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ПРОЛЕЋЕ
ПАНЧЕВА

ИН ФОР МА ЦИ ЈА ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

КРА ЈЕМ МА ЈА ПО ЧИ ЊЕ УНИ ШТА ВА ЊЕ КО МА РА ЦА

чи не ин сек ти ко ји се ро је у сеп тич ким
ја ма ма, ка на ли ма и дру гим ма лим во -
де ним по вр ши на ма по дво ри шти ма и
ку ћа ма. Због то га ће мо по ку ша ти да
де лу је мо на њих пре не го што се из ле -
гу, па ће мо спро ве сти јед ну ак ци ју то -
ком ко је ће мо пре ко ме сних за јед ни -
ца де ли ти на шим су гра ђа ни ма ке си це
са отро вом про тив ко ма ра ца, без о па -
сним за љу де, и они ће их уба ци ва ти у
сеп тич ке ја ме. Та ме ра је већ при ме -

ње на на те ри то ри ји Бе о гра да, сма њи -
ла је број ко ма ра ца и да ла је до бре ре -
зул та те. Због то га је ва жно да се гра -
ђа ни ода зо ву тој ак ци ји ка да поч не –
ре кла је Миљ ко ви ће ва.

Она је на гла си ла и да ће за хва љу ју -
ћи то ме што је град ска власт обез бе -
ди ла до вољ но нов ца за бор бу про тив
ко ма ра ца то ком ове и у на ред не две
го ди не би ти мо гу ће да се оба вља ју и
за пра ши ва ња из ави о на, ко ли ко год
то бу де би ло по треб но. Пре ма ње ним
ре чи ма, ни су тач не при че да је Ср би -
ји са да за бра ње но да на та кав на чин
су зби ја те ин сек те јер то не до зво ља -
ва ју про пи си Европ ске уни је.

Миљ ко ви ће ва је ре кла и да је ус по -
ста вље на са рад ња с глав ним гра дом,
за хва љу ју ћи че му се ко мар ци на те -
ри то ри ји Пан че ва већ не ко ли ко го -
ди на пр ска ју у исто вре ме ка да и у
Бе о гра ду.

Ина че, За вод за би о ци де, фир ма
ко ја је по след њих не ко ли ко го ди на

би ла за ду же на за бор бу про тив ко ма -
ра ца на те ри то ри ји Пан че ва, ових да -
на је об ја ви ла да је за по че ла трет ман
тих ин се ка та у за тво ре ним про сто ри -
ма стам бе них обје ка та на те ри то ри ји
Бе о гра да. На ве де но је да ће тај по сао
би ти оба вљан до кра ја апри ла.

Што се ти че ве зе из ме ђу ко ма ра ца
и бро ја обо ле лих од гро зни це За пад -
ног Ни ла, опа сне бо ле сти ко ју пре но -
се ти ин сек ти, си ту а ци ја у про шлој
го ди ни ни је би ла алар мант на као ра -
ни је. Пре ма по да ци ма Ин сти ту та за
јав но здра вље „Ба тут”, у 2016. го ди -
ни у Ср би ји је ре ги стро ван че тр де сет
је дан по твр ђе ни слу чај обо ле лих, од
че га шест на те ри то ри ји ју жног Ба -
на та.

To је не ко ли ко пу та ма ње не го
2014. го ди не, ка да је у Оп штој бол ни -
ци у Пан че ву ле че но три де се так па -
ци је на та с лак шим симп то ми ма те
бо ле сти, због че га је та да шњи гра до -
на чел ник Па вле Ра да нов про гла сио
ван ред ну си ту а ци ју.

Под се ћа мо, од за ра зе гро зни цом
За пад ног Ни ла не тре ба да стра ху ју
осо бе мла ђе од пе де сет го ди на ко је
не ма ју ни јед ну хро нич ну бо лест. Чак
и ако се де си да их ује де не ки од за -
ра же них ко ма ра ца, симп то ми ко ји
ће се ис по љи ти у пот пу но сти су на -
лик гри пу. Нај у гро же ни је ка те го ри је
су ста ри је осо бе, по го то во оне ко ји
бо лу ју од не ке хро нич не бо ле сти.

Упо зо ра ва ју ћи зна ци ин фи ци ра но -
сти ви ру сом ове бо ле сти су: на гли
скок те ле сне тем пе ра ту ре, гла во бо -
ља, бол у гр лу, ле ђи ма, ми ши ћи ма и
згло бо ви ма, умор и бла ги про ла зни
осип. Код ма лог бро ја за ра же них до -
ла зи до нај те жег об ли ка бо ле сти, ко -
ји зах те ва ле че ње у бол ни ци.

М. Гли го рић

Из град ског бу џе та 
из дво је но до вољ но нов ца
за ову на ме ну

Ус по ста вље на са рад ња
с Бе о гра дом

У Град ској упра ви у то ку су по ступ ци
јав них на бав ки за из бор фир ми ко је
ће да ти фи нан сиј ски нај по вољ ни ју
по ну ду за  су зби ја ње ко ма ра ца, кр пе -
ља и дру гих штет них ин се ка та, као и
за над зор над оба вља њем тих по сло ва.

Зден ка Миљ ко вић, се кре тар Се -
кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре -
ди не, из ја ви ла је да ће до кра ја иду -
ћег ме се ца би ти по зна та име на оних
ко ји су по ну ди ли нај бо ље усло ве.

Она је до да ла да ће Град Пан че во
ан га жо ва ти те фир ме то ком ове и у на -
ред не две го ди не. Пре ци зи ра ла је да је
из град ског бу џе та за ову го ди ну из дво -
је но 98 ми ли о на ди на ра за су зби ја ње
ко ма ра ца, кр пе ља и дру гих штет них
ин се ка та у на ред не три го ди не, као и
се дам ми ли о на и осам сто хи ља да ди -
на ра за над зор над тим по сло ви ма.

– На осно ву ра ни јих ис пи ти ва ња, за -
кљу че но је да пре ко 90 од сто ко ма ра ца

НЕ РАД НИ ДАНИ
ТОКОМ УСКРШЊИХ

ПРАЗНИКА

Оба ве шта ва мо све ко ри сни ке
на ших услу га да бла гај на 
и мар ке тинг „Пан чев ца” 
не ће ра ди ти током
ускршњих празника – 
у пе так, 14. апри ла, 
и у понедељак, 17. априла.ОВЕ ГО ДИ НЕ И ДЕ РА ТИ ЗА ЦИ ЈА

Зден ка Миљ ко вић је на ја ви ла и да ће ове го ди не на те ри то ри ји гра да

Пан че ва и у окол ним ме сти ма би ти спро ве де на си сте мат ска де ра ти за ци -

ја. Они ко ји бу ду би ли ан га жо ва ни за тај по сао, ући ће у сва ку згра ду и

ку ћу на те ри то ри ји ју жног Ба на та и за то је по треб на мак си мал на са рад -

ња ста нов ни штва.

Пре по чет ка тог по сла гра ђа ни ће би ти оба ве ште ни, а пред ви ђе но је да

се си сте мат ска де ра ти за ци ја ра ди у про ле ће и на је сен. По себ на па жња

би ће по све ће на не хи ги јен ским на се љи ма.



не де ља до не ле су не ке од лу ке на
осно ву ко јих се мо же ре ћи да има ју
пре ви ше то ле ран ци је.

На при мер, јед ног чо ве ка ко ји је
био оп ту жен за об љу бу над де те том
осу ди ли су са мо на пет, а дру гог ко -
ји је по чи нио исто кри вич но де ло на
де вет го ди на за тво ра. У тре ћем слу -
ча ју из ре кли су ка зну од осам го ди на
за тво ра му шкар цу ко ји је бру тал но, с
ви ше уда ра ца но жем, убио же ну с
ко јом је ду го жи вео, а по том ју је по -
лио бен зи ном и за па лио кре вет на
ко јем је ле жа ла да би при крио тра -
го ве.

Та кве ка зне и та ко бла га ка зне на
по ли ти ка не мо гу да за пла ше агре -
сив не, нер вно ла бил не и кри ми но ге -
не осо бе и не ма ју свр ху пре вен ци је.
Осим то га, ако се узме у об зир да
осу ђе ни ци у Ср би ји има ју мо гућ но -
сти да иза ђу из за тво ра ра ни је, пре
ис те ка ка зне, не ма сум ње да је на ше
пра во су ђе још увек да ле ко од Евро -
пе, где се за нај те жа кри вич на де ла
из ри чу дра кон ске ка зне.

М. Гли го рић

У су ду у За је ча ру ње му је из ре че на
ка зна од че тр де сет го ди на за тво ра,
нај ве ћа у срп ском пра во су ђу. Ме ђу -
тим, та пре су да још ни је пра во сна -
жна, јер адво ка ти овог уби це мо гу да
се жа ле Апе ла ци о ном су ду.

С об зи ром на то да су до са да у тој
нај ви шој суд ској ин стан ци у Ср би ји
мно ге пр во сте пе не пре су де уби ца ма
и ви нов ни ци ма тра гич них са о бра -
ћај них не сре ћа по ни шта ва не, а су ђе -
ња по но во вра ћа на на по че так, мо же
се оче ки ва ти да ће се то по но ви ти и
у овом слу ча ју. Због то га се на ме ћу
не ка пи та ња.

Да ли је не ко ко је био та ко су ров
и убио тро го ди шњу де вој чи цу за слу -
жио не што ма ње од смрт не ка зне?

Мо же ли се за не ма ри ти то што
при ли ком из ри ца ња пре су де ни је
по ка зао ни трун ку ка ја ња, а од лу ку о
ви си ни ка зне ко ја му је из ре че на
хлад но је при мио?

Та кве осо бе не за слу жу ју ми лост,
већ нај стро же ка зне. Ме ђу тим, су ди -
је Апе ла ци о ног су да, у ко ме ће би ти
раз мо тре на ова пре су да, по след њих

Има ли прав де?
На су ђе ње Вла ди ци Рај ко ви ћу, два де -
се то смо го ди шња ку ко ји је про шле го -
ди не шо ки рао це лу Ср би ју ка да је нај -
пре си ло вао, а по том и за да вио тро го -
ди шњу де вој чи цу с ко јом се играо,
при вре ме но је ста вље на тач ка.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Тучак, прашник – цвет. Маслачак.

На градским травњацима, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Шта ти је еволуција... Некада сам био млади јунац, а сад сам 
матори јарац.

• Ишли смо главом кроз зид и прекомерна употреба силе нам се 
обила о главу.

• Филм се често прекида рекламама да би радња добила 
на динамици.

• Идем у соларијум. Да и мене једном огреје сунце!

• Код нас једино подземље ради рударски.

• Ако белцу жена роди црнче, значи да га је све време фарбала.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЖЕНА МЕ НЕ КОНСТАТУЈЕ НИ ДВА ПОСТО.

НИКАКО ДА КОД ЊЕ ПРЕЂЕМ ЦЕНЗУС.

Петак, 7. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Сам свој во ђа
Ако би се у Пан че ву, а и ши ре, ко јим слу ча јем би рао нај спо соб ни ји
ди рек тор не ке од др жав них уста но ва и ако би се тај из бор пра вио ни
по ба бу ни по стри че ви ма, он да је дан чо век те шко да би имао кон ку -
рен ци ју. Он се зо ве Ову ка. Док тор Сло бо дан Ову ка.

Про шло је тек не ких осам ме се ци от кад се он с ме ста ди рек то ра
До ма здра вља, ко ји је до жи вео му ње вит пре о бра жај на бо ље за ње го -
ва ман да та, „пре ме стио” на ру ко во де ћу функ ци ју у Оп штој бол ни ци.
За то ма ло вре ме на ова уста но ва, ко ја је го ди на ма би ла на апа ра ти -
ма за одр жа ва ње у жи во ту, про бу ди ла се из ко ме. Њен опо ра вак све
је бр жи. Јед на од нај зна чај ни јих опе ра ци ја, она на ње ном ср цу – Ин -
тер ном оде ље њу, за ка за на је за крај ма ја. У ме ђу вре ме ну се оба вља ју
оне сит ни је, али јед на ко зна чај не, ко је бол ни цу од ба бе чи ја је јед на
но га већ би ла у гро бу, а и дру га се опа сно при бли жа ва ла ра ци,
траснфор ми шу у де вој ку спрем ну за уда ју. Ме та фо ра мо жда је сте
тра ги ко мич на, али све оста ло уоп ште ни је ше га.

О то ме шта је све ура ђе но у бол ни ци од ју ла про шле го ди не до да -
нас, пи ше мо го то во из бро ја у број, али вре ди под се ти ти на не ке де -
та ље: за у ста вљен енор ман тренд за ду жи ва ња, сма ње не ли сте че ка ња,
по пра вље ни ске нер и дру га опре ма, по ве ћан број опе ра ци ја, уве де не
но ве про це ду ре у ди јаг но сти ци и ле че њу, окре че но не ко ли ко оде ље -
ња, ре ор га ни зо ва на слу жба про сек ту ре, по кре нут но ви сајт... У овом
бро ју за те ћи ће те и вест да Уро ло ги ја од пре не ко ли ко да на има свој
ул тра звуч ни апа рат. Ина че, на том оде ље њу сва ки па ци јент мо ра да
бу де пре гле дан ул тра зву ком, а го ди шње Уро ло ги ју „пре ле жи” ви ше
од две хи ља де љу ди. При том то оде ље ње ни ка да ни је има ло свој ул -
тра звук. За ми сли те. Но ту ни је крај. Др Сло бо дан Ову ка не са мо да
уме да са гле да по тре бе сва ке бол нич ке со бе и пред со бља већ и ме ђу
за по сле ни ма ла ко уо ча ва оне ко ји се из два ја ју по ка рак те ри сти ка ма
свој стве ним и ње му са мом – по љу ба ви пре ма по слу, же љи за уса вр -
ша ва њем, ам би ци ји, по све ће но сти. Он та кве би ра за во ђе.

И он да не чу ди ка да ви ди те ра дост на ли ци ма јед ног др Пре дра га
Ву ји ћа, на чел ни ка Уро ло ги је, или ње го ве ко ле ги ни це др Сла ђа не Ко -
ва че вић (ко ју је Ову ка не по гре ши во „про гла сио” и за пи-ара Бол ни це)
због на бав ке но вог уре ђа ја. Ти ле ка ри, по ред де жур ста ва, опе ра ци ја,
пре гле да, кон сул та ци ја..., про на ла зе вре ме и за до дат ну еду ка ци ју
ка ко би тај уре ђај ис ко ри сти ли да по ве ћа ју спи сак бол нич ких услу -
га. Та ко је и са др Сте ва ном Ми ха и ло ви ћем, ре ци мо. Про чи та ће те,
та ко ђе, у овом бро ју да се од не дав но у бол ни ци ко ри сти још је дан са -
вре ме ни апа рат, ко ји омо гу ћа ва при ме ну ул тра звуч но во ђе не ре ги о -
нал не ане сте зи је. Та про це ду ра је у све ту по че ла да се ко ри сти пре
не ко ли ко го ди на, а у Ср би ји је, осим бол ни це у Пан че ву, не ра ди ни -
ко. Тре ба ли ре ћи да се и др Сте ван Ми ха и ло вић за то нај пре до дат -
но еду ко вао?

И та ко, оне пре гле де ко је смо до сад мо ра ли да ра ди мо у Бе о гра ду уз
мно го че ка ња, а не рет ко и ке ша, сад ра ди мо у пан че вач кој бол ни ци.
Та ко од јед ном. До сад ни је мо гло, сад мо же. Ве ро ват но се пи та те где је
ту ква ка, ка кав је сад то ћи ри бу-ћи ри ба. И за што не ко да нас у бед ној
Ср би ји и у још бед ни јем здрав ству, с ми зер ном пла том и го ми лом по -
сла на гр ба чи, же ли да ра ди и учи ви ше но што мо ра? Ма, то је си гур но
не ка мућ ка, ре ћи ће не вер не То ме. Пред из бор на кам па ња – по ви ка ће
не ки из ма се. Ех, па не тра је кам па ња пет го ди на. А то ли ко Ову ка ра -
ди свој ди рек тор ски по сао. И на не вер ни ке од ма ху је ру ком.

И не, ни је Ову ка је ди ни. Ни су је ди ни ни ле ка ри по пут ов де по ме -
ну тих. Има та квих рад ни ка још и у бол ни ци и у свим дру гим фир ма -
ма, без об зи ра на за ни ма ње. Че сто их, на жа лост, над гла са ју они што
су спрем ни да по ни зе дру ге да би се бе из ди гли – ла жу, под ме ћу но -
гу, вр да ју са мо да њи хо ва инерт ност и ле њост не до ђу до из ра жа ја.
Удру же се да мрач ном сен ком за кло не оне што све тле и сме та ју, уз -
др ма ва ју мир но мо ре, џа ра ју шта пом по му љу. Али не бри ни те. За ко -
ни при ро де про пи са ли су да то не мо же та ко за на век. Кад-тад до ђе
не ки Ову ка да ме тлом рас те ра чо по ре не спо соб ња ко ви ћа. По тра жи те
и ви свог. Ако не ус пе те, опет по сто ји ре ше ње: про на ђи те Ову ку у се -
би. Бу ди те Ову ка, бу ди те све тлост. Бу ди те во ђа. О да, мо же те. Пи та -
ње је са мо да ли хо ће те.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



Ове недеље, у понедељак, 3.
априла, почео је упис ђака у
први разред основне школе у
Војводини и он ће званично
трајати до 31. маја. Међутим,
школе ће и након тог рока мо-
ћи да уписују будуће прваке. У
складу с тим, Секретаријат за
јавне службе и социјална пи-
тања позвао је родитеље да
пријаве децу која наредне
школске године треба да пођу
у први разред. Школовање је
обавезно за све малишане ро-
ђене од 1. марта 2010. до кра-
ја фебруара 2011. У први раз-
ред основног образовања могу
се уписати и деца старија од
седам и по година која су због
болести или из других оправ-
даних разлога била спречена у
томе.

