осам на е сто ко ло Ко шар ка шке
ли ге Ср би је, одр жа но про шлог
ви кен да, у наш град је „до не -
ло” од ли чан меч ко ји су у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту од и -
гра ли Та миш и Бо рац из Чач -
ка. Око 300 по кло ни ка игре
под обру че ви ма ужи ва ло је у
још јед ној сјај ној пред ста ви, а
као по пра ви лу ка да се са ста ју
ова два ти ма, ни је из о ста ла
дра ма у фи ни шу ме ча. На кра -
ју је по бе дио за ни јан су бо љи и
срећ ни ји тим: Та миш –Бо рац
80:82, по че твр ти на ма: 28:27,
20:25, 13:22 и 19:8.

Мом ци ко је пред во ди Бо јан
Јо ви чић од лич но су од и гра ли
овај меч. Од са мог ста р та су
кре ну ли хра бро на фа во ри та,
ко ји је до утак ми це у на шем
гра ду имао не ве ро ва тан низ од
чак де сет по бе да. У пр вој че -
твр ти ни је бри љи рао Ду шан
Ву ле тић, али сјај ни су би ли и
Ил кић, Ве лич ко вић и Вит ко -

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

КО ШАР КА ШКА ДРА МА НА СТРЕ ЛИ ШТУСУ ПЕР РАГ БИ КЛИН ЦИ
Мла ди раг би сти Ди на ма 1954
по сти гли су за па же не ре зул та -
те на тур ни ру Зим ске ли ге, ко -
ји је одр жан про шлог ви кен да.

Две еки пе пе тли ћа из на ше -
га гра да за у зе ле су пр ва два
ме ста, а у пи о нир ској кон ку -
рен ци ји Ди на мо 1954 на сту пио
је с три еки пе и за у зео тре ће,
че твр то и пе то ме сто. На по ран

рад тре не ра Алек сан дра Не -
дељ ко ви ћа и Да ни је ла Ка ја на
по чео је да до но си за па же не
ре зул та те.

Са да је на про гра му фи на ле
Зим ске ли ге, а тур нир ће би ти
одр жан у Ру ми.

ЧЕ ТИ РИ ЗЛА ТА
Зим ско пр вен ство Пли вач ког
са ве за Вој во ди не у кон ку рен -
ци ји ка де та, омла ди на ца и се -
ни о ра одр жа но је про шлог ви -
кен да на за тво ре ном ба зе ну
СРЦ-а „Мо стон га” у Сом бо ру.
Уче ство ва ло је око 400 пли ва -
чи ца и пли ва ча из 29 клу бо ва

из Ма ђар ске, Хр ват ске и Вој -
во ди не. ПК Спа р та из на ше га
гра да пред ста вио се са че ти ри
так ми ча ра, ко је је пред во дио
тре нер Не над Јо вић.

Јо ва на Бог да но вић је осво ји -
ла три злат не ме да ље у ап со -
лут ној кон ку рен ци ји – у тр ка -
ма на 50, 100 и 200 м пр сно.
Нај вред ни ји тро феј за ра ди ла
је и Ања Ја ки мов ски у над ме -
та њу ју ни ор ки на 50 м дел фин.

УСПЕ ШНИ „АКА ДЕМ ЦИ”
На џу до-тур ни ру у Ср бо бра ну
за па жен успех оства ри ли су и
чла но ви ЏК-а „Ака де ми ја Јо -
чић” из Стар че ва.

Пе тар Сто јић је осво јио зла -
то, Ања Сто јић се оки ти ла сре -
бром, а брон зе су за слу жи ли
Ма те ја Илић и Пре драг Ка ци -
јан. Ми лен ко Стри гић се пла -
си рао на пе то ме сто.

„Ака де ми ја Јо чић” је има ла
сво је пред став ни ке и на ка дет -
ском Пр вен ству Ср би је.

– Иа ко ни смо осво ји ли ме да -
ље, по сти гли смо леп ре зул тат с
об зи ром на то да су на ши так -
ми ча ри де би тан ти на та ко ве -
ли ком так ми че њу. По ја ча ће мо
тре нин ге, ис пра ви ће мо гре шке,
па оче ку је мо и тро фе је на ред не
го ди не – ре као је тре нер стар че -
вач ких џу ди ста Мар ко Јо чић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МЕ ДА ЉЕ ЗА „КЛИ КЕ РЕ”
У су бо ту, 25. фе бру а ра, одр жа но
је др жав но пр вен ство Спе ци јал -
не олим пи ја де Ср би је у сто ном
те ни су за му шкар це и же не.