Пријављивање деце обавља
се у образовним установама и
родитељи/старатељи треба да
доставе школама фотокопију
личне карте, потврду лекара
да је дете здравствено способ-
но за полазак у школу, извод
из матичне књиге рођених,
пријаву стана (на увид) и уве-
рење о завршеном припрем-
ном предшколском програму.
Испитивање детета обавиће
психолог и педагог школе. У
школе за образовање ученика
са сметњама у развоју ученик
се уписује на основу мишљења
Интерресорне комисије за
процену потребе за пружање
додатне образовне, здравстве-
не или социјалне подршке, уз
сагласност родитеља односно
старатеља. З. С.

УПИС ПРВАКА 2017/2018.

Пријављивање у току

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.

АК ЦИ ЈА У ЦЕН ТРУ „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИК"

По пуст за пен зи о не ре

У не де љу, 9. апри ла, Ха ла
спор то ва на Стре ли шту би ће
ре зер ви са на за фит нес. На и -
ме, од 12 до 17 са ти би ће одр -
жан ше сти „Фит нес-дан ”, а
про грам ма ни фе ста ције осми -
шљен је та ко да гра ђа не Пан че ва

ин фор ми ше и да им омо гу ћи
да про ба ју нај ра зли чи ти је груп -
не фит нес-ве жбе ко је се при -
ме њу ју и по пу лар не су у чи та -
вом све ту. Про грам је на ме -
њен свим гра ђа ни ма ко ји су
здрав стве но спо соб ни да се ба -
ве ре кре а ци јом.

Циљ овог про јек та, чи ји је
по кро ви тељ Град Пан че во већ
пет го ди на, је сте да про мо ви -
ше ре кре а ци ју као сег мент
здра вог жи вот ног сти ла и ње -
но усва ја ње као здра ву на ви ку.
У прет ход не че ти ри го ди не
„Фит нес-дан ” је оку пљао и до
1.000 ре кре а ти ва ца ко ји су
про ба ли нај по пу лар ни је груп -
не фит нес-ве жбе.

И овог пу та осми шљен је
про грам за све уз ра сте, ко ји об -
у хва та раз ли чи те ве жбе ко ор -
ди на ци је, бр зи не, сна ге, из др -
жљи во сти и флек си бил но сти,
уз ко ри шће ње ве ли ког бро ја ре -
кви зи та и уз нај по пу лар ни ју
му зи ку и нај е ми нент ни је ин -
струк то ре из Ср би је. На кра ју
ма ни фе ста ци је спон зо ри ће на -
гра ди ти нај вред ни је ве жба че.

Ор га ни за то ри по зи ва ју гра -
ђан ке и гра ђа не Пан че ва да
им се при кљу че.

А. Ж.

Ле па вест за све во за че гла си
да ће и то ком апри ла све вр -
сте го ри ва би ти јеф ти ни је 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 апри ла, ко ли ко ак ци ја
тра је.

Да кле, од пет ка, 7. апри ла,
до че тврт ка, 13. апри ла, ва -
жи ће ку пон број 6, 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. На ред не не де ље
об ја ви ће мо ку пон број 7, ко -
ји ће ва жи ти од пет ка, 14.
апри ла, до че тврт ка, 20.
апри ла.

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.

Но вац обез бе ђен, 
уго вор пот пи сан

Че ка се јав на на бав ка

Ра до ви по чи њу у ју ну

Не ма ви ше ни нај ма ње сум ње
да ће ре кон струк ци ја Ин тер -
ног оде ље ња пан че вач ке Оп -
ште бол ни це по че ти већ у ју -
ну. Нај ва жни ја став ка – но вац,
а при ча мо о су ми од 500 ми -
ли о на ди на ра, ви ше ни је про -
блем, и то од пет ка, 31. мар та.

Тог да на су уго вор ко јим
Упра ва за ка пи тал на ула га ња
АП Вој во ди не пре но си Оп штој
бол ни ци сред ства на ме ње на за
ре кон струк ци ју и адап та ци ју
Ин тер ни стич ког бло ка пот пи -
са ли ди рек то ри по ме ну тих ин -
сти ту ци ја – Не дељ ко Ко ва че -
вић и др Сло бо дан Ову ка, а у
име ло кал не са мо у пра ве свој
па раф на до ку мент ста вио је и
гра до на чел ник Са ша Па влов.

На кон овог, за пан че вач ку
бол ни цу, али и за све гра ђа не
Пан че ва и ју жног Ба на та за и -
ста све ча ног чи на, упри ли че -
ног у управ ној згра ди бол ни це,
Не дељ ко Ко ва че вић је у прат -
њи оста лих пот пи сни ка уго во -
ра об и шао Ин тер но оде ље ње.

АКТУЕЛНО
Петак, 7. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НО ВА УСЛУ ГА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

Су бо том ул тра звуч ни и 
спе ци ја ли стич ки пре гле ди

СА РАД ЊА АУ ТО-ЦЕН ТРА „ЗО КИ” 

И „ГА СПЕ ТРО ЛА”

Го ри во јеф ти ни је 
и у апри лу

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.

Пен зи о не ре ће си гур но
об ра до ва ти ин фор ма -
ци ја да ће се и то ком
апри ла на ста ви ти ак -
ци ја у Цен тру за хит ну
и ре ста у ра тив ну сто ма -
то ло ги ју „Ни ко дент ме -
дик” у окви ру ко је они
оства ру ју пра во на 20%
по пу ста на све услу ге у
тој ор ди на ци ји.

Ис ко ри сти те ову при -
ли ку и за ка жи те пре глед
пу тем те ле фо на 064/21-
75-056. Овај са вре ме ни
и мо дер но опре мље ни
цен тар на ла зи се пре ко
пу та ста ре роб не ку ће, у
Ули ци Мак си ма Гор ког
2, а у по ну ди има услу ге
из свих обла сти сто ма то -
ло ги је. Д. К.

ме се ци – ис та као је Не дељ ко
Ко ва че вић.

Он је на ја вио да ће По кра -
јин ска вла да пре ко Упра ве за
ка пи тал на ула га ња на ста ви ти
да ула же у здрав стве не уста но -
ве на те ри то ри ји Вој во ди не.

– Мо рам на по ме ну ти и то да
смо ми са мо пре ко два кон кур са,

РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ИН ТЕР НОГ ОДЕ ЉЕ ЊА

ОСТВА РУ ЈЕ СЕ САН 
СА ЊАН ТРИ НА ЕСТ ГО ДИ НА

НЕ ДЕ ЉА, 9. АПРИЛ

Дан за фит нес

ИМА ЛИ НА ДЕ ЗА ЗА ВОД?

Упи тан да ли ће Упра ва за ка пи тал на ула га ња обез бе ди ти и

сред ства за за вр ше так но ве згра де За во да за јав но здра -

вље, као што је то по чет ком го ди не би ло на ја вље но, ди рек -

тор Упра ве Не дељ ко Ко ва че вић ре као је да ће то обе ћа ње

би ти ис пу ње но.

– Ди рек тор ка За во да прим. др Љи ља на Ла зић оба ве сти -

ла нас је да је ура ђе на ре ви зи ја про јек та и да је сма ње на

пред ра чун ска вред ност, те ће мо са че ка ти ре ба ланс бу џе та у

ју ну, ка ко би смо опре де ли ли и сред ства за ре а ли за ци ју тог

про јек та – ре као је Ко ва че вић.

НА ХЕ МО ДИ ЈА ЛИ ЗУ У ДРУ ГЕ УСТА НО ВЕ

Је дан од ве ћих про бле ма ко ји се на мет нуо због исе ље ња Ин -

тер ни стич ког бло ка ти цао се око 150 па ци је на та ко ји у тај

део бол ни це од ла зе на хе мо ди ја ли зу.

Пре ма ре чи ма др Сло бо да на Ову ке, с Ми ни стар ством

здра вља по стиг нут је до го вор да па ци јен ти из ју жног Ба на -

та до за вр шет ка ра до ва бу ду пре у сме ра ва ни ка бол ни ца ма

у окол ним, њи ма нај бли жим оп шти на ма – Вр шцу и Зре ња -

ни ну, а они из Пан че ва би ће упу ћи ва ни у Бе о град, и то у

КБЦ Зве зда ра и Кли нич ки цен тар.

Но вац ви ше ни је про блем

– Још 2004. го ди не би ло је
пла ни ра но да се овај про је -
кат ре а ли зу је. Ме ђу тим, тек
по сле три на ест го ди на ми
смо ус пе ли да пре ђе мо с ре -
чи на де ла. Оп шта бол ни ца и
Град Пан че во при пре ми ли су
сву нео п ход ну до ку мен та ци -
ју, из ра ђен је про је кат и обез -
бе ђе не су гра ђе вин ске до зво -
ле, та ко да ће Упра ва за ка -
пи тал на ула га ња у нај ско ри је
вре ме рас пи са ти јав ну на бав -
ку. На да мо се да ће кон курс
про ћи бр зо и ква ли тет но, да
не ће би ти жал би и да ће бол -
ни ца би ти ура ђе на у нај кра -
ћем мо гу ћем ро ку. Пред ви -
ђе но је да ра до ви тра ју осам

ко ји су би ли рас пи са ни у но -
вем бру и ја ну а ру, обез бе ди ли
већ 238 ми ли о на ди на ра за ме -
ди цин ску опре му и за адап та -
ци ју обје ка та из до ме на ме ди -
цин ске за шти те. Осим то га,
обез бе ди ли смо и 150 ми ли о на
за три ан ги о са ле у Вој во ди ни.
У том ма ни ру ће мо и на ста ви -
ти – до дао је Ко ва че вић.

Ди рек тор пан че вач ке бол -
ни це др Сло бо дан Ову ка на -
гла сио је да ин ве сти ра ње у
Ин тер но оде ље ње и ко на чан
по че так ра до ва на ре кон струк -
ци ји тог бло ка пред ста вља ју
до бар при мер си нер ги је из ме -
ђу Ре пу блич ке и По кра јин ске
вла де.

– Ми бу квал но пи ше мо но ву
исто ри ју пан че вач ког здрав -
ства и то је до каз да су нам на
пр вом ме сту па ци јен ти и же ља
да им омо гу ћимо да се ле че у
нор мал ним усло ви ма. На ма
ко ји смо за по сле ни у овој
уста но ви оста ла је оба ве за да
се у пе ри о ду тра ја ња ра до ва,
иа ко ће мо функ ци о ни са ти у
мак си мал но ску че ним усло -
ви ма, по ста ра мо за то да ни -
ко ме у на ред ним ме се ци ма ни
на ко ји на чин не бу де ума њен
ни во здрав стве не за шти те на

ко ји има пра во – на гла сио је
Ову ка.

Пла ни ра но је да јав на на -
бав ка бу де рас пи са на сре ди -
ном апри ла, а она у иде ал ним
усло ви ма, то јест у слу ча ју да
не ма жал би, тра је нај кра ће 45
да на. То би зна чи ло да се пр ви
рад ни ци у кру гу бол ни це мо гу
оче ки ва ти по чет ком ју на. У
Ин тер но оде ље ње, ка ко је ре -
као Ову ка, у прет ход не че ти ри
де це ни је ни је уло жен ни је дан
је ди ни ди нар.

Д. Ко жан



Иа ко је ли дер Срп ске на пред -
не стран ке Алек сан дар Ву чић
по бе дио, и то у пр вом кру гу
из бо ра за пред сед ни ка др жа -
ве, пан че вач ки на пред ња ци се
по сле по бе де ни су огла ша ва -
ли, ни ти су од го во ри ли на на -
ша пи та ња. Не у о би ча је но за
стран ку чи ји је ли дер иза бран
за ше фа др жа ве.

С дру ге стра не, пан че вач ке
де мо кра те из ра зи ле су за до -
вољ ство што је кан ди дат ко га
је по др жа ла Де мо крат ска
стран ка, Са ша Јан ко вић, у
Пан че ву оства рио ре зул тат од
бли зу 20 од сто гла со ва. Оце -
ни ли су да је из ла зност би ла
не за до во ља ва ју ћа и да је она
по ка за ла шта Пан чев ци ми сле
о по ли ти ци ко ју во ди ло кал на
власт, али и да гла со ви да ти
Јан ко ви ћу по ка зу ју ипак по зи -
тив ну енер ги ју ко ја се вра ћа у
Пан че во.

– Чи ње ни ца да је пред сед -
нич ки кан ди дат Са ша Јан ко -
вић осво јио у Пан че ву бли зу
20% гла со ва, го во ри да су
Пан чев ци ви де ли да по сто ји
ал тер на ти ва са да шњој вла сти
и да су спрем ни да се бо ре за
при стој ну и уре ђе ну Ср би ју и
за свој град – из ја вио је др Ду -
шан Сто јић, пред сед ник Град -
ског од бо ра ДС-а.

Ре зул та ти из бо ра су, сма тра
Срп ски по крет Две ри, по сле -
ди ца це ло куп ног ста ња у дру -
штву. На кон што су гра ђа ни
из гу би ли со ци јал ну, прав ну,
здрав стве ну и еко ном ску си -
гур ност, власт, уз по моћ ме -
ди ја, са да ла ко ма ни пу ли ше

би ра чи ма, уз усло вља ва ње
рад ним ме сти ма.

– Би ло је ту и по зи ва ња те -
ле фо ном, и до ла за ка на вра та
гра ђа на, и дру гих зах те ва, али
с по зи ци је вла сти, број гла со -
ва за Ву чи ћа је ма ли. Не за бо -
ра ви мо да су га из лич них
ин те ре са по др жа ли Ља јић,
Зу кор лић, Ка рић, ПУПС,
СПС… Гра ђа ни су у стра ху да ли

по др шку оном ко то зло у по -
тре бља ва, али ми не кри ви мо
наш на род. Кри ви смо ми, јер
не успе ва мо да на ђе мо пут и
от кло ни мо страх у љу ди ма –
ка же Ми лу тин Илић из Две ри.

Ка да је реч о да љим пла но ви -
ма, Илић ка же да сва ки из бор -
ни ци клус и рад у по ли ти ци ви -
де као при пре му за бу ду ће да не,
од ко јих оче ку ју бу ђе ње на ро да
и ски да ње овог ре жи ма с вла -
сти. Ка же да ће Две ри на ста ви -
ти да бу ду глас мо рал не, хра бре
и сло бо дар ске Ср би је.

По крет „До ста је би ло” – чи ја
се од лу ка о то ме да ли ће по др -
жа ти не ког од кандидатa или ће
иза ћи са сво јим, што се и до го -
ди ло, нај ду же че ка ла – сма тра
да су на овим из бо ри ма је ди ни
по бед ни ци: ку пље ни гла со ви,
страх и нерегуларнoст. Град ски
ко ор ди на тор ДЈБ Ни ко ла По -
лић из ја вио је да ће на кон из бо -
ра фо кус би ти на ап сти нен ти ма.

– Ра ди ће мо на то ме да убе -
ди мо гра ђа не ко ји не из ла зе
на из бо ре да ни смо сви исти и
да се све мо же про ме ни ти.
Про ме на мо ра до ћи олов ком,
а Ву чи ће ва по пу лар ност па да.
Ми не од у ста је мо, на кра ју ће -
мо по бе ди ти, јер по раз ни је
ал тер на ти ва – из ја вио је он.

Срп ски ра ди ка ли на кон
ових из бо ра ба ве се со бом. Не
кри ју да ни су за до вољ ни по -
стиг ну тим ре зул та том, а ре -
зул та те дру гих ни су ко мен та -
ри са ли.

– Ра ди мо озбиљ ну и те мељ -
ну ана ли зу да би смо утвр ди ли
раз ло ге ко ји су нас до ве ли до
овог ре зул та та. Објек тив но,
СРС је имао нај скром ни ју
кам па њу, јер не ко ри сти мо ни
др жав не ре сур се, а не пла ћа ју
нас ни стра не слу жбе, ни до -
ма ћи тај ку ни. На ша по ште на
по ли тич ка бор ба не ста је и ми
ће мо се, као и до са да, бо ри ти
де мо крат ским и ин сти ту ци о -
ним сред стви ма – из ја ви ла је
Сми ља на Гла мо ча нин Вар га,
пред сед ни ца Oкружног од бо -
ра СРС-а.

Из Ти ма Ву ка Је ре ми ћа у
Пан че ву крат ко су са оп шти ли
да је њи хов пред сед нич ки кан -
ди дат у на шем гра ду на че твр -
том ме сту по бро ју осво је них
гла со ва, а о да љим ак тив но -
сти ма „јав ност ће би ти бла го -
вре ме но оба ве ште на”.

Сви пан че вач ки по ли ти ча -
ри с ко ји ма смо раз го ва ра ли
сло жни су у оце ни да ре зул та -
ти ових из бо ра не ће мно го
ути ца ти на са став ло кал не
по ли тич ке сце не или од бор -
нич ких гру па у Скуп шти ни
гра да. А да ли ће до не ких
про ме на у са мим од бо ри ма
стра на ка до ћи – то је већ мо -
гу ће, али је то њи хо во уну тар -
стра нач ко пи та ње. 
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Пред сед ник Ре пу блич ке из -
бор не ко ми си је Вла ди мир
Ди ми три је вић из ја вио је да је
у РИК при сти гло 45 при го во -
ра, као и да је рок за њи хо во
под но ше ње ис те као 3. апри ла
у 20 са ти. РИК је на седници
одржаној 5. априла одлучио
да се гласање поништи на
укупно шест места, међу ко-
јима су и одређена бирачка
места у Панчеву односно
Глогоњу. Избори ће на тим
бирачким местима бити по-
новљени 11. априла. На би-
рачком месту у Глогоњу из-
бори су поништени јер је у
кутијама било више гласач-
ких листића од броја бирача
који су изашли на изборе.

Члан пан че вач ког Рад ног
те ла РИК-а Зден ка Јо кић
(СНС) ка же да том те лу ни су
при ја вље не ве ће не пра вил но -
сти ко је би до ве ле до по на -
вља ња из бо ра на не ком би -
рач ком ме сту.

– За бе ле же ни су од ре ђе ни
фор мал ни не до ста ци, по пут
то га да је на за пи сни ку из о -
ста ло у ко ли ко са ти је гла са ње
за вр ше но, или је фа лио да -
тум, али ни шта озбиљ ни је
нам ни је при ја вље но – ре кла
је Јо ки ће ва.

Чла но ви би рач ког од бо ра
из По кре та „До ста је би ло” са -

оп шти ли су да је на те ри то ри -
ји Пан че ва би ло не ре гу лар но -
сти, и то „ско ро на сва ком би -
рач ком ме сту”.

– Па жњу при вла чи то што
је на би рач ком ме сту 71 у ОШ
„Брат ство –је дин ство” у Вој ло -
ви ци из ве ден „бу гар ски воз”.
То ком бро ја ња ли сти ћа то је
уо чио и при ја вио пред сед ник
би рач ког ме ста Жар ко Је ли -
сав чић, што је за ве де но у за -
пи сник – из ја вио је ко ор ди на -
тор ДЈБ Ни ко ла По лић.

На и ме, „бу гар ски воз” је,
об ја шња ва он, из ве ден та ко
што је јед но је зич ки ли стић на
срп ском је зи ку био уба чен у
ку ти ју са дво је зич ким ли сти -
ћи ма (ма ђар ским и срп ским),
ко ји ма се и гла са ло на том би -
рач ком ме сту.

И пан че вач ке де мо кра те
по ми њу „бу гар ски воз”.

– Пан чев ци су са ми ка ме -
ра ма бе ле жи ли ве ли ки број
не пра вил но сти ко је су се де -
ша ва ле на би рач ким ме сти -
ма, по пут „бу гар ског во за”, а
при ме ће ни су и ак ти ви сти
вла да ју ће ко а ли ци је ко ји су са
спи ско ви ма би ра ча ста ја ли
ис пред би рач ких ме ста... Бес -
пред мет но је раз го ва ра ти о
фер и по ште ним ре зул та ти ма
ових из бо ра – ка же шеф пан -
че вач ких де мо кра та др Ду -
шан Сто јић.

И ра ди ка ли твр де да су њи -
хо ви кон тро ло ри у Пан че ву уо -
чи ли не пра вил но сти, али су од -

мах на ли цу ме ста ре а го ва ли.
– Те при мед бе су ушле у

за пи сни ке и при ја вље не су
РИК-у. Ни смо од оних ко ји
оп ту жу ју и вре ђа ју на род
због то га ка ко је гла сао. На ша
нај ве ћа при мед ба је не рав -
но пра ван при ступ ме ди ји ма
то ком кам па ње и из о ста нак
ТВ ду е ла пред сед нич ких
кан ди да та. Др Во ји слав Ше -
шељ је по звао Алек сан дра
Ву чи ћа, Са шу Јан ко ви ћа и
Ву ка Је ре ми ћа на ТВ ду ел,
али ни је дан од њих ни је при -
хва тио – ка же у име СРС-а у
Пан че ву Сми ља на Гла мо ча -
нин Вар га. 

Срп ски по крет Две ри по ру -
чу је да је не пра вил но сти би ло
и у кам па њи и на дан гла са ња.

– Ка ко не ко да ор га ни зу је
из бо ре ка да ни др жа ву не уме
да во ди!? Нај о чи глед ни ји
при ти сак и не пра вил но сти на
дан из бо ра ко је спро во ди ре -
жим је зва ње те ле фо ном и до -
ла зак са спи ско ви ма на вра та
гра ђа на, а на кра ју и по ли тич -
ко аги то ва ње ис пред би рач -
ких ме ста, где гра ђа ни мо ра ју
да про ђу по ред гру па СНС ак -
ти ви ста, ко ји бе ле же ко је до -
шао, а све то на де се так ме та ра
од би рач ког ме ста, што ни је
по за ко ну. Због то га је и по зи -
ва на по ли ци ја с ви ше ме ста у

Гло го њу, Омо љи ци, у Пан че -
ву, а с би рач ког ме ста 42 је тек
на кон дру ге ин тер вен ци је по -
ли ци је гру па СНС ак ти ви ста
оте ра на – са оп штио је Ми лу -
тин Илић из Две ри.

Сво је по сма тра че на те ри то -
ри ји на шег гра да има ли су ЦЕ -
СИД и ор га ни за ци ја ЦР ТА.
Не зва нич но смо са зна ли да је
по ли ци ја ре а го ва ла и на би -
рач ком ме сту 61 (згра да Са ве -
за глу вих), јер је би рач на кон
гла са ња с ли сти ћем же лео да
на пу сти про сто ри ју за гла са ње.
По ли ци ја је узе ла из ја ве, али је
баш та да до шло до кр ше ња из -
бор ног пра ви ла јер је то учи -
ње но на би рач ком ме сту, на -
кон ње го вог за тва ра ња, што
ни је до зво ље но – на ве ли су, са -
зна је мо, не за ви сни по сма тра -
чи у из ве шта ју. Ина че, отва ра -
ње баш тог би рач ког ме ста ка -
сни ло је око три де сет ми ну та.

Са зна је мо и да је не за ви -
сним по сма тра чи ма при ја -
вље но кр ше ње из бор не ти ши -
не у Гло го њу и Ја бу ци, јер су
то ком ви кен да ка че ни по ли -
тич ки пла ка ти.

Ка да го во ри мо о овој те ми,
нај ве ћу па жњу су гра ђа на иза -
зва ло је то што су се на дру -
штве ним мре жа ма по ја ви ли
сним ци на ко ји ма се ви де ак -
ти ви сти ко ји са спи ско ви ма
сто је ис пред би рач ког ме ста
(код Гим на зи је), али при го во -
ри с до ка зи ма ни су упу ће ни
РИК-у.

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ СТРА НА КА 

И НЕ ЗА ВИ СНИ ПО СМА ТРА ЧИ

ПоновоизбориуГлогоњу

КА КО СТРАН КЕ ОЦЕ ЊУ ЈУ РЕ ЗУЛ ТА ТЕ ИЗ БО РА

Скоро сви за до вољ ни

Че ка ју се ко нач ни 
ре зул та ти из бо ра 
за Ср би ју и Пан че во

Алек сан дар Ву чић, пред сед -
ник Срп ске на пред не стран ке
и кан ди дат ко а ли ци је ко ју је
чи ни ло де вет по ли тич ких пар -
ти ја, од нео је по бе ду 2. апри ла
у пр вом кру гу из бо ра за пред -
сед ни ка Ср би је и по стаће но ви
шеф др жа ве.

Ре пу блич ка из бор на ко ми -
си ја (РИК) са оп шти ла је 5.
апри ла пре ли ми нар не ре зул -
та те из бо ра за пред сед ни ка
Ре пу бли ке Ср би је на до та да
об ра ђе них 96,7 од сто би рач -
ких ме ста од но сно 96,6 од сто
би рач ког те ла. На овом про -
цен ту об ра ђе ног би рач ког те ла
из ла зност из но си 54,55 од сто,
док је про це нат гла со ва ко је су
осво ји ли кан ди да ти сле де ћи: 

Са ша Јан ко вић – 576.600
гла со ва или 16,36 од сто;

Вук Је ре мић – 199.271 глас
или 5,65 од сто;

Ми ро слав Па ро вић – 11.173
гла са или 0,32 од сто; 

Са ша Ра ду ло вић – 49.886
гла со ва или 1,42 од сто; 

Лу ка Мак си мо вић – 332.231
глас или 9,43 од сто; 

Алек сан дар Ву чић – 1.938.854
гла са или 55,02 од сто; 

Бо шко Об ра до вић – 80.784
гла са или 2,29 од сто;

Во ји слав Ше шељ – 158.904
гла са или 4,51 од сто;

Алек сан дар По по вић –
36.881 глас или 1,05 од сто;

Ми лан Ста ма то вић – 41.462
гла са или 1,18 од сто;

Не над Ча нак – 39.670 гла со -
ва или 1,13 од сто.

Ка да је реч о ре зул та ти ма за
Пан че во, пре ци зне по дат ке о
то ме ка ко су гра ђа ни Пан че ва и
окол них се ла гла са ли, од ко ор -
ди на то ра пан че вач ког Рад ног
те ла РИК-а Ми ло ра да Ми ли ће -
ви ћа ни смо ус пе ли да са зна мо,
јер су „сви за пи сни ци и ли сти -
ћи са мо про сле ђе ни РИК-у”.

–  С об зи ром на то да ни су
одр жа ни ло кал ни из бо ри, ни смо

ка ко су нам од го во ри ли, тра -
же не по дат ке за Пан че во ће до -
ста ви ти на кон што об ра де свих
100 од сто гла со ва и об ја ве ко -
нач не ре зул та те из бо ра. За кон -
ски рок за об ја вљи ва ње ко нач -
них ре зул та та из бо ра је 96 са ти
од за тва ра ња би рач ких ме ста,
што зна чи да ће РИК то мо ра ти
да учи ни нај ка сни је до че тврт -
ка, 6. апри ла, у 20 са ти.

Ка ко су Пан чев ци гла са ли
На те ри то ри ји Пан че ва укуп но
су би ла 74 би рач ка ме ста, од
че га 46 у гра ду, по че ти ри у
Стар че ву, Омо љи ци, Ка ча ре ву,
Ба нат ском Но вом Се лу и До -
ло ву, три у Ја бу ци, по два у
Гло го њу и Ба нат ском Бре стов цу

ИЗ БО РИ ЗА ПРЕД СЕД НИ КА СР БИ ЈЕ

ВУ ЧИ ЋЕ ВА ПО БЕ ДА У ПР ВОМ КРУ ГУ

Страну припремила

Марина
Димитрић

ШТА ЈЕ „БУ ГАР СКИ ВОЗ”?

Реч је о по ли тич ком тер ми ну ко ји пред ста вља по се бан на -

чин зло у по тре бе пра ва гла са, ка ко би од ре ђе на стран ка из -

ме ни ла из бор не ре зул та те у сво ју ко рист. За овај ме тод је

ка рак те ри стич но то да јед на осо ба гла са на ви ше би рач ких

ме ста. Овај тер мин се обич но ко ри сти ме ђу бал кан ским на -

ро ди ма, а ње гов на ста нак је ин спи ри сан не де мо крат ским

из бо ри ма у Бу гар ској кра јем 20. ве ка.

Ло ко мо ти ва (ор га ни за тор), ко ри сте ћи сво је ме сто у ор -

га ни за ци ји из бо ра, узи ма пра зан гла сач ки ли стић и за о -

кру жу је ред ни број же ље не пар ти је. 

Лу ка Мак си мо вић – Љу би -
ша Пре ле та че вић Бе ли – 5.711
гла со ва или 11,66 од сто;

Алек сан дар Ву чић – 25.003
гла са или 51,07 од сто;

Бо шко Об ра до вић – 1.327
гла со ва или 2,71 од сто;

Во ји слав Ше шељ – 2.252
гла са или 4,60 од сто;

Алек сан дар По по вић – 346
гла со ва или 0,71 од сто;

Ми лан Ста ма то вић – 235
гла со ва или 0,48 од сто;

Не над Ча нак – 794 гла са или
1,62 од сто.

А шта ка жу дру ги из во ри?
На би рач ким ме сти ма по ли -
тич ке пар ти је су има ле сво је
пред став ни ке у би рач ким од -
бо ри ма ко ји су пра ти ли из бор -
ни про цес и уче ство ва ли у
бро ја њу гла со ва и са ста вља њу
за пи сни ка. Штаб Са ше Јан ко -
ви ћа пр ви је об ја вио, у про -
цен ти ма, ре зул та те на осно ву
100 од сто об ра ђе них гла со ва
за те ри то ри ју Пан че ва. Из ла -
зност је 56,96 од сто, а ре зул та -
ти су сле де ћи:

Са ша Јан ко вић – 19,48%;
Вук Је ре мић – 4,72%;
Ми ро слав Па ро вић – 0,30%;
Са ша Ра ду ло вић – 1,68%;
Лу ка Мак си мо вић – 11,74%;
Алек сан дар Ву чић – 49,97%;
Бо шко Об ра до вић – 2,67%;
Во ји слав Ше шељ – 4,57%;
Алек сан дар По по вић – 0,75%;
Ми лан Ста ма то вић – 0,48%;
Не над Ча нак – 1,65%.
Ако ове ре зул та те упо ре ди мо

с по да ци ма пан че вач ког Рад ног
те ла РИК-а (ко ји су с ма њег узо -
р ка), ви ди мо да је нај ве ће од сту -
па ње код кан ди да та Алек сан дра
Ву чи ћа, за 1,10 од сто, и код Са -
ше Јан ко ви ћа, за 0,60 од сто. Тек
ка да РИК са оп шти ко нач не ре -
зул та те за Ср би ју, па и Пан че во,
мо ћи ће мо и да ви ди мо ка ко се
гла са ло у Пан че ву и у се ли ма.
Али оно што је си гур но и што ти
ре зул та ти не ће про ме ни ти, је сте
то да ће но ви пред сед ник Ср би -
је бити Алек сан дар Ву чић, с
ман да том од пет го ди на.

има ли град ску из бор ну ко ми си -
ју, већ је РИК фор ми рао рад но
те ло за спро во ђе ње из бо ра, у ко -
јем су би ли пред став ни ци свих
пар ти ја и гру па гра ђа на ко је су
има ле кан ди да те на из бо ри ма и
они су сав ма те ри јал кроз ста ти -
сти ку про сле ди ли Бе о гра ду –
крат ко је из ја вио Ми ли ће вић.

У Бе о гра ду од но сно Ре пу -
блич кој из бор ној ко ми си ји,

и јед но у Ива но ву. Број би ра ча
упи са них у би рач ки спи сак је
86.104. Пан чев ци у Рад ном те -
лу РИК-а ипак су рас по ла га ли
не ка квим по да ци ма о из бо ри -
ма одр жа ним 2. апри ла, али не
пот пу ним. Ми ли ће вић нам је
до ста вио оне са об ра ђе них
75,68% од но сно са 56 би рач -
ких ме ста. Број оних ко ји су
иза шли на из бо ре је 49.006,

што је 56,91 од сто. Не у по тре -
бље них гла сач ких ли сти ћа је
би ло 37.038, а број при мље них
ли сти ћа 86.044. У гла сач кој
ку ти ји се на шло 48.959 од но -
сно 56,86 од сто. Не ва же ћих
ли сти ћа је би ло 840, то јест
1,72 од сто, а број ва же ћих
48.119 или 98,28 од сто.

С та квим узо р ком ре зул та ти
гла са ња су сле де ћи: 

Са ша Јан ко вић – 9.244 гла -
са или 18,88 од сто;

Вук Је ре мић – 2.276 гла со ва
или 4,65 од сто;

Ми ро слав Па ро вић – 145
гла со ва или 0,30 од сто;

Са ша Ра ду ло вић – 786 гла -
со ва или 1,61 од сто;



Мно ги на ши су гра ђа ни про на ћи ће
се у сле де ћем опи су: не ма те сво ју
имо ви ну, а има те ре дов на при ма ња,
али она ни су до вољ на да би сте мо гли
да из нај ми те, а ка мо ли ку пи те свој
стан, пла ти те ко му на ли је и пре жи ви -
те ме сец. Ако „од го ва ра те опи су”,
мо жда у Чу ми ће вој 52 по ла ко ра сте
ре ше ње баш ва шег про бле ма.

На и ме, на тој адре си су у че твр так,
30. мар та, зва нич но по че ли ра до ви на
из град њи згра де со ци јал ног ста но ва -
ња, на ме ње не упра во го ре о пи са ној ка -
те го ри ји ста нов ни штва. На рав но, на -
бро ја ни кри те ри ју ми ни су је ди ни ко ји
ће се вред но ва ти он да ка да кон курс за
из најм љи ва ње ста но ва бу де био рас -
пи сан. Пре све га то га згра да тре ба да
бу де из гра ђе на, а рок за за вр ше так ра -
до ва је 180 да на. Пре ма ре чи ма гра до -
на чел ни ка Са ше Па вло ва, ова ин ве -
сти ци ја је вред на 27 ми ли о на ди на ра,
од че га је две тре ћи не обез бе дио Град,
а пре о ста лих де вет ми ли о на сти гло је
из Ми ни стар ства за са о бра ћај и ин -
фра струк ту ру. Па влов је из ра зио на ду
да ће се већ кра јем ове го ди не пр ви
ста на ри усе ли ти у осам стам бе них је -
ди ни ца, ко ли ко ће их у згра ди би ти.