У кон ку рен ци ји осам нај бо -
љих клу бо ва у Ср би ји на сту пи -
ли су и чла но ви пан че вач ког
клу ба Кли кер. На ши су гра ђа -
ни и су гра ђан ке осво ји ли су
две брон за не ме да ље у жен -
ској кон ку рен ци ји, а у му шкој
злат ну и брон за ну ме да љу.

Нај вред ни ји тро феј за слу -
жио је Ми ро слав Ја ки мов ски.

миш је по сле не што ви ше од
шест ми ну та игре у овом де лу
ме ча имао пред ност од че ти ри
по е на (44:40), али су го сти на
од мо ру во ди ли (48:52).

Тре ћа че твр ти на до не ла је
пот пу ну до ми на ци ју Ча ча на,

три јум фа, усле ди ла је по след -
ња де о ни ца ме ча и сјај на игра
пан че вач ког ти ма. Ке сар је
„трој ком” сма њио за о ста так
Та ми ша на де сет по е на, а он да
је исти играч, та ко ђе пре ци -
зним шу том за три по е на, на
два ми ну та до кра ја утак ми це
свој тим пот пу но вра тио у меч
(75:76), да би не што ка сни је с
ли ни је сло бод них ба ца ња до -
нео и из јед на че ње. Усле ди ла
је „трој ка” го сти ју (76:79), па
се ри ја про ма ша ја до ма ћих
игра ча с пе на ла... Вре ме је не -
у мит но те кло, Та миш је про -
пу стио при ли ку бар за про ду -
же так...

– Че сти там го сти ма на за -
слу же ној по бе ди. И пре по чет -
ка се зо не го во рио сам да Бо -
рац има тим за Су пер ли гу. И
по ред по ра за, не мо гу ни шта
да за ме рим мо јим игра чи ма.
Бо ри ли су се, има ли смо шан -
су за пре о крет, али шта је – ту
је. Пред сто ји нам те шко го сто -
ва ње у Су бо ти ци, где ће мо по -
ку ша ти да игра мо нај бо ље што
мо же мо. Су пер ли га нам је са -
да ја ко да ле ко, а пи та ње је да

ли смо са овим ти мом ре ал ни
кан ди да ти за ели ту – ре као је
тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви -
чић.

У Пр вој Срп ској ли ги Крис-
крос је на свом те ре ну са вла -
дао Цр вен ку са 94:79, по че -
твр ти на ма: 21:15, 17:21, 30:21
и 26:22.

– Го сти су до шли са са мо
пет игра ча, а ми смо би ли ли -
ше ни по мо ћи Бор до ша и Ми -
ћо ви ћа. По ред то га, има ли
смо и мно го „ро ви тих” игра ча.
Играо је и Ди мић, мо мак ко ме
је пре две не де ље из го ре ла ку -
ћа, па ко ри стим ову при ли ку
да за мо лим све љу де у гра ду
ко ји од лу чу ју о спо р ту, али и
све оста ле љу де до бре во ље, да
на би ло ко ји на чин по мог ну
на шем су гра ђа ни ну, див ном
мом ку и сјај ном спор ти сти.
Ипак, ус пе ли смо да оства ри -
мо по бе ду и на пра ви мо још је -
дан ко рак ка оп стан ку, што и
је сте циљ клу ба у овој се зо ни –
ре као је тре нер Крис-кро са
Пе тар Мар ко вић.

Тим из на шег гра да са да за -
у зи ма сед мо ме сто на та бе ли.

Стране припремио

Александар
Живковић

У дво ра ни СЦ-а „Шу ми це” у
Бе о гра ду у су бо ту, 25. фе бру а -
ра, одр жа но је Пр вен ство Ср -
би је у џу ду за ка де те. У ве о ма
ја кој кон ку рен ци ји так ми ча ри
ЏК-а Ди на мо по сти гли су из -
ван ред не ре зул та те.