Ди рек тор ка Град ске стам бе не аген -
ци је (ГСА) Зден ка Јо кић на гла си ла је
да ови ста но ви не ће би ти пред мет от -
ку па или ку по ви не, већ ће се ис кљу -
чи во да ва ти у за куп.

– Рас пи са ће мо кон курс и ста но ве
ће до би ти на ши су гра ђа ни ко ји ис пу -
ња ва ју од ре ђе не кри те ри ју ме, а ви си -
на за куп ни не ће би ти ни жа у од но су
на це не на тр жи шту. Пр ви уго вор се
увек за кљу чу је на од ре ђе но вре ме –
до пет го ди на, на кон че га, уко ли ко су
др жа о ци ста но ва са ве сни, од но сно
ако из ми ру ју сво је оба ве зе, уго во ри
им се про ду жа ва ју. По ред оста лих
кри те ри ју ма, основ ни је тај да по ро -
ди ца мо ра има ти ми ни мал на сред -
ства да би по кри ла тро шко ве ра чу на
и да би има ла оста так нов ца за жи -
вот, с об зи ром на то да се за куп ни не,
ко му нал ни и сви дру ги тро шко ви
пла ћа ју – ис та кла је Зден ка Јо кић.

Она је до да ла и то да ће це на за ку -
па би ти по зна та тек ка да згра да бу де
за вр ше на, али да ће она си гур но би -
ти ни жа за 40–50% у од но су на „ре гу -
лар не” це не нај ма. Згра де овог ти па
су од 2005. го ди не, за хва љу ју ћи ма -
хом ино стра ним до на ци ја ма, гра ђе -
не на Стре ли шту, а у по след њих не -
ко ли ко го ди на ни кле су још две.
Зден ка Јо кић је от кри ла и то да је
Град обез бе дио део сред ста ва за но ву
слич ну ин ве сти ци ју, па се та ко у на -
ред ном пе ри о ду оче ку је из град ња
још јед ног објек та овог ти па у Ули ци
Све то за ра Ми ле ти ћа.

Д. К.

У окви ру тре ће тач ке днев ног ре да
Град ско ве ће је при хва ти ло текст Од -
лу ке о спро во ђе њу по ступ ка јав не на -
бав ке од стра не ви ше на ру чи ла ца,
ко ју су пот пи са ли гра до на чел ник Са -
ша Па влов и в. д. ди рек то ра ЈП Ди -
рек ци је Ма ја Вит ман.

Про шле не де ље, на сед ни ци ко ја је
прет хо ди ла го ре о пи са ној, об ра ђи ва -
не су две те ме о ко ји ма у „Пан чев цу”
ни је би ло ре чи, а у ве зи су, као и ка -
да се ра ди о две тач ке по след њег за -
се да ња, с кон кур си ма.

По кра јин ски се кре та ри јат за по -
љо при вре ду, во до при вре ду и шу ма -
р ство рас пи сао је Кон курс за до де лу
под сти цај них сред ста ва за укла ња -
ње ди вљих де по ни ја с по љо при вред -
ног зе мљи шта, од но сно при во ђе ње
на ме ни по љо при вред ног зе мљи шта
на те ри то ри ји АП Вој во ди не у 2017.

Петак, 7. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Брз жи вот, ни ске пла те, про бле ми у
по ро ди ци и не га тив но окру же ње го -
то во да су по ста ли сва ко дне ви ца.
Пи та ли смо про ла зни ке да ли су под
стре сом и ка ко се бо ре с њим.

МИ ЛИ ЦА ЈЕ РЕ МИЋ, 
сту дент ки ња би о ло ги је:

– Под стре сом сам кон стант но.
Нај ви ше ми стрес иза зи ва си ту а ци ја
у др жа ви, то што да на шња власт
при ча јед но, а ра ди дру го, као и ис -
пи ти на фа кул те ту. Стре са се осло ба -
ђам фит не сом, шет њом, чи та њем
књи ге и дру же њем с при ја те љи ма.

АН ЂЕЛ КА СПА СИЋ, спре ма чи ца:
– Је сам под стре сом. Ве ли ким. А

нај ве ћи узро ци су по сао и пла та. Ни са -
ма не знам ка ко да се из бо рим са стре -
сом. Од ма рам се у при ро ди на ва зду ху,
ше там, про чи там не ку књи гу, уз де цу...
Тру дим се да пре ва зи ђем те про бле ме.
Ја ко се те шко жи ви. Кад ра ди те, а не
до би је те ни шта – то је ве ли ки стрес.

МИ ЛЕ НА ФРИК, пен зи о нер ка:
– Идем на игран ке, дру жим се,

имам деч ка... Стрес ко ји сам има ла
„оти шао” је, а са да ми је су пер и фи но.
Не обра ћам па жњу на про бле ме.

ИВ КО ЈОР ДА НОВ СКИ, пен зи о нер:
– Чо век у ста рим го ди на ма бо ље

да има с ким да се дру жи, а не да је
сам. Упо зна ли смо се, дру жи мо се и
по се ћу је мо. Не ма стре са. Имам си -
но ве, ја имам сво ју ку ћу, они сво је,
та ко да је све до бро. Је дем ле по, спа -
вам, за сад је су пер. Ни здра вље ни је
ло ше.

МИ ЛАН КР СТИЋ, 
пра во суд ни стра жар:

– На рав но да сам под стре сом, ко
ни је? Кри ми нал ми иза зи ва стрес,
ба ха тост у Пан че ву као и оних ко ји
до ла зе та мо. Знам до ста тих ства ри.
И чу јем и ви дим. Сва ко од нас на
по слу сва ки дан до жи ви не што што
је ло ше. Јед ном днев но ако вам не -

ко не што ка же, па вам је ло ше, а не
сва ки дан да не што до жи вља ва те.
На дру гом ме сту је пла та, ко ја је
ми зер на и по ни жа ва ју ћа. Чак сам се
био при ја вио за раз го вор с Ву чи ћем.
До да нас ни сам до био од го вор, а
хтео сам да идем код ње га са мо с
јед ним зах те вом. Основ но што бих
му ре као јесте да нам вра ти до сто -
јан ство – на ма, по ли ци ји и за твор -
ским чу ва ри ма. Про тив стре са се
бо рим уз ћер ки цу, ше та мо се и про -
во ди мо вре ме за јед но.

СРЕ ТЕН РАЈ КОВ, не за по слен:
– Углав ном сам под стре сом због

ме ђу људ ских од но са, али не ка ко
увек до ђе све на сво је. Че сто не ко не -
сла га ње у ми шље њу до во ди до кон -
флик та, па то мо же да еска ли ра. По -
што се ба вим бо ри лач ким ве шти на -
ма, у окви ру тре нин га ра ди мо и не ку
вр сту ме ди та ци је, па ми то по ма же
да се из бо рим са стре сом.

Ан ке ти ра ла: Ми ли ца Ма нић

И. ЈОРДАНОВСКИМ. ФРИК М. КРСТИЋ С. РАЈКОВ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СТЕ ПОД СТРЕ СОМ?

Шет њом су зби ти нер во зу

А. СПАСИЋМ. ЈЕРЕМИЋ

ХРОНИКА

За ра до ве на уре ђе њу
ка нал ске мре же
66.666.666,66 ди на ра

Укла ња ње ди вљих де по ни ја
с по љо при вред ног 
зе мљи шта

Град ски већ ни ци с гра до на чел ни ком
на че лу до не ли су 30. мар та три за -
кључ ка. Пр вим од њих да ли су са гла -
сност да Град Пан че во уче ству је на
Кон кур су за до де лу под сти цај них
сред ста ва за ре а ли за ци ју ра до ва на
уре ђе њу ка нал ске мре же у функ ци ји
од вод ња ва ња по љо при вред ног зе -
мљи шта у 2017. Пра те ћи ела бо рат
са чи ни ло је ЈВП „Во де Вој во ди не” из
Но вог Са да.

Укуп на вред ност ра до ва је
66.666.666,66 ди на ра; Град пар ти ци -
пи ра с три де сет ми ли о на ди на ра, док
ће се код По кра јин ског се кре та ри ја та
за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу -
мар ство кон ку ри са ти за оста так нов ца.

Пред мет дру гог за кључ ка је дру ги
ци клус из бо ра про је ка та об но ве обје -
ка та јав не на ме не у јав ној сво ји ни.
Кан це ла ри ја за упра вља ње јав ним
ула га њи ма Вла де Ре пу бли ке Ср би је
тра жи ла је од ло кал них са мо у пра ва
да до ста ве пред ло ге за ула га ње у обла -
сти обра зо ва ња, здрав ства и со ци јал не
за шти те. Већ ни ци су, по сле кон сул та -
ци ја пред став ни ка ЈП Ди рек ци је и
ових три ју сек то ра, одо бри ли при ја ву
Гра да из обла сти обра зо ва ња: мо гу ћа
је адап та ци ја обје ка та ОШ „Све ти Са -
ва” и Ма шин ске шко ле Пан че во.

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

У ПР ВОМ ПЛА НУ ПРО ЈЕК ТИ 

ЗА ПО КРА ЈИН СКЕ КОН КУР СЕ

ШТА СЕ ГРА ДИ У ЧУ МИ ЋЕ ВОЈ УЛИ ЦИ

Ни че згра да 
за со ци јал но ста но ва ње

У окви ру про гра ма „По др шка ло кал -
ним са мо у пра ва ма у Ср би ји на пу ту
ка ЕУ – дру га фа за”, ко ји фи нан си ра
Кра ље ви на Швед ска, Стал на кон фе -
рен ци ја гра до ва и оп шти на – Са вез
гра до ва и оп шти на Ср би је (СКГО)
рас пи са ла је кон курс за нај бо ље ме -
диј ске при ло ге о прак си у ло кал ној
са мо у пра ви под на зи вом „Дру га чи је
од дру гих”.

Кон курс чи је су те ме ЕУ ин те гра -
ци је, за шти та жи вот не сре ди не, уна -
пре ђе ње по слов не кли ме, пре вен ци ја
и упра вља ње ван ред ним си ту а ци ја -
ма, као и род на рав но прав ност и
људ ска пра ва на ло кал ном ни воу, за
но ви на ре ло кал них, ре ги о нал них и

на ци о нал них ме ди ја отво рен је од 1.
апри ла до 15. ок то бра 2017. По бољ -
ша ње ква ли те та услу га ко је гра ђа ни -
ма пру жа ло кал на власт би ло је по -
вод за рас пи си ва ње кон кур са, па је
јед но став но из ве сти за кљу чак да на
овај на чин но ви на ри по ма жу ад ми -
ни стра ци ји. Би ће до де ље но пет на -
гра да, а ау то ри нај бо љих при ло га до -
би ће лап топ ра чу на ре.

Но ви нар ске ра до ве тре ба сла ти
Слу жби за ин фор ми са ње СКГО-а, а
оце њи ва ће их не за ви сни жи ри ко ји
чи не ис ку сни уред ни ци: На да Го гић,
Су за на Тр ни нић, Зо ран Ба ра нац, Ве -
се лин Си мо но вић, Иван Цве јић и Зо ран
Се ку лић. На ме мо ран ду му СКГО-а, у
са мом вр ху, сто ји су шти на, оно чи ме
но ви на ри тре ба да се ру ко во де при -
ли ком ства ра ња при ло га: дру га чи ји
при ступ, из ве шта ва ње ко је се ис ти че,
ис тра жи вач ко и ана ли тич ко но ви -
нар ство.

На пр вом кон кур су СКГО-а, под на -
зи вом „Из бор за нај бо љи ме диј ски ис -
тра жи вач ки при лог у обла сти ло кал не
са мо у пра ве 2009. го ди не”, је дан од

ла у ре а та био је но ви нар на шег ли ста
Зо ран Ста ни жан. Он је апли ци рао
тек стом „Ле по та нај ро биј ске ми сли”,
ко ји смо об ја ви ли на на слов ној стра -
ни 20. фе бру а ра 2009. У ње му је, на
ве о ма ду хо вит на чин, опи са на
озбиљ на кон тра дик тор ност из ме ђу
ре чи и де ла та да шњег ми ни стра за -
шти те жи вот не сре ди не у Вла ди Ре -
пу бли ке Ср би је. С. Т.

НО ВИ НА РИ ПО МА ЖУ ЛО КАЛ НОЈ АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈИ

Дру га чи је од дру гих

го ди ни. Ко ми си ји за вред но ва ње
про јект них иде ја у ве зи са при пре -
мом пред ло га ин тер сек тор ских про -
је ка та са ко ји ма се апли ци ра на
кон кур се до ма ћих и стра них из во ра
фи нан си ра ња обра тио се пан че вач -
ки Се кре та ри јат за по љо при вре ду,
се ло и ру рал ни раз вој с пред ло гом
про јек та „Укла ња ње ди вљих де по -
ни ја с по љо при вред ног зе мљи шта,
од но сно при во ђе ње на ме ни по љо -
при вред ног зе мљи шта на те ри то ри -
ји гра да Пан че ва у 2017. го ди ни”, а
она је да ла по зи тив но ми шље ње.

Укуп на вред ност про јек та је
21.428.572 ди на ра с ПДВ-ом. Град ће
код овог по кра јин ског се кре та ри ја та
кон ку ри са ти за пет на ест ми ли о на
ди на ра, а уко ли ко про је кат бу де био
одо брен, пре о ста ли из нос од
6.428.572 ди на ра би ће обез бе ђен из
град ског бу џе та за 2017.

Исти по кра јин ски ор ган вла сти
отво рио је и Кон курс за су фи нан си -
ра ње уре ђе ња атар ских пу те ва и
отре си шта у 2017. По ме ну ти ло кал -
ни се кре та ри јат је пред ло жио про је -
кат „Пе ри о дич но одр жа ва ње пу те ва,
атар ских пу те ва са отре си штем и
отре си шта на те ри то ри ји гра да Пан -
че ва”. На ве де но је и шест кон крет -
них ка та стар ских пар це ла, по три у
Стар че ву и Ива но ву, у укуп ној ду жи -
ни од око шест и по ки ло ме та ра.

Вред ност ра до ва је пе де сет се дам
ми ли о на ди на ра с ПДВ-ом, а Град ће
кон ку ри са ти за два де сет ми ли о на
ди на ра. С. Трај ко вић

Уско ро тре ба да бу де адап ти ра на 
Ма шин ска шко ла Пан че во 



да по ди же ба шту не у по ре ди во
је ва жни је да на пра ви план ба -
ште. Ка да на уч ник го во ри о
тре шња ма, он при ча о де сет
хек та ра, а не о три ста бла ко ја
не ко хо ће да по са ди. По се бан
слу чај су ра сад ни ча ри: они ће
вам, ка да ку пу је те, све нај леп -
ше ре ћи о сад ни ца ма во ћа, а
ви ће те тек по сле три го ди не
схва ти ти да ни сте ку пи ли оно
што су вам про да ли. Све вре ме
сам тра жио при ме њи во зна ње
и ни сам га на шао – ја сан је
Ива но вић.

Про блем по сто ји и са опра -
ши ва њем, а про дав ци на пи ја -
ци или у по љо при вред ној апо -
те ци то куп цу не ће ре ћи јер,
углав ном, то и не зна ју.

– Тре шња мо ра да има аде -
кват ног опра ши ва ча. У су -
прот ном, де ша ва се да цве та,
али не ра ђа. У „При руч ни ку за
во ћа ре по чет ни ке” по чео сам
да си сте ма ти зу јем про бле ме с
ко ји ма сам се лич но су сре тао
и ну дио не ка мо гу ћа ре ше ња.
Ни ко вам не ће ре ћи да у Пан -
че ву и око ли ни не тре ба са ди -
ти кај си ју. Због мра зе ва је по -
ста ло пра ви ло да се ов де она
по сле осам до де сет го ди на
осу ши. Да ље, код из бо ра сад -
ни ца се мо ра па зи ти. Ов де се
нај ви ше про да ју оне из око ли -
не Кру шев ца, а то је пот пу но

Срп ски аграр при хо до вао је
укуп но 2,9 ми ли јар ди евра од
из во зних по сло ва у про те клој
го ди ни, а оства ре ни су фи цит
из но си 1,6 ми ли јар ди – са оп -
штио је ди рек тор сек то ра за
по љо при вре ду При вред не ко -
мо ре Ср би је Жар ко Га ле тин.
Он је на вео да је из воз у про -
шлој го ди ни ве ћи за 11 од сто
у од но су на про сеч ну вред -
ност пе то го ди шњег из во за и
да је при су тан стал ни уз ла зни
тренд. Нај зна чај ни ји из во зни
про из вод је, ка ко је на по ме -
нуо, и да ље ро ба из сек то ра
при мар ног агра ра, да кле про -
из во ди ма ле до дат не вред но -
сти. Основ ни за да так аграр не
по ли ти ке Ср би је, пре ма ње го -
вим ре чи ма, тре ба да бу де
про ме на струк ту ре по љо при -
вред не про из вод ње.

„Не ра ци о нал но је да у
струк ту ри укуп не по љо при -
вред не про из вод ње биљ на про -
из вод ња уче ству је са две тре -

ћи не, а сто чар ство са 30 од сто.
За то је од лу че но да се ме ња бу -
џет у ко рист ве ће сти му ла ци је
сто чар ске про из вод ње, као и
пу тем су фи нан си ра ња про је -
ка та ко ји се од но се на пре ра ду
про из во да” – на вео је он. 

Га ле тин ка же да су не пре -
ра ђе ни про из во ди и да ље
основ ни уче сни ци у пу ње њу
бу џе та. Реч је о ку ку ру зу,
пше ни ци, ма ли на ма и ја бу -
ка ма, а по том сле ди пре ра -
ђи вач ка ин ду стри ја.

Пре ма по да ци ма При вред -
не ко мо ре Ср би је, вред ност
из во за ку ку ру за про те кле го -
ди не би ла је 336,6 ми ли о на
евра, ма ли не 223,9 ми ли о на,
пше ни ца 131,8, а ја бу ке 113,9
ми ли о на евра, док су на пе -
том и ше стом ме сту по вред -
но сти би ли про из во ди ви ше
фа зе пре ра де, по пут ше ће ра и
сун цо кре то вог уља, са 112,8
ми ли о на од но сно 62,2 ми ли о -
на евра. М. Д.

На ша зе мља је из у зет но бо -
га та ме до но сним би љем,
али је оно не рав но мер но
рас по ре ђе но. Ни зиј ски де -
ло ви као што су Вој во ди на,
Шу ма ди ја, Стиг и дру ги
кра је ви, због ин тен зив не
об ра де, из гу би ли су ону
вред ност ко ју су као пче ли -
ња па ша има ли док су би ли
об ра ђи ва ни екс тен зив но.
На тим про сто ри ма, и по -
ред до брих па ша на уља ној
ре пи ци и сун цо кре ту, све
ви ше не ста ју биљ ке ко је
пче ла ма омо гу ћу ју раз вој -
ну па шу с ви шко ви ма ме да.
За то су пче ла ри при мо ра -
ни да не пре ста но се ле ко -
шни це. С дру ге стра не, у
брд ско-пла нин ском де лу
има мно го ра зно вр сног ме -
до но сног би ља, од лич ног за
раз вој ну, али и глав ну па -
шу, на ко јој пче ле са ку пе
до ста ме да. Ме ђу тим, нај -
ме до но сни је биљ ке су ма ло
за сту пље не, па не мо гу да -
ти ве ће при но се ме да и
оста лих про из во да. Због
то га је по треб но уво ди ти
што ве ћи број га је них биљ -
них вр ста, чи ја је тех но ло -
гија про из вод ње већ де фи -
ни са на, и са мо ни клих, на
чи јој тех но ло ги ји тре ба ра -
ди ти. Ова квим при сту пом
„по кри ва ју се” бес па шни
пе ри о ди, сма њу ју тро шко ви
ко ји на ста ју при се лид би,
сма њу је се стрес и ја ча иму -
ни тет пче ли њег дру шта ва.

Шта и ка ко га ји ти у по је -
ди ним си ту а ци ја ма, ви ше
је не го те шка од лу ка. Из -
бор је ве ли ки, а пр вен стве -
но тре ба ми сли ти на оне
ме до но сне вр сте ко је у не -
ком кра ју не до ста ју, али
мо гу се успе шно га ји ти. Из
мно штва раз ли чи тог ме до -
но сног би ља из два ја мо са -
мо не ке ле ко ви то-ме до но -
сне вр сте, оне ко је пче ла ма
мо гу обез бе ди ти бо га ту па -
шу од сре ди не фе бру а ра до

кра ја сеп тем бра. У на шој
зе мљи по сто ји де фи цит се -
мен ског и сад ног ма те ри ја -
ла ме до но сног би ља, не до -
вољ но је ра ђе но на се лек -
ци ји и агро тех ни ци, а за
по је ди не вр сте пче ла ри и
не зна ју. Сто га је по треб но
за сни ва ње но вих план та жа.

Ме до но сне биљ ке се раз -
ли ку ју и по то ме да ли су
га је не или са мо ни кле, зе -
ља сте, жбу на сте или др ве -
на сте, јед но го ди шње, дво -
го ди шње или ви ше го ди -
шње. При из бо ру ме до но -
сног би ља пче ла ри тре ба да
зна ју да мо ра ју би ти ис пу -
ње на два основ на усло ва: да
му је па шни ка па ци тет нај -
ма ње 400 ки ло гра ма ме да
по хек та ру и да цве та то ком
ју на и ју ла. Та да су ду ги и
то пли да ни, па ће их пче ле
до бро ис ко ри сти ти. На
осно ву ових кри те ри ју ма
до шло се до са зна ња да се у
на шем агро кли ма ту мо гу
га ји ти ма ђар ски ба грем,
фа це ли ја, ко ри јан дер, бе ли
и жу ти ко ко тац, ево ди ја,
ми ло дух (изоп) и мр тва ко -
при ва. Уз на ве де не, мо гу се
га ји ти и не ке од ма ње ме до -
но сних, као што су хељ да,
жал фи ја, чу бар, вре сак, ти -
ми јан и дру ге. По ред ви со -
ко ме до но сних ма ђар ског
ба гре ма и ево ди је, га је њем
фа це ли је мо же се са ку пи ти
и ви ше од хи ља ду ки ло гра -
ма ме да го ди шње. Иста ко -
ли чи на се мо же до би ти и од
ми ло ду ха. Ко ри јан дер по
хек та ру да је око 500 ки ло -
гра ма ме да, а мр тва ко при -
ва око 400 ки ло гра ма. Нај -
ду жи пе ри од цве та ња има ју
фа це ли ја и мр тва ко при ва –
од ма ја до сеп тем бра/ок то -
бра, а ко ри јан дер и ми ло -
дух цве та ју од ју на до ју ла
(ми ло дух до сеп тем бра).

У на ред ном бро ју би ће
ре чи о зна ча ју пче ле и пче -
ли ње па ше.
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6 По чео сам да си сте ма ти зу јем  про бле ме с
ко ји ма сам се лич но су сре тао и ну дио не ка
мо гу ћа ре ше ња. 

Драгомир Ивановић, произвођач 
најукуснијих дарова природе

ЕКОНОМИЈА

Ме до но сно би ље

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

АГРАР НА ПО ЛИ ТИ КА

Не пре ра ђе ни 
про из во ди пу не бу џет

Дра го мир Ива но вић,
сам свој во ћар

Пи са ње о 
при ме њи вом зна њу

Про на ћи ор ган ске 
си сте ме за шти те

Те ма град ског ба што ван ства
ве о ма је ак ту ел на у све ту, а и
код нас је у по ра сту ин те ре со -
ва ње за ову ак тив ност, ко ја
мо же би ти из вор здра ви је хра -
не, до пу на кућ ног бу џе та, ре -
кре а ци ја... Наш су гра ђа нин
Дра го мир Ива но вић го ди ну
да на пи ше књи гу на ову те му,
јер по ред ис ку ста ва по љо при -
вред ни ка из Ба нат ског Бре -
стов ца и Омо љи це ко ја са ку -
пља и си сте ма ти зу је, и он сам
је сте као мно га зна ња на соп -
стве ном по љо при вред ном га -
здин ству.

Ау тор је три ју књи га об ја -
вље них у еди ци ји „Сам свој
во ћар”: „При руч ник за во ћа ре
по чет ни ке”, „Тре шња” и „Ја го -
да сто во ће”.

– Сли ке из де тињ ства оста ју
у се ћа њу, а ро ђен сам у ма лом
ме сту где су се сви ба ви ли ба -
штом и во ћем. Ка ко до ла зи
ста рост, сви по чи ње мо да раз -
ми шља мо о не кој ти хој оа зи,

ВО ЋАР СТВО: ИС ПЛА ТИ ВА И ЗДРА ВА ГРА НА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

ГРАД СКИ БА ШТО ВАН

ку ћи ци у цве ћу. Пре де се так
го ди на, као ме на џер јед не
фир ме у Бе о гра ду, осе тио сам
за си ће ње ве ли ким гра дом.
Кре нуо сам по се ли ма и ка да
сам сти гао у Ба нат ски Бре сто -
вац – за љу био сам се! Парк при -
ро де По ња ви ца је не ви ђе но бо -
гат ство. Ку пио сам плац с воћ -
ња ком 2008. го ди не – по чи ње
сво ју при чу Дра го мир.

Од хо би ја до за ни ма ња
Ка же да су та да кре ну ле му ке:
ни је ни шта знао о за ли ва њу,
оре зи ва њу, ђу бре њу воћ ки, као
ни о об ра ђи ва њу зе мље. Тра -
жио је ин фор ма ци је на ин тер -
не ту, ишао по сај мо ви ма и ин -
сти ту ти ма. За не ко ли ко го ди -
на мно го је на у чио, па је ку пио
још два пла ца. По ди гао је 150
ста ба ла тре шње, ко ја са да ула -
зе у род.

– Леп хо би сам пре тво рио у
озбиљ но за ни ма ње и до бар из -
вор при хо да. Пу то вао сам по
Ме ди те ра ну и се вер ној Афри -
ци, па сам мно го то га про бао
да са дим; шпар глу, ре ци мо,
или за чин ско аро ма тич но би -
ље. Где год имам пра зно ме -
сто, убо дем не ку се мен ку, не -
ку биљ чи цу – до да је наш са го -
вор ник.

Об ја шња ва да га је на уч ни
на чин раз ми шља ња по вео ка
иде ји да си сте ма ти зу је сво ја
зна ња и пре то чи их у књи ге.

– Зи ми сам два-три ме се ца
на ин тер не ту и чи там. Про у -
чио сам сву ли те ра ту ру о во -
ћар ству и по вр тар ству ко ју
сам мо гао да ку пим код нас,
али на жа лост по сто ји про -
блем: ин фор ма ци је су оскуд -
не, и то у оном сми слу да ка да
док тор на у ка об ра ђу је не ку те -
му, то чи ни књи шки. На при -
мер, фо мо ло ги ја би ља ка је сте
ва жна, али чо ве ку ко ји по чи ње

дру га чи је под не бље, не мо гу
се адап ти ра ти у Пан че ву. По
мом ми шље њу, тре ба узи ма ти
ма ђар ске или но во сад ске сор -
те – об ја шња ва Дра го мир.

Еко ном ска стра на при че
Ва жна је и по зи ци ја ба ште и
воћ ња ка: из ло же ност сун цу и
број сун ча них да на, нај ви ше и
нај ни же тем пе ра ту ре...

– Смо кве, по пра ви лу, на
сва ких че ти ри-пе т го ди на смр -

ја бу ка и ја го да пу не пе сти ци -
да. По тру дио сам се да на ђем
ор ган ске си сте ме за шти те:
биљ ка са му се бе мо же да шти -
ти и та ко на ста ју ау тох то не
сор те, ко је су от пор не на мно -
ге бо ле сти. Пи та ња чу ва ња,
скла ди ште ња, су ше ња и тран -
спор то ва ња та ко ђе су ве о ма
зна чај на. Све то сам у пр вој
књи зи про бао да на оп ште при -
хва тљив и јед но ста ван на чин
при ка жем чи та о цу – при ча
Ива но вић.

По сле по чет ног ен ту зи ја зма
да има сво ју ја бу ку, кру шку,
ви шњу, шљи ву, по чео је да
раз ми шља о еко ном ској стра -
ни це ле при че. Схва тио је да
тре шња увек мо же да се про да
за 180 до 250 ди на ра, ко ли ко
год да их не ко има.

– У овом под не бљу има то -
ли ко не ис ко ри ште них шан си
да је то за чу ђу ју ће. Хек тар за -
са да тре шње у де се тој го ди ни
мо же да до не се од пет на ест до
дваде сет хи ља да евра при хо да.

Тре ба са че ка ти, али ис пла ти
се. Уло жио сам не што сред -
ста ва и ку пио 200 сад ни ца.
Али огро ман про блем, због ко -
јег мно ги про из во ђа чи од у ста -
ју од ра да, је сте кра ђа сад ни -
ца. Ме ни су пр ве но ћи по што
сам их по са дио, из зе мље из -
ву кли 35 сад ни ца! Са да је тре -
шња по че ла ле по да ра ђа; ни -
ка да не ћу не ко ме ко ме пи та
за бра ни ти да на бе ре две ки ле
и по не се их де ци, али има љу -
ди ко ји до ла зе но ћу ком би ји -
ма и обе ру цео род. То се де -
ша ва и па при ка ри ма у Бре -
стов цу – ка же Дра го мир.

Кон ди ци ја, од бра на од ште -
то чи на
Тре шња је бла го род на воћ ка
ко ја тра жи не гу у пр ве три го -
ди не: уме да бу де пре суд но до -
бро фор ми ра ње кро шње и кру -
не. Ива но вић до да је:

– По сле тог пе ри о да она све
ма ње тра жи, не тре ба јој мно го
хе ми је. Не ке оп ште при хва ће не
пре па ра те не ко ри стим, а за не -
ке од њих сам си гу ран да ће би -
ти и за бра ње ни. У дру гој књи зи
сам про бао да си сте ма ти зу јем
све што знам о тре шњи: од из -
бо ра сор ти, ме ђу соб ног опра -
ши ва ња, по зи ци је на ко јој је
тре ба га ји ти, ти по ва кро шњи,
на чи на ре зид бе и за шти те до,
на кон то га, бер бе, про да је... По -
за ба вио сам се и на шом за кон -
ском ре гу ла ти вом у ве зи с тре -
шњом; она би мо гла бо ље да се
ускла ди са европ ском.

Ре шио је да се ба ви про из -
вод њом при род не хра не, во ћа
и по вр ћа, ка ко би сво јој по ро -
ди ци и при ја те љи ма мо гао
увек да по ну ди не што што је
про ве ре но здра во.

– Во ће мо ра да бу де у та -
квом здрав стве ном ста њу, у
та квој кон ди ци ји да мо же да
се од бра ни од ште то чи на. На
јед ном пла цу у Бре стов цу, у
де бе лом хла ду ста рог ора ха,
га јим шум ске ја го де. Имам и
алп ске ја го де, стал но ра ђа ју ће.
Аро ни ју сам по са дио у плод ну
вој во ђан ску зе мљу и фан та -
стич но успе ва. Ја го да сто во ће
сам осе тио као не што вр ло ин -
те ре сант но из ви ше аспе ка та.
Уку сно је – во лим ри би злу, бо -
ров ни цу, огрозд, ма ли ну, ку -
пи ну... Здра во је, по себ но за
ср це – пре по ру чу је Ива но вић.

Дра го мир же ли да охра бри
што ви ше љу ди да се ба ве во -
ћар ством.

– У ово вре ме, ко је на зи ва ју
кри зом или тран зи ци јом, нај -
леп ше рад но ме сто је оно на
се лу! Ту си го спо дар и свог
вре ме на и свог здра вља, а ра -
диш оно ли ко ко ли ко мо жеш и
на на чин на ко ји хо ћеш. Твр -
дим да од хек та ра тре шње јед -
на по ро ди ца мо же са свим ле -
по да жи ви, а не мо ра се од -
мах ку пи ти све, мо гу ће је сва -
ке го ди не има ти де се так но -
вих сад ни ца. Про фи та бил но
је – по ен ти ра Дра го мир.

Тре ба учи ти од па мет ни јих
и ис ку сни јих од се бе.

С. Трај ко вић

за ва ју. Сле де ће пи та ње на ко је
се мо ра на пра ви на чин од го -
во рити, је сте из бор ба што ван -
ског ала та. Ну де све и сва шта
и ако кре не те у ку по ви ну не -
план ски, ви ди те да вам се бу -
џет та њи а да мно го то га ни сте
ре ши ли. За тим, ту је и тех ни ка
га је ња во ћа: ка ко за са ди ти
сад ни цу? Тре ба уме ти од не го -
ва ти сад ни цу у пр ве две-три

го ди не, ко је су за воћ ке кри -
тич не. И ре зид ба је про блем
ко јим се не ба ви мно го љу ди.
Основ не прин ци пе мо гу да на -
у че сви, али не ке сло же ни је
зна ју са мо про фе си о нал ни ре -
за чи. За шти та? Оп шта је при -
ча, а на жа лост и тач на, да су



НИС и Еко ном ски фа кул тет
Уни вер зи те та у Бе о гра ду успе -
шно са ра ђу ју у окви ру пот пи -
са ног ме мо ран ду ма о са рад њи,
ко јим је пред ви ђе на ре а ли за -
ци ја за јед нич ких на уч но и стра -
жи вач ких про је ка та, студентс -
кe праксe у ком па ни ји НИС,
као и раз ме на зна ња и ис ку ста -
ва. Про то кол пред ви ђа и ор га -
ни зо ва ње го сту ју ћих пре да ва -
ња НИС-ових струч ња ка и про -

фе со ра спо ме ну тог фа кул те та,
као и по моћ при из ра ди ис тра -
жи вач ких и ди плом ских ра до -
ва, тре нинг про гра ма и за јед -
нич ких про јек та. Парт нер ство
са обра зов ним ин сти ту ци ја ма
НИС раз ви ја у окви ру про гра -
ма „Енер ги ја зна ња”, чи ји је
циљ да по ве же на уч не и обра -
зов не ин сти ту ци је и да сту диј -
ске про гра ме при ла го ди по -
тре ба ма тр жи шта.

Ан дреј Ши ба нов, за ме ник
ге не рал ног ди рек то ра НИС-а
и ди рек тор Функ ци је за ор га -
ни за ци о на пи та ња, сма тра да
је са рад ња Еко ном ског фа -
кул те та и НИС-а ве о ма зна -
чај на.