Шам пи он Ср би је у ка те го -
ри ји до 48 кг по ста ла је Ан -

дреа Сто ја ди нов, а Вук Ко шић
и Ни ко ла До стић за ра ди ли су
брон за не ме да ље.

Мла ди џу ди сти Ди на ма
оства ри ли су од лич не ре зул та -
те и на тра ди ци о нал ном тур -
ни ру „Ту ри ја 2017”. По ред је -
да на ест ме да ља, по ле тар ци су
осво ји ли пе хар на ме њен нај -
бо љој еки пи, а еки пу из на ше -
га гра да пред во ди ли су мла ди
тре не ри Ми лан Кај га нић и
Ду шан Па вић.

Нај вред ни је тро фе је су за слу -
жи ли: Ма те ја и Је ле на Сто ја -

нов ски, Алек са Ђу ро вић, Ан -
дри ја на Кр те нић, Вла ди мир
Бог да нов ски и Ог њен Ђу ри шић.
Сре бром су се оки ти ли Ни ко ла
До лин га, Ма те ја Зу бо вић и
Урош Ћу ћа, а брон за ма Ма ри ја
Сто ја нов ски и Де јан До лин га.

На тур ни ру у Ту ри ји од лич -
не ре зул та те оства ри ли су и

мла ди џу ди сти Је дин ства из
Ка ча ре ва.

Нај у спе шни ји је био Ра -
шко Ан ђе ло вић, ко ји се оки -
тио злат ним од лич јем. Сре -
бр не ме да ље су за ра ди ле Ан -
дреа Ђа ко вић и Алек сан дра

Ди ми тров ска, а брон зе су за -
слу жи ли Ана Ве лич ков ски,
Кри сти на Бјел че вић, Мар ко
Ша рац и Ни ко ла Ђу кић. На
пе та ме ста су се пла си ра ли
Не ма ња Ко вач и Ми хај ло
Ан ђе ло вић.

КА ДЕТ СКИ ШАМ ПИ О НАТ СР БИ ЈЕ У ЏУ ДУ

ТРИ ЈУМ ФО ВА ЛА АН ДРЕА СТО ЈА ДИ НОВ

вић, ко ји су „трој ка ма” одр жа -
ва ли свој тим у ла га ној пред -
но сти. Же сто ка бит ка се во ди -
ла и у дру гој че твр ти ни. Та -

па су го сти у јед ном тре нут ку
има ли и пред ност од три на ест
по е на (61:74). И ка да се чи ни -
ло да ће Бо рац ла ко сти ћи до

ЛАЗАР 

ШАМПИОН

Такмичар Џудо клуба

Панчево Лазар Албија-

нић остварио је велики

успех и освојио титулу

шампиона на Првенству

Србије за кадете.

Запажена је била и Ка-

тарина Путић, која се

пласирала на пето место.



„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са ограниченом одговорношћу
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног и одговорног уредника:
Александар Живковић • Редакција: Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана Младеновић, Јордан Филиповић • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони:
013/301-150 (редакција и огласи), 013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-
78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево  и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934
• Рукописи се не враћају • Рекламације се примају у року од седам дана  • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике
Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга:
marketing@pancevac-online.rs 

Алек сан дар Ан тић,
гим на зи ја лац:

– Ви де ћу се с де вој ком,
а мо жда ћи ићи у
„Апо ло” или на не ко
дру го ме сто на 
сви р ку. Та ко ђе, 
с дру га ри ма ћу ле по
вре ме ис ко ри сти ти
на по љу и при пре ма ћу
се за при јем ни.

Та ма ра Га ло вић,
гим на зи јал ка:
    
– За ви кенд ћу уве че
иза ћи с дру штвом, 
и то нај ве ро ват ни је 
у „Ђар ди но” 
или „Ел па дри но”. 
Не де љу ћу сва ка ко 
по све ти ти уче њу.

Ни на Др ча, 
уче ни ца:
     
– Пла ни рам да се играм
на по љу с дру га ри ма и да
се од ма рам. С об зи ром
на то да шко лу по ха ђам
у Швај цар ској, за ви кенд
се вра ћам та мо.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?„Aзра”

Бил бор ди
На об зор ју се ви де ста ре па ро ле,

али не ви дим бо ју...