– Стра те шко опре де ље ње
на ше ком па ни је је ула га ње у
мла де, њи хо во обра зо ва ње и
да љи на пре дак. Ве о ма је бит -
но то да је за до вољ ство по во -
дом са рад ње са Еко ном ским
фа култе том обо стра но и да
мла дим сту ден ти ма да мо шан -
су да кроз ква ли тет ну прак су у
НИС-у стек ну дра го це но по -
чет но ис ку ство, ко је ће уна -
пре ди ти њи хо во зна ње – ре као
је Ши ба нов.

С дру ге стра не, де кан Еко -
ном ског фа кул те та Бра ни слав
Бо ри чић ис та као је да је ве о -
ма за до во љан што се НИС
при кљу чио гру пи од 220 ком -
па ни ја с ко ји ма Еко ном ски

фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о -
гра ду има пот пи са не спо ра зу -
ме о са рад њи, ко ји пред ви ђа ју
сту дент ске и струч не прак се,
те рен ску на ста ву, сти пен ди ра -
ње сту де на та и тре нинг про -
гра ме.

Да под се ти мо, НИС је до са -
да пот пи сао 46 спо ра зу ма о са -
рад њи с до ма ћим и ме ђу на -
род ним на уч ним и обра зов ним
уста но ва ма. Због до при но са
уна пре ђе њу усло ва обра зо ва ња
у Ср би ји, НИС је пр ва ком па -
ни ја ко ја је до би ла пре сти жну
„Све то сав ску на гра ду” ко ју до -
де љу је Ми ни стар ство про све -
те, на у ке и тех но ло шког раз во -
ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

Сту ден ти Фа кул те та тех -
нич ких на у ка Но во сад ског
уни вер зи те та про шле не де ље
су по се ти ли Му зеј НИС-а у
По слов ном цен тру у Но вом
Са ду и том при ли ком се упо -
зна ли с бо га том исто ри јом
ком па ни је, ор га ни за ци јом ра -
да, про це си ма, кључ ним
прав ци ма раз во ја и нај ва жни -
јим до га ђа ји ма ко ји су обе ле -
жи ли њен раз вој ни пут. Го сти
НИС-а би ли су сту ден ти пр ве
го ди не Фа кул те та тех нич ких
на у ка, са сме ра за ин ду стриј -
ско ин же њер ство и ме наџ -
мент. Му зеј НИС-а у Но вом
Са ду на ла зи се у скло пу По -
слов ног цен тра ком па ни је, а

те ма стал не по став ке је „Бу -
дућ ност на де лу”. У му зе ју су
из ло же ни екс по на ти ве ли ке
вред но сти, ко ји свим по се ти -
о ци ма омо гу ћа ва ју да са зна ју
ви ше о пр вим бу шо ти на ма, о
по че ци ма ис тра жи ва ња и
про из вод ње наф те и га са, као
и о њи хо вој пре ра ди. Пред -
ста вљен је и исто ри јат раз во ја
бен зин ских ста ни ца на овим
про сто ри ма, а му зеј ска по -
став ка до но си при чу о раз во ју
по сле рат не Ју го сла ви је и јед -
не од нај ва жни јих при вред -
них гра на у на шој зе мљи –
енер ге ти ке. По ред Но вог Са -
да, Му зеј НИС-а по сто ји и у
Ки кин ди.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 7. април 2017.
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СА РАД ЊА НИС-а С ФА КУЛ ТЕ ТИ МА БЕ О ГРАД СКОГ И НО ВО САД СКОГ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА

Ни је све у те о ри ји, има не чег и у прак си

ТРЕ ЋА ГО ДИ НА ГРАД СКЕ КАМ ПА ЊЕ „СА КУ ПИ И УШТЕ ДИ, ВИ ДЕ ЋЕШ ДА ВРЕ ДИ”

ВРЕД НЕ НА ГРА ДЕ ЗА НАЈ У ПОР НИ ЈЕ 
И НАЈ АН ГА ЖО ВА НИ ЈЕ

Ја ча ње еко ло шке 
све сти гра ђа на 
о по тре би очу ва ња 
при род них ре сур са

Шко ле с ве ћим 
бро јем уче ни ка ви ше
ни су у пред но сти

Ор га ни за то ри ак ци је при ку -
пља ња ам ба ла жног от па да
„Са ку пи и уште ди, ви де ћеш да
вре ди”, ко ја тра је већ три го -
ди не, на ини ци ја ти ву Се кре та -
ри ја та за за шти ту жи вот не
сре ди не ГУ Пан че во и ЈKП-а
„Хи ги је на”, а уз по др шку ЈКП-
а „Зе ле ни ло”, по зи ва ју гра ђа не
Пан че ва да се ма сов но при -
кљу че. Ко рист од ове град ске
еко ло шке кам па ње је ви ше -
стру ка, а ње ном ре а ли за ци јом
ста ње у на шој жи вот ној сре ди -
ни умно го ме ће се уна пре ди -
ти. По ред то га што афир ми ше
се лек ци ју ам ба ла жног от па да
и раз ви ја ко ри сне еко ло шке
на ви ке код уче нич ке по пу ла -
ци је, она ујед но по ма же за јед -
ни ци да се осло бо ди ло ших
на ви ка ба ца ња ре ци кла бил ног
от па да и до при но си раз ви ја њу
све сти о по тре би штед ње при -
род них ре сур са.

Пр ва ова ква кам па ња ре а -
ли зо ва на је школ ске
2014/2015. го ди не и у њој су
уче ство ва ли уче ни ци и на -
став ни ци из 26 основ них и
сред њих шко ла у Пан че ву и на -
се ље ним ме сти ма. Пре две го -
ди не са ку пље но је укуп но 19 то -
на ре ци кла бил ног ма те ри ја ла

од но сно ам ба ла жног от па да.
Про шле го ди не, у дру гој кам -
па њи ак ци је „Са ку пи и уште -
ди, ви де ћеш да вре ди”, уче -
ство ва ле су 23 шко ле, а са ку -
пље но је укуп но 18 то на. Две
го ди не за ре дом по бед ни ци су
би ли ђа ци и за по сле ни из ка -
ча ре вач ке шко ле „Жар ко Зре -
ња нин”. Основ ци су уз по моћ
на став ни ка, ро ди те ља, ро ђа ка,
ком ши ја и су се ља на са ку пи ли
ви ше од свих оста лих шко ла
за јед но, тач ни је 11.341,40 ки -
ло гра ма.

Рав но прав ни ји од нос
Tрећи ци клус ак ци је „Са ку пи
и уште ди, ви де ћеш да вре ди”,
ко ји је от по чео са школ ском
2016/2017. го ди ном, пре тр пео
је од ре ђе не про ме не, тј. уна -
пре ђен је си стем на гра ђи ва ња
шко ла и уче ни ка. На гра да се

до са да до де љи ва ла шко ли ко -
ја са ку пи нај ве ће ко ли чи не от -
па да, aли су на тај на чин у не -
рав но прав ну по зи ци ју би ле
до ве де не обра зов не уста но ве
ко је има ју ма ли број ђа ка, а
ко је су уло жи ле мно го тру да и
енер ги је да са ку пе ам ба ла жни
от пад.

Од ове го ди не ко ли чи не
при ку пље ног от па да јед не
шко ле по де ли ће се на број ђа -
ка, та ко да не ће би ти фа во ри -
зо ва не шко ле с ве ли ким бро -
јем уче ни ка, већ оне с нај вред -
ни јим уче ни ци ма. Дру га но ви -
на ак ци је „Са ку пи и уште ди,
ви де ћеш да вре ди” од но си се
на са му на гра ду. По бед нич ка
шко ла ће на кра ју ове ак ци је,
на име осво је ног пр вог ме ста и
нај ви ше са ку пље ног ре ци кла -
бил ног от па да, од Град ске

Ђа ци и учи те љи ОШ „Бран -
ко Ра ди че вић” при кљу чи ли
су се про јек ту „По кре ни мо
на шу де цу”, ко ји се ре а ли зу -
је уз по др шку Ми ни стар ства
про све те, на у ке и тех но ло -
шког раз во ја. Циљ ове ак тив -
но сти је да ђа ци ни жих раз -
ре да, то ком бо рав ка у шко ли,
сва ког да на ве жба ју по пет -
на ест ми ну та ка ко би се по -
бољ ша ле њи хо ве фи зич ке и
пси хич ке спо соб но сти, али и
да пре дах ну од школ ских
оба ве за.

Про грам „По кре ни мо на шу
де цу” спро во ди Ми ни стар -
ство про све те, на у ке и тех но -
ло шког раз во ја у са рад њи са
Срп ским са ве зом про фе со ра
фи зич ког вас пи та ња и спо р -
та, са иде јом да уче ни ци од
пр вог до че твр тог раз ре да бу -
ду фи зич ки ак тив ни ји. Пре ма
ре чи ма ор га ни за то ра, жи ви -
мо у ери број них тех но ло -
шких на пра ва и де ца су из ло -
же на њи хо вим не га тив ним
ути ца ји ма, што оста вља ви -
дљи ве по сле ди це. Ђа ци су

фи зич ки ве о ма не ак тив ни, па
не тре ба да чу ди што има ју
ло ше др жа ње те ла и што су
го ја зни у ра ном уз ра сту.

Ве жбе су осми шље не та ко
да бу ду при влач не и за ни -
мљи ве, а с дру ге стра не ве о -
ма су ко ри сне. Раз ло зи за по -
кре та ње овог про јек та ле же у
ста ти сти ци ко ја ка же да је
сва ко че твр то де те у Ср би ји
го ја зно, сва ко пе то има ло ше
др жа ње, а 70 од сто осно ва ца
је не до вољ но фи зич ки ак -
тив но.

Про јек том је об у хва ће на
це ла те ри то ри ја Ср би је. У
пр вој фа зи ор га ни зо ва на је
обу ка учи те ља из обла сти
фи зич ког вас пи та ња, ко ји ће
по том би ти за ду же ни за ре а -
ли за ци ју ове ак тив но сти у
шко ла ма. Обу ку је про шао
по је дан за по сле ни из сва ке
шко ле, ко ји је на кон то га
сте че но зна ње пре нео ко ле -
га ма. Ко ор ди на тор овог про -
јек та у ОШ „Бран ко Ра ди че -
вић” је сте учи те љи ца Дра ги ца
Ро дић.

Успех пан че вач ких фи зи ча -
ра се на ста вља. Овог пу та за -
бли ста ли су фи зи ча ри на 55.
др жав ном пр вен ству, одр жа -
ном про шлог ви кен да у Кла -
до ву. Га бри јел Едвард Етин -
ски и Ду шан Цви је тић, уче -
ни ци пан че вач ке гим на зи је
„Урош Пре дић”, осво ји ли су
брон за но од но сно сре бр но
од лич је у ка те го ри ји уче ни -
ка пр вог и дру гог раз ре да.
Њи хо ви дру га ри из шко ле
Ан дреј Тан ко и Мар та Бо -
шњак би ли су дру ги ме ђу
нај та лен то ва ни јим фи зи ча -
ри ма ма ту ран ти ма. Ме да ље
су осво ји ли и ста ри знан ци –
Пан чев ци ко ји по ха ђа ју
углед ну Ма те ма тич ку гим -
на зи ју. Мар ко Шу шњар био
је пр ви, сре бр ну ме да љу осво -
ји ли су Да ни ца Зе че вић и Ог -
њен То шић, а Алек сан дар
Ми ло ше вић био је тре ћи у
ка те го ри ји уче ни ка за вр шних
раз ре да сред њих шко ла.

По след њих не ко ли ко го -
ди на наш град је пре по зна -
тљив као сре ди на у ко јој се
раз ви ја и ра сте јед на ве о ма
успе шна ге не ра ци ја мла дих
фи зи ча ра, ма те ма ти ча ра и

про гра ме ра. То ни је слу чај -
ност, јер је ве ли ки број ових
та лен то ва них осно ва ца и
сред њо шко ла ца укљу чен у
си стем ра да Ре ги о нал ног
цен тра за та лен те „Ми хај ло
Пу пин” из Пан че ва, што
опет не по бит но ука зу је на то
да су за сва ки успех нео п ход -
ни струч ност, ја сна стра те ги -
ја и му ко тр пан рад. По ред
то га, ни ко не тре ба да смет не
с ума да су про фе со ри и на -
став ни ци из њи хо вих основ -
них и сред њих шко ла, као и
са ми ро ди те љи, та ко ђе део
јед ног ве ли ког обра зов но-
-пе да го шког пан че вач ког ти -
ма ко ји ула же ве ли ки на пор
и труд ка ко би ова та лен то -
ва на де ца мо гла да се пре пу -
сте ча ри ма на уч но и стра жи -
вач ког ра да.

За хва љу ју ћи вр хун ским
ре зул та ти ма на ших су гра ђа -
на наш град ће на ово го ди -
шњој Фи зич кој олим пи ја ди
Ср би је има ти че ти ри пред -
став ни ка. Пра во уче шћа на
овом пре сти жном так ми че њу
сте кли су Мар ко Шу шњар,
Да ни ца Зе че вић, Ог њен То -
шић и Ан дреј Тан ко.

АК ТИВ НОСТ „БРАН КО ВЕ ШКО ЛЕ”

Пет на е сто ми нут не ве жбе

УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ НА ДА

Фи зи ча ри гра бе да ље

упра ве до би ти 150.000 ди на -
ра, из нос у вред но сти до са да -
шње на град не једнодневнe ек -
скурзијe. O то ме ка ко ће би ти
утро шен но вац до би јен на
осно ву нај бо љих ре зул та та у
при ку пља њу ам ба ла жног от -
па да – од лу чи ва ће ђач ки пар -
ла мен ти у сва кој шко ли, у са -
рад њи с ди рек то ром шко ле и
уз са гла сност Се кре та ри ја та за
за шти ту жи вот не сре ди не.

Вред не и еко ло шки од го -
вор не ђа ке ове го ди не ће лоп -
та ма за на ста ву фи зич ког
обра зо ва ња на гра ди ти Срп ска
фа бри ка за ре ци кла жу ста кла
и пре ра ду се кун дар них си ро -
ви на „Гре јач” из Алек син ца.

Раз ви ја ње на ви ка
Да би се ак ци ја уна пре ди ла на
свим ни во и ма, да би би ла још
еду ка тив ни ја, да би се при ку -
пи ле још ве ће ко ли чи не ам ба -
ла жног от па да, да би се раз ви -
ја ње ко ри сних на ви ка про ши -
ри ло на ве ћи број циљ них гру -
па (не са мо де ца и мла ди већ и
од ра сли), да би се ви ше ште де -
ло и уште де ло при род них ре -
сур са и да би се ви ше ре ци кли -
ра ло – ор га ни за то ри ак ци је су
про ши ри ли ли сту мо гу ћих
уче сни ка. То мо гу би ти по је -
дин ци, али и ци вил ни сек тор,
не вла ди не ор га ни за ци је, удру -
же ња гра ђа на, ме сне за јед ни -
це, бан ке, пред у зе ћа и дру ги.

Као и прет ход них го ди на,
ак ци ја се за вр ша ва кра јем ма -
ја ове го ди не, а по бед ни ци ће
би ти на гра ђе ни 5. ју на 2017,
по во дом Свет ског да на за шти -
те жи вот не сре ди не.

Културни центар Панчева био
је исувише мали да прими све
посетиоце који су у среду, 29.
марта, желели да присуствују
хуманитарном концерту који
су заједничким снагама орга-
низовали запослени и учени-
ци Основне школе „Ђура Јак-
шић”. Повод за организовање
овог догађаја био је прикупља-
ње симболичне, али неопход-
не материјалне помоћи за ле-
чење једне ученице те школе,
као и за допринос у набавци
4Д ултразвучног апарата за
панчевачко породилиште.

Организовањем оваквих до-
гађаја школе попримају друга-
чија обличја, па од стерилних
учионица у којима се учи тео-
рија, постају школе с душом.
Ова школа већ скоро две деце-
није приређује манифестације
оваквог карактера. На њима су
прикупљана средства за обно-
ву манастира Хиландара и ле-
чење деце из других школа и

из других градова, а школа је
била веома ангажована и упо-
рна током националне кампа-
ње за пружање помоћи људима
из подручја угрожених попла-
вама. Прошле године у Кул-
турном центру је одржана ма-
нифестација сличног типа, када

су прикупљана средства за по-
моћ социјално угроженим уче-
ницима.

На почетку дружења оку-
пљене родитеље, ученике и
пријатеље ове угледне обра-
зовне установе поздравио је
директор школе Раде Барјак-
таровић, захваливши свима

што су се одазвали и дошли на
концерт.

– Постала нам је традиција
да сваке године отприлике у
ово време направимо по један
хуманитарни концерт, а да
средства која сте донирали
усмеримо тамо где су неоп-

ходна. Ове године прикупљена
средства биће намењена за ле-
чење наше ученице, а део
средстава усмерићемо за на-
бавку неопходне медицинске
опреме за нашу болницу. Знам
колико сте ви хумани и без
концерта, то сте више пута и
показали, али је мени некако

најлепше када смо сви заједно
на једном месту и када може-
мо да вам се бар мало одужи-
мо лепим концертом који при-
ређују наши ученици – рекао
је директор школе „Ђура Јак-
шић” и захвалио свима који су
помогли да се концерт органи-
зује, а бина опреми.