И док тра жим у тво јој сје ни

из гу бље не го ди не

и док тра жим у тво јој ри је ци

оно што не по сто ји,

на об зор ју ис кр са ва ју ста ре па ро ле,

али не ви дим бо ју...

Ре ал ност
Кривo сра ста ње, го спо ди не, кри во сра ста ње,

као кад бо га те про се за ми раз,

а та лон но се ру жни и опа ки

с не чу ве ном мо ћи да тје ра ју што за же ле,

мно го их је и стра шно га ла ме,

обич но раз би ју сва огле да ла на ко ја на и ђу

да не оста не ни по мен на ље по ту,

сра ста ње, кри во сра ста ње...

Вре ме је
Ма хај де, мрд ни већ јед ном, ма хај де, по кре ни се,

ма хај де, учи ни не што, ма хај де!

Ура ди не што, то је тво ја ду жност, мно го то га знаш,

ни си глу пан, та квих ису ви ше има, не оча ја вај.

Пљу ни на сво ју фа цу и по ста ни чо вјек,

нек се чу је и тво ја ри јеч

пљу ни на сво ју фа цу, пљу ни у очи, не за бу ша вај!

По сле го сто ва ња у Но вом
Са ду Ди на мо на но вом 
ис ку ше њу

Стар ту ју и Ја бу ча ни

Био је то пра ви дер би! Љу би те љи ру -
ко ме та у Но вом Са ду има ли су про -
шлог ви кен да при ли ку да при су ству ју
пра вом пр вен стве ном окр ша ју тре -
нут но нај бо љих еки па у Ср би ји... У
ду е лу шам пи о на Вој во ди не и нај при -
јат ни јег из не на ђе ња у се зо ни, пан че -
вач ког Ди на ма, све је пр шта ло...
Сво је при ли ке има ли су и јед ни и
дру ги, ефи ка сно у на па ду, чвр сто у
од бра ни... На кра ју, по бе ду је сла вио
ак ту ел ни шам пи он: Вој во ди на –Ди на -
мо 27:23 (11:14).

Пр во по лу вре ме у пот пу но сти је
при па ло „жу то- цр ни ма”. Ми љан Бу -
њев че вић, Иван Дис тол и ка пи тен
Бран ко Ра да но вић пред во ди ли су сво -
је са и гра че у хра бром бо ју про тив ве -
ли ког фа во ри та. Ди на мо је над ви сио
Вој во ди ну у сва ком сег мен ту игре и
ка да се учи ни ло да је на по мо лу још
јед но ве ли ко из не на ђе ње у ре жи ји мо -
ма ка ко је пред во ди тре нер Иван Пет -
ко вић, до шло је до ве ли ког пре о кре та.

У дру гом де лу утак ми це Вој во ди на
је пре у зе ла ини ци ја ти ву, кон со ли до -

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

СЛЕ ДИ ДЕР БИ С ЦР ВЕ НОМ ЗВЕ ЗДОМ

ДОЛАЗИ МЕТАЛОПЛАСТИКА

Рукометаши Динама већ у среду, 8. марта, играју прву утакмицу четврт-

финала Купа Србије. Вољом жреба, који је обављен 1. марта, одлучено

је да „жуто-црни” у првом дуелу на свом терену дочекају шабачку Ме-

талопластику. Утакмица ће бити одиграна у Хали спортова на Стрели-

шту, од 20 сати.

Реванш ће бити одржан Шапцу 29. марта.

– Ду ел у Но вом Са ду је за на ма.
Иде мо да ље. Оче ку је мо те жак меч
про тив Зве зде, ко ја че сто игра ве о ма
оштро и гру бо, чак на гра ни ци ре гу -
лар но сти. Ипак, сви у ти му су рас по -
ло же ни, до бро се тре ни ра, а цео
клуп ски по гон ан га жо ван је у при пре -
ми овог ме ча. Има мо ма ло ка дров -
ских про бле ма, али ве ру јем у по во љан
ре зул тат – ре као је по моћ ни тре нер
Ди на ма Го ран Бе лић на ре дов ној кон -
фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној у
сре ду, 1. мар та, у про сто ри ја ма клу ба.

Дер би 19. ко ла Су пер ли ге би ће од -
и гран у пе так, 3. мар та, у дво ра ни СЦ-
а „Шу ми це” у Бе о гра ду, од 18 са ти.