Ђаци су у сарадњи с настав-
ницима и учитељима припре-
мили богат и разноврстан
културно-уметнички програм.
Специјалан гост на концерту
био је познати водитељ, глу-
мац и дечји аниматор Бојан
Ивковић.

Распевано, разиграно, с пу-
но енергије, смењивале су се
музичко-сценске тачке: од тра-
диционалних звукова и ритмо-
ва до перформанса савремене
игре. Гости су имали прилику
да уживају у вокално-инстру-
менталним изведбама ексјуго-
словенских поп и рок хитова и
у етно-звуцима.

ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” ПРИРЕДИЛА ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

Помажу свима када је неопходно



О то ме ка кве су тра го ве ми ну -
ла вре ме на ис цр та ла на на ма,
али и ка кве нам „да ро ве” до -
но си сва ко дне ви ца, мо жда
нај бо ље све до чи број при сут -
них на пре да ва њу под на зи вом
„Анк си о зност и па нич ни на -
па ди”, ко је је у су бо ту, 1. апри -
ла, у чи та о ни ци Град ске би -
бли о те ке одр жао др Жељ ко
Ро дић, не у роп си хи ја тар.

Ви ше од се дам де се то ро љу -
ди оку пи ло се на овој еду ка -
тив ној ве че ри, па су не ки, у
не до стат ку сто ли ца, мо ра ли
да се по слу же сте пе ни штем, а
би ло је и оних ко ји су оста ли

на но га ма до кра ја ску па. Ово
је, ина че, би ло де се то пре да -
ва ње ко је је у по след њих се -
дам ме се ци ре а ли зо ва ло удру -
же ње „На пра ви ко рак”.

– Анк си о зност у бу квал ном
сми слу пре во ди мо као не ла год -
ност, те ско бу, на пе тост, стреп -
њу, за бри ну тост, док па нич ни
на пад пред ста вља емо ци о нал ни

до жи вљај ста ња па то ло шког
стра ха са оче ки ва њем по тен ци -
јал но опа сне си ту а ци је, ко ја је
по пра ви лу не ло гич на, не ја сна
и не мо же се објек ти ви зи ра ти –
об ја снио је Ро дић.

Он је го во рио и о уве ре њи ма
осо ба ко је па те од ова квих не -
ла год но сти, као и о те ле сним
симп то ми ма по ко ји ма су анк -
си о зност и на па ди па ни ке
пре по зна тљи ви. Сва ка ко, би ло
је ре чи и о то ме ка ко те про -
бле ме пре ва зи ћи и пред у пре -
ди ти.

– Пан че во се ви со ко ко ти ра
по бро ју осо ба с пси хо со ци јал -
ним бло ка да ма и слич ним те -
го ба ма. То смо и по твр ди ли
то ком на шег про јек та за вр ше -
ног кра јем ја ну а ра, у окви ру
ко јег је су гра ђа ни ма, из ме ђу
оста лог, пру же на мо гућ ност
да о сво јим про бле ми ма по -
раз го ва ра ју са струч ња ци ма у
бес плат ном пси хо ло шком са -
ве то ва ли шту. Ми ће мо, као и
до са да, де ло ва ти пре вен тив но
на пси хо фи зич ко и со ци јал но
здра вље љу ди и на ста ви ће мо
да се за ла же мо за де ин сти ту -
ци о на ли за ци ју и ин клу зи ју
осо ба са пси хо со ци јал ним те -
го ба ма – ре кла је Сан дра Ста -
но је вић, пред сед ни ца удру же -
ња „На пра ви ко рак”.

Је дан од на чи на на ко је ово
удру же ње спро во ди по ме ну те
ци ље ве је сте ор га ни зо ва ње ра -
ди о ни ца кул тур но-кре а тив ног
ка рак те ра, као што су бес плат не
ра ди о ни це пле са и де ку па жа,
ко је су упра во у то ку. У при пре -
ми су и пе снич ке ве че ри, ва јар -
ске и груп не пси хо ло шке ра ди -
о ни це. Све ин фор ма ци је о ак ту -
ел ним и свим на ред ним ак тив -
но сти ма у удру же њу „На пра ви
ко рак” мо гу се до би ти пу тем те -
ле фо на 069/335-36-88.

Петак, 7. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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За че ти ри ме се ца 
три ул тра зву ка

По мо гла дру штве но
од го вор на пред у зе ћа

За хва љу ју ћи до на ци ја ма спон -
зо ра – По штан ске ште ди о ни це,
Удру же ња оси гу ра ва ча Ср би је,
„Те ле ко ма” и пред у зе ћа „Фар -
ма пром” и „British Motors” –
Оп шта бол ни ца је не дав но до -
би ла два но ва ул тра звуч на апа -
ра та: је дан за Уро ло шко оде ље -
ње и је дан за опе ра ци о ну са лу.

Ови мо дер ни уре ђа ји до но -
се у Пан че во не са мо бо љу ди -
јаг но сти ку већ и не ке но ве
про це ду ре, ко је до са да у бол -
ни ци ни је тех нич ки би ло мо -
гу ће спро во ди ти.

Бо ља ди јаг но сти ка
Ка ко је под се тио др Сло бо дан
Ову ка, ди рек тор Оп ште бол -
ни це, та уста но ва је, за хва љу -
ју ћи сред стви ма По кра јин ског
се кре та ри ја та за здрав ство,
пре че ти ри ме се ца до би ла и
још је дан ул тра звук за Деч је
ин тер но оде ље ње.

– Из у зет но нам зна чи по др -
шка ка ко По кра ји не, та ко и
ком па ни ја ко је су по ка за ле со -
ци јал ну од го вор ност и по мо -
гле на шој уста но ви у овим не -
за вид ним вре ме ни ма. Но ви
уре ђа ји до при не ће по ве ћа њу
ефи ка сно сти и тач но сти ди јаг -
но сти ке, бо љем и ква ли тет ни -
јем ле че њу, као и скра ће њу
вре ме на че ка ња на пре гле де –
ис та као је Ову ка.

Иа ко кроз Уро ло шко оде ље -
ње го ди шње про ђе око 2.500
па ци је на та, а сва ки од њих се
нај ма ње јед ном мо ра пре гле -
да ти ул тра зву ком, Уро ло ги ја
до са да ни је рас по ла га ла та -
квим уре ђа јем. Пре ма ре чи ма
на чел ни ка, др Пре дра га Ву ји -
ћа, апа рат ће, уз ква ли тет ни ју

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА ДО БИ ЛА НО ВУ ОПРЕ МУ

УПУТ ЗА БЕ О ГРАД (ВИ ШЕ) НИ ЈЕ ПО ТРЕ БАН

Циљ нам је да офор ми мо сер вис за акут ну
те ра пи ју бо ла, ко ји би по крио сва хи рур шка
оде ље ња у бол ни ци.

Др Сте ван Ми ха и ло вић, ане сте зи о лог

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

С до ла ском ле пих сун ча них
да на по же ли мо да има мо
пре пла ну ли тен. Та да, не раз -
ми шља ју ћи о по сле ди ца ма,
по се же мо за пре те ра ним ко -
ри шће њем со ла ри ју ма. Aко
ипак од лу чи те да оде те у сту -
дио за сун ча ње, ва жно је да га
ко ри сти те уме ре но и опре зно.

Со ла ри јум је за бра њен за
осо бе мла ђе од осам на ест
го ди на, а не сме ју га ко ри -
сти ти ни осо бе са фо то ти -

пом ко же 1 (ја ко све тле пу -
ти). Kлијент тре ба да пот пи -
ше обра зац да се сун ча на
сво ју од го вор ност, a раз мак
из ме ђу сун ча ња мо ра би ти
бар 48 са ти. У со ла ри јум не
тре ба ићи ви ше од три пу та

не дељ но. Имај те у ви ду то да
су, ка да је реч о ме ла но му
ко же, ста ти стич ки по да ци
по ра жа ва ју ћи. У Ср би ји се
сва ке го ди не за бе ле жи око
650 слу ча је ва но во о бо ле лих,
а њи хо ва про сеч на ста рост је
55 го ди на. Глав ни узрок ме -
ла но ма је упра во УВ ра ди ја -
ци ја. Ако ипак не мо же те
одо ле ти пре пла ну лом те ну,
без бед но ре ше ње по сто ји.
Реч је о апа ра ту airbrash на -
ме ње ном за по там њи ва ње.
Апли ко ван на ко жу, хе миј -
ски ре а гу је с про те и ни ма, а
про дук ти ре ак ци је ме ња ју
бо ју ко же. На ста ла бо ја не
мо же се од стра ни ти пра њем
и чи шће њем ко же, већ по -
сте пе но не ста је при род ним
про це сом де сква ма ци је (љу -
ште њем). За овај вид по там -
њи ва ња по треб но је при пре -
ми ти ко жу та ко што ће те
код ку ће ура ди ти пи линг и
на кон сат-два оти ћи у спе -
ци ја ли зо ва ни са лон на трет -
ман. На рав но – без шмин ке
и мле ка за те ло.

Про цес бо је ња тра је де се -
так ми ну та. На кон то га се ко -
жа осу ши и не сме се ква си ти
то ком на ред на че ти ри са та.
По том се тре ба ис ту ши ра ти
и на не ти мле ко за те ло, ка ко
би бо ја што ду же тра ја ла.
Пра ви мор ски тен за др жа ће -
те у про се ку од се дам до де -
сет да на. Пред ност овог по -
ступ ка је у то ме што ни је
ток си чан и што је то ли ко
без бе дан да га мо гу ко ри сти -
ти и ти неј џе ри и труд ни це.

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

Брон за ни тен

ре ха би ли та ци ју, бр жи опо ра -
вак па ци је на та и ра ни је от пу -
шта ње из бол ни це. Ак тив но
ко ри сти мо ову ме то ду већ не -
што ви ше од ме сец да на и
при ме ни ли смо је на пре ко пе -
де сет бо ле сни ка. До са да су
па ци јен ти при ли ком опе ра ци -
ја мо ра ли да до би ја ју ин тра -
вен ске ане сте ти ке, ко ји су до -
во ди ли до спо ри јег и оте жа ног
по сто пе ра тив ног то ка, док се
са да не ке опе ра ци је мо гу чак
оба вља ти у ам бу лант ним усло -
ви ма, а па ци јен ти од ла зе ку ћи
већ истог да на. Сто га је ова но -
ва ме то да ап со лут но су пер и -
ор на у од но су на оп шту, спи -
нал ну или то тал ну ане сте зи ју
– об ја снио је Ми ха и ло вић.

Овај ле кар по чео је да оспо -
со бља ва и дру ге ко ле ге за при -
ме ну но ве вр сте ане сте зи је,
во ђен иде јом да се офор ми,
ка ко је ре као, сер вис за акут ну
те ра пи ју бо ла ко ји би по крио
не са мо Ор то пе ди ју и Тра у ма -
то ло ги ју већ и сва хи рур шка
оде ље ња у окви ру бол ни це.

ди јаг но сти ку, омо гу ћи ти и
при ме ну од ре ђе них ин тер -
вент них про це ду ра.

– Ко ле ги ни ца др Сла ђа на
Ко ва че вић је већ кре ну ла на
еду ка ци ју о пла си ра њу пер ку -
та не не фро сто ме. Реч је о про -
це ду ри ко ја обез бе ђу је де ри ва -
ци ју мо кра ће у слу ча ју да она
не мо же да иде при род ним пу -
тем кроз мо краћ не ка на ле. По
за вр шет ку обу ке мо ћи ће мо да
тре ти ра мо и дру ге слич не па -
то ло шке про це се: да дре ни ра -
мо ап сце се око бу бре га или ве -
ли ке ци сте на бу бре зи ма. До
са да су се па ци јен ти ра ди та -
квих ин тер вен ци ја упу ћи ва ли
у Бе о град. У пла ну је и уво ђе -
ње би оп си ја про ста те, а на ста -
ви ће мо и да ра ди мо опе ра ци је
кан це ра про ста те, што је та ко -
ђе јед на од ско ра шњих но ви на
– ре као је Ву јић.

Чу де сна ане сте зи ја
Дру ги ул тра звуч ни апа рат,
ко ји се на ла зи у опе ра ци о ном

бло ку, па ци јен ти ма ће до не -
ти ве ли ко олак ша ње, јер се
за хва љу ју ћи ње му у слу ча ју
ор то пед ских и тра у ма то ло -
шких опе ра ци ја са да при ме -
њу је дру га чи ја вр ста ане сте -
зи је. Реч је о ул тра звуч но во -
ђе ној ре ги о нал ној ане сте зи ји,
ме то ди ко ја се на За па ду ко -
ри сти тек не што ма ње од де -
сет го ди на, а у Ср би ји се за -
сад ра ди са мо у Пан че ву.
Обу ку за при ме ну те ме то де
про шао је др Сте ван Ми ха и -
ло вић, као је дан од де сет
мла дих ане сте зи о ло га ко ји су
до би ли сти пен ди ју Европ ског
удру же ња ане сте зи о ло га за
тро ме сеч ни сту диј ски бо ра -
вак на Уни вер зи тет ској кли -
ни ци у Дре зде ну.

– Ул тра звуч но во ђе на ре ги -
о нал на ане сте зи ја пр вен стве -
но се ко ри сти за пе ри о пе ра -
тив ну те ра пи ју бо ла. Слу жи за
су пер и ор но обез бо ља ва ње па -
ци је на та, а на ро чи то је бит на у
не по сред ном по сто пе ра тив -
ном то ку, ка да по ма же ра ну

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Смо кве се по ми њу у Би -
бли ји и дру гим ста рим спи -
си ма. Ве ру је се да по ти чу
из Егип та, ода кле су сти гле
у ста ру Грч ку, а за тим се
про ши ри ле по Ме ди те ра ну.

Ста ри Гр ци су из у зет но це -
ни ли ле ко ви та и ну три тив на
свој ства смо ка ва, то ли ко да
су их де ли ли олим пиј ским
по бед ни ци ма као на гра ду. У
Ри му су смо кве сма тра ли
све тим во ћем, а у ле ген ди о

Ро му лу и Ре му спо ми ње се
да се ву чи ца од ма ра ла упра -
во ис под смо кви ног др ве та.
Го во ри се и да су би ле оми -
ље но је ло еги пат ске кра љи це
Кле о па тре. Па за што их он да
не би смо је ли и ми? Овај по -
стан и здрав слат киш на пра -
ви ће те бр зо и без му ке. Укус
је сја јан, а ле по де лу је на та -
њи ру уз дру ге сит не ко ла че.
Ето још јед не иде је за ус кр -
шњу слат ку тр пе зу.

Са стој ци: 180 г су вих смо ка ва, 150 г ора ха (плус ма ло за де ко ра ци ју),

је дан ли мун, јед на су пе на ка ши ка ци ме та и две су пе не ка ши ке ме да.

При пре ма: Су ве смо кве по то пи те у во ду и оста ви те их да омек ша ју,

нај бо ље пре ко но ћи. Са ме љи те 150 г ора ха, а оста так за де ко ра ци -

ју на сец кај те. Про це ди те смо кве, па их са ме љи те у сец ку. У то до -

дај те ора хе, на рен да ну ко ри цу ли му на, ци мет и мед. На ста ви те ме -

ша ње у сец ку док се не до би је ком пакт на ма са. На пра ви те ку гли це,

ста ви те их у па пир не кор пи це и по спи те сец ка ним ора си ма.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

Ку гли це са смо ква ма

Сун ча ни и то пли да ни до не -
ли су не у о би ча јен број па -
ци је на та са ср ча ном сла бо -
шћу, ин фарк ти ма и епи леп -
тич ним на па ди ма. Ре кло би
се да још увек ни смо до вољ -
но при пре мље ни за ак тив -
но сти на по љу и фи зич ке на -
по ре ко ји по ста ју ин тен зив -
ни ји с до ла ском про ле ћа.
Ви ру си и алер ге ни овог пу та
су мно го ви ше за сме та ли
ма ли ша ни ма.

По сто је, ме ђу тим, бо ле сти
и ста ња ко ји се не оба зи ру на
го ди шња до ба или вре мен -
ске при ли ке. Још ма ње их
ре ме те со ци јал ни фак то ри и
до стиг нут ни во раз во ја не ке
зе мље. Шта ви ше, нар ко ма -
ни ја као бо лест за ви сно сти
иде ру ку под ру ку с бе стид -
ним „би зни сом” при сут ним
у сва ком кут ку пла не те, а
еко ном ске и дру штве не кри -
зе да ју пра ви ве тар у ле ђа тој
пр ља вој ра бо ти. Пси хо ло зи
ће ре ћи да је у бор би про тив
ове по ша сти ве о ма ва жна
то пли на и до бра ко му ни ка -
ци ја из ме ђу ро ди те ља и де -
це. Го то во је јед на ко бит но
по ста вља ње ја сних пра ви ла
по на ша ња ка ко би се ума њи -
ли не га тив ни ути ца ји сре ди -
не. Ипак, те шко је из бо ри ти
се с про бле мом ако је он
свр стан у ка те го ри ју по жељ -
ног жи вот ног сти ла. Шан се
су нам још ма ње уко ли ко од -
ра ста мо у вре ме ну у ком се
гу би гра ни ца из ме ђу до брог

и ло шег, ис прав ног и по гре -
шног.