На ред ног ви кен да се на ста вља пр -
вен стве на тр ка и у Пр вој ли ги „Се -
вер”. Ру ко ме та ши Ја бу ке, пред во ђе ни
тре не ром Жи ки цом Ми ло са вље ви -
ћем, спрем но оче ку ју на ста вак шам -
пи о на та. Пр во ко ло про лећ ног де ла
пр вен ства би ће на про гра му у су бо ту,
4. мар та, ка да Ја бу ча ни до че ку ју Хер -
це го ви ну из Сеч ња. Утак ми ца по чи ње
у 20 са ти. A. Живковић

ва ла сво је ре до ве, ис ко ри сти ла све
гре шке го сту ју ћих ру ко ме та ша, али и
на кло ност де ли ла ца прав де... Из ми -
ну та у ми нут Вој во ди на је по ста ја ла
све си гур ни ја, да би на кра ју дер би
окон ча ла по бе дом од че ти ри го ла „ви -
шка”. Нај бо љи ак тер утак ми це био је
гол ман Но во са ђа на Лу ка Ар се нић, ко -
ји је фе но ме нал ним од бра на ма за у -
ста вио на де Пан че ва ца да мо гу
из не на ди ти.

Већ у пе так, 3. мар та, ру ко ме та ши
Ди на ма би ће на но вом, ве ли ком ис -
ку ше њу. Пред њи ма је још је дан дер -
би – с Цр ве ном зве здом, у Бе о гра ду.

Веслачка елита наше зе-
мље, уз гостовање неколико
иностраних клубова, као и
студената војних и поли-
цијских академија, окупи-
ла се прошлог викенда у
Новом Саду, где је одржано
Првенство Србије у весла-
њу на ергометрима.

Екипа ВК-а Тамиш, пред-
вођена капитеном Михајлом
Атанацковим, наступила је
са 18 веслача у свим катего-
ријама, а резултат је био ви-
ше него добар. У жестокој
конкуренцији, која је поја-
чана веслачима из Мађар-
ске, Михајло Атанацков је
постао шампион Србије у
категорији лаких веслача.

Врло сигуран у своје могућ-
ности, он је од самог старта
преузео вођство и с време-
ном од шест минута и два-
десет секунди на 2.000
метара остварио репрезен-
тативни резултат.

– Врло сам задовољан ре-
зултатом оствареним на
овом такмичењу, тим пре
што сам се приближио на
свега неколико секунди од
резултата клупског друга и
репрезентативца Милоша
Станојевића, који се тре-
нутно налази у Француској
на припремама – био је
кратак коментар новог
шампиона Србије Михајла
Атанацкова.

Као студенти Факултета
за спорт и физичку култу-
ру, Коста Новаковић и Ми-
хајло Атанацков наступили
су и у трци студената, у ко-
јој су освојили још две ме-

даље. Злато је припало Ко-
сти, а бронза Михајлу.

– Задовољан сам резулта-
тима у Новом Саду, јер смо
остварили оно што смо
планирали. Освојили смо
титулу у сениорској конку-
ренцији, а учешће већег
броја младих такмичара
донело нам је шесто место
у укупној конкуренцији ве-
слачких клубова Србије, а
друго место у Војводини –
рекао је тренер ВК-а Та-
миш Милан Смилић.

Ако се по јутру дан позна-
је, пред панчевачким весла-
чима је још једна успешна
сезона.

A. Ж.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ НА ЕРГОМЕТРИМА

МИХАЈЛО И КОСТА ШАМПИОНИ ДРЖАВЕ

На такмичењу у Аранђе-
ловцу надметали су се и
чланови КК-а Младост из
нашега града.

Бронзану медаљу је осво-
јио јуниор Срђан Јокић, а
на пета места су се пласи-
рали Јована Новаков, Ми-
хајло Пантелић и Лука

Брајовић. Сениор Милош
Макитан имао је два меча у
апсолутној категорији за
сениоре, а добро су радиле
и сестре Јаредић – Анаста-
сија и Анђелина, али су, у
недостатку спортске среће,
остале без медаља.

A. Ж.

ТУРНИР У КАРАТЕУ

БРОНЗА ЗА СРЂАНА