Ро ди те ље, при род но, ин те -
ре су ју зна ци ко ји ће скре ну ти
па жњу на то да де те има про -
блем. Фа зе екс пе ри мен ти са -
ња и ко ри шће ња нар ко ти ка у
сло бод но вре ме мо гу ду го
оста ти не при ме ће не. Зло у по -
тре ба суп стан ци по ста је ви -
дљи ви ја ка да се по на ша ње и
стил жи во та њој при ла го ђа -
ва ју. Дру гим ре чи ма, раз ви ја
се пси хич ка за ви сност, ко ја с
вре ме ном пре ла зи у фи зич -
ку. Та да су нај ви дљи ви ји зна -
ци: тран сфор ма ци ја лич но -
сти, про ме на ка рак те ра, те ле -
сно и пси хич ко про па да ње,
за не ма ри ва ње оба ве за, агре -
сив но и де лин квент но по на -
ша ње. Че сто се за па жа ју пси -
хич ка успо ре ност и по спа -
ност, не раз го ве тан го вор, уске
зе ни це, цр ве ни ло ве жња ча,
бле ди ло ли ца, тра го ви убо да
иглом, ми рис упа ље не ко но -
пље... Ап сти нен ци јал на кри за
се ма ни фе сту је уз не ми ре но -
шћу, бо ло ви ма, пре зно ја ва -
њем, дрх та ви цом, муч ни ном
и про ли ви ма.

Пси хо ак тив не суп стан це
се по свом деј ству де ле у три
ве ли ке гру пе: де пре со ри,
сти му лан си и ха лу ци но ге -
ни. Док јед не успо ра ва ју
пси хо мо тор ну ак тив ност,
дру ге је сти му ли шу, а тре ће
до во де до ста ња из ме ње ног
по на ша ња с по ја вом ха лу ци -
на ци ја. Ове спе ци фич но сти
се ума њу ју са све при сут ни -
јим ком би но ва њем ви ше
пси хо ак тив них суп стан ци и
узи ма њем та ко зва них „улич -
них па ко ва ња дро ге”. Та да је
симп то ма то ло ги ја раз ли чи -
та и ком пли ку је ди јаг но сти -
ку и ле че ње. Нај те же по сле -
ди це акут не ин ток си ка ци је
нар ко ти ци ма је су жи вот но
угро жа ва ју ће арит ми је, пре -
кид ди са ња и из не над ни ср -
ча ни за стој. Уко ли ко та да
из о ста не ле кар ска ин тер -
вен ци ја, смрт ни ис ход је не -
ми но ван.

Симп то ми зла

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Упо зна ва ње са стра хом

Ово је за јед нич ко раз ви је ном За па ду и Пан че ву



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 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• ТУМОР-МАРКЕР PSA

Цена: 650 динара

• ТУМОР-МАРКЕР fPSA

Цена: 750 динара

Петак, 7. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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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



По сле го то во три де це ни је
пан че вач ка ли ков на пу бли ка
је у при ли ци да по но во ви ди
ра до ве гра фи ча ра и ди зај не ра
До руа Бо си о ка. У Га ле ри ји са -
вре ме не умет но сти у по не де -
љак, 3. aприла, отво ре на је ње -
го ва ре тро спек тив на из ло жба
„Мо гу ће не мо гу ће”.

Бив ши ма ту рант пан че вач -
ке гим на зи је ка же да је све по -
те кло из Пан че ва.

– Ов де сам имао пр ве из ло -
жбе, до био пр ве на гра де...
Вра тио сам се по сле два де сет
осам го ди на с но вом по став -
ком: ма лом ре тро спек ти вом

ко ја са др жи ра до ве из ра зних
пе ри о да – ка же умет ник.

Пред ста вље ни су ра до ви из
ра ни јих про је ка та „Са мо за

тво је очи”, „Кур ва ри це”, „Мо -
гу ће не мо гу ће”... На овој по -
став ци пр ви пут је из ло жен
део се ри је ра до ва „Бар ко до -
ма ни ја”, ин спи ри са не бар-
- ко до ви ма.

До ру Бо си ок је ди пло ми рао
на гра фич ком од се ку Ака де -
ми је ле пих умет но сти у Бу ку -
ре шту 1973. го ди не. Жи ви у
Но вом Са ду и ба ви се ди зај -
ном, гра фи ком, цр те жом, ко -
ла жем и илу стра ци јом. Имао
је ви ше од два де сет са мо стал -
них и сто ти нак ко лек тив них
из ло жби, а за свој рад је до био
ве ћи број на гра да и при зна ња.

Пр ва са мо стал на из ло жба фо то -
гра фи ја Не бој ше На др љан ског,
под на зи вом „Ста ре при че”,
отво ре на је у че твр так, 30. мар -
та, у фо а јеу Кул тур ног цен тра.

По став ку чи не ра до ви на ста -
ли пре не ко ли ко го ди на, ка да
је На др љан ски и по чео да се
ба ви фо то гра фи са њем. Они су
до ку мен тар ни, умет нич ки, на
не ки ма су жи во ти ње и при ро -
да... Умет ник ка же да ова из ло -
жба за ње га пред ста вља ве ли ки
из ла зак из зо не ком фо ра, па ју
је за то то ли ко ду го од ла гао.

– Све ове фо то гра фи је по ве -
зу је љу бав пре ма по че ци ма,
пре ма фо то гра фи ји. Екс пе ри -
мен ти сао сам бо ја ма, пост про -
дук ци јом, за пра во об ра дом фо -
то гра фи је. Мо ти ви су ра зно ра -
зни. Ни дан-да нас не ми слим
да сам фо то граф, ни ти да сам
умет ник, са мо сам кре а ти ван.

Ин спи ра ци ју цр пим из са мог
жи во та и хва та ња са да шњег
тре нут ка – искрен је На др љан -
ски.

Не бој ша На др љан ски до био
је по хва лу од Фо то-са ве за Ср -
би је. Ви ше пу та је из ла гао на
ло кал ним кон кур си ма и за јед -
нич ким из ло жба ма. До бит ник
је тре ће на гра де на фо то граф -
ском кон кур су „Екс по зи ци ја
ка рак те ра” по во дом Да на гра -
да Пан че ва 2010. го ди не. За
мод ну ку ћу „Па саж” ра дио је
као мод ни фо то граф 2012. го -
ди не. Је дан је од осни ва ча ди -
ги тал ног ма га зи на „Пла не та
ра до сти”.

Му зи ка
По не де љак, 10. април, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: кон церт уче ни ка сак со фо на из кла се проф. Дар ка
Ар мен ског. На про гра му ће би ти ком по зи ци је Р. Шу ма на, В.
Мон ти ја, П. Иту рал деа, Х. Ман чи ни ја, Џ. Ле но на и дру гих.

Сре да, 12. април, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: Град ска
смо тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва де це.

Сре да, 12. април, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
про мо ци ја му зич ког ал бу ма „Све ће тек да бу де – из бор по -
пу лар них ру ских пе са ма” Еле не Ста ни са вље вић. Са ау тор -
ком ће раз го ва ра ти пре во ди лац проф. Ми ли вој Ба ћо вић.

Че твр так, 13. април, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: ус -
кр шњи кон церт ко ји ће одр жа ти пи ја ни ста Иван Ди нић. На
про гра му ће би ти де ла Ба ха и Му сорг ског.

Из ло жбе
Че твр так, 6. април, 17 са ти, На род ни му зеј: отва ра ње го сту -
ју ће из ло жбе га ле ри је „Kаrpаt-haza”, под на зи вом „Бо го ро -
ди ца”.

Сре да, 12. април, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: отва ра -
ње из ло жбе гра фи ка „Енер гет ске струк ту ре” Ми ла на Бу ла -
то ви ћа и Алек сан дра Ла за ра.

Књи жев ност
Уто рак, 11. април, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
про мо ци ја ро ма на „Опет сам те са њао” Љи ља не Ша рац.

Пред ста ве
Уто рак, 11. април, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: по зо -
ри шна пред ста ва „Тран сил ва ни ја” Дра га на Ни ко ли ћа. 

Те мат ски про грам 
По не де љак, 10. април, 12.45, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: школ ско так ми че ње ви о ли ни ста. Пред ста ви ће се
уче ни ци гу дач ког од се ка основ не шко ле, њих три де сет ше -
сто ро, а оце њи ва ће их про фе со ри Са не ла Бла го је вић, Бор ја -
на Стра жме ште ров, Хе ле на Ма ринц, Јо жеф Вар га, Вој кан
По по вић и Ми ле на Ми ло ше вић.

Про грам за де цу
Су бо та, 8. април, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Хра бри кро јач” по зо ри шта „Мак си мус арт” из
Бе о гра да. Текст и ре жи ју пот пи су је Жељ ко Алек сић, а по ред
ње га, у пред ста ви игра и Ми ле на Мар тић.

Среда, 12. април, 19 сати, Културни центар: 56. Градска
смотра музичко-фолклорног стваралаштва деце Панчева

Че твр так, 13. април, 12 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: пред ста ва за де цу „Кловн и Ја на”.

КУЛТУРА
Петак, 7. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
КОН ЦЕРТ „СЕН САР ТИ КА ТРИ ЈА”

ТРИ МУ ЗИ ЧА РА, ОСАМ ИН СТРУ МЕ НА ТА
У при пре ми је но ви
про грам, ко ји ће 
до не ти ми рис 
Ме ди те ра на

Кон церт „Fauna sacra” гру пе
„Сен сар ти ка трио”, чи ји про -
грам афир ми ше иде је по што -
ва ња и очу ва ња жи во тињ ског
све та, одр жан је у че твр так,
30. мар та, на ма лој сце ни Кул -
тур ног цен тра. Ком по зи ци је
Чај ков ског, Кор са ко ва, Ма ри -
ћа и Ско та, као и тра ди ци о -
нал не ме ло ди је Ир ске, Шкот -
ске и Ки не, трио је до ча ра вао
ви о ли ном, ка ста ње та ма, те -
сте ром, ги та ром, кла ри не том,
сак со фо ном, гај да ма и ка ва -
лом.

Од њи хо вог прет ход ног на -
сту па у на шем гра ду про шле
су ско ро три го ди не. Као и пре
не ко ли ко го ди на, тра жи ло се
ме сто ви ше. За то вре ме про -
ме ни ли су се и по ста ва и про -
грам. Трио чи не Со ња Ка ла -
јић, Ми лош Ма рић и Дар ко
Ар мен ски.

Они сви ра ју кла сич ну и тра -
ди ци о нал ну му зи ку, а ра ни је
су ви ше не го ва ли наш фол -
клор. Овог пу та су се опре де -
ли ли за аран жер ско-екс пе ри -
мен тал ни звук ко ји спа ја при -
ро ду и му зи ку и нај леп ше и
нај сли ко ви ти је при ка зу је жи -
во тињ ски свет.

– У овом мо мен ту нам је та
те ма до бро ле гла, јер смо све
тро је љу би те љи жи во ти ња.
При ме ти ли смо да ве ли ки број
ком по зи то ра има ком по зи ци је
ко је су ин спи ри са не жи во ти -
ња ма. Не зна мо да је, ба рем у
Ср би ји, одр жан не ки за па же -
ни ји кон церт с том те мом.
Сма тра ли смо да је мо жда ово
пра ви мо ме нат да се ујед но до -
не се не што ак ту ел но, а но во,
што ће при ја ти на шем тем пе -
ра мен ту и тре нут ном рас по ло -
же њу. Овог пу та ни је био ак це -
нат на на шој тра ди ци ји, већ на
ода би ру ком по зи ци ја ко је нај -
леп ше и нај сли ко ви ти је при -

Кон церт џез са ста ва „Blazin’
Quartet” Ср ђа на Ива но ви ћа
одр жан је у по не де љак, 3.
апри ла, на ма лој сце ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва. Џе зе ри
су се пу бли ци пред ста ви ли ну -
ме ра ма са ал бу ма „Мо ре, ка -
мен, зе мља, пти ца”, ко ји ће на
тр жи шту би ти за ме сец да на.

Ка ко Ива но вић ка же, но ве
ком по зи ци је су „пит ки је и
мек ше” од прет ход них.

– Ме ло ди је су ме ша ви на мо -
јих иде ја о му зи ци – ту има
елек трон ске му зи ке, Бал ка на,
Грч ке, у ко јој сам од ра стао... Џез
је по го дан за им про ви за ци ју и

сло бо ду да оде мо у прав цу ко -
ји ни смо за ми сли ли и уто ли ко
је му зи ка ко ју сви ра мо и на -
чин на ко ји је из во ди мо про -
из вод на шег ка рак те ра и на ше
по за ди не – об ја шња ва он.

„Blazin’ Quartet” је на стао у
Ам стер да му, а са да ства ра у
Па ри зу. До бит ник је број них
на гра да у Хо лан ди ји, на сту -
пао је у Ки ни и Бра зи лу, сви -
рао на фе сти ва ли ма као што
је „North Sea Jazz”. До са да је
из дао два ал бу ма: „Finding a
Way” и „Jalkan Bazz”, ко ји је
про ду ци рао умет ник Рам бо
Ама де ус.

Ин спи ра ци ја су љу ди

МОЈ избор МОЈ

Јо ва на Ил кић, сту дент ки ња

Фар ма це ут ског фа кул те та

СЛИ КАР СТВО: Ја јои Ку са -
ма ве чи та је кра љи ца тач ки -
ца. Она је са вре ме на умет -
ни ца ви вид ног спек тра обла -
сти у ко ји ма се ис ти че. Као
пре кур сор поп-ар та, ми ни -
ма ли зма, над ре а ли стич ких
и фе ми ни стич ких умет нич -
ких по кре та, њен ка рак те ри -
сти чан при ступ ствар но сти
пред ста вља кроз књи жев -
ност, ко ла же, раз ли чи те
кон струк ци је, пер фор ман се
и ин ста ла ци је, али оно што
нај ин тен зив ни је по кре ће
мо је раз ми шља ње и рас по -
ло же ње, упра во су ње не сли -
ке. Њен аван гард ни пот пи -
сни стил са жет у јар ке бо је и
тач ки це, ко ји про ис ти че из
по тре бе да се „за ви ри у бес -
ко нач ност”, нео спор но из и -
ску је па жњу, и то у екс по -
нен ци јал ном по ра сту с вре -
ме ном, јер ње не су сли ке
нај бли же нео гра ни че ном у
огра ни че ном све ту.

МУ ЗИ КА: Рју и чи Са ко мо то
при бли жа ва са вр шен ство
све ту обич ног. Он је му зи -
чар, ком по зи тор, про ду -
цент, ак ти ви ста, пи сац, глу -
мац и све жи на сце не још од
се дам де се тих. Иа ко бо га тог
и ва ри је тет ског ства ра ла -
штва, звук ко ји про из во ди
до ди ром дир ки кла ви ра
ства ра осе ћај да не ко до ди -
ру је ду шу слу ша о ца та ко не -
жно као да и не до ди ру је,
али је бли зу, то ли ко бли зу
да се не из ве сност про јек ту је
на ствар ност. По себ ност ње -
го вог зву ка ла га на је и осе -
тљи ва, са иде ал ном до зом

ме лан хо ли је про ву че ном
та ко да ра ђа по тре бу за об -
гр љи ва њем и не го ва њем не -
у хва тљи ве ап страк ци је
истог. Да љу бав има фор му,
би ла би то ње го ва му зи ка.

ФО ТО ГРА ФИ ЈА: Умет ност
Ти ја не Ми хај ло вић је вре ме
ко је до ла зи. Ти ја на Ми хај -
ло вић, на ша мла да су гра -
ђан ка, на по чет ку је сво је
фо то граф ске ка ри је ре. Не -
сум њи ва је ком плек сност и
зах тев ност про це са на ла же -
ња ме ста у овој сфе ри, али
Ти ја на на дах њу ју ће одо ле ва
по кле ца ва њу пред пре пре -
ка ма. Она се ак тив но и про -
фе си о нал но ба ви фо то гра -
фи јом од 2014. го ди не, с
фо ку сом на кре а тив ној ком -
по зи ци ји и пор тре ти ма. Ин -
спи ра ци ју цр пи из љу ди, из -
ла жу ћи си ро ве емо ци је кроз
њи хо ва те ла, ли ца или де та -
ље, и бес пре кор но пре но се -
ћи то на очи по сма тра ча.
Пи та ње је вре ме на ка да ће
њен рад и та ле нат на и ћи на
аде кват ну ре ког ни ци ју, али
ка да до ђе, би ће то ве ли ки
дар за овај град.

„BLAZIN’ QUARTET” СР ЂА НА ИВА НО ВИ ЋА

Џез с ме ло ди ја ма 
Бал ка на и Грч ке

Страну припремила 
Милица

Манић

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА НЕ БОЈ ШЕ НА ДР ЉАН СКОГ

Ста ре при че

ка зу ју жи во ти ње – об ја шња ва
Со ња Ка ла јић.

За хва љу ју ћи овом са ста ву
пу бли ка у Ср би ји је на ви кла на
не сва ки да шње ин стру мен те.
По себ но је за ни мљи ва те сте ра,
ко ја пру жа ча ро бан, али и ква -
ли те тан звук. Ни је ма ње атрак -
тив но ни сви ра ње кла сич не
му зи ке на гај да ма, ка ва лу...
Со ња Ка ла јић, вир ту оз на те -
сте ри, ис ти че да је те шко на ћи
за ни мљи ве ин стру мен те ко ји
се рет ко ви ђа ју на сце ни, а да
слу же и „озбиљ ном сви ра њу”.

– Ја пан ци су не дав но на пра -
ви ли ве ли ки про дор сви ра њем
на во ћу и по вр ћу и они пра ве

раз ли чи те ду вач ке и уда рач ке
ин стру мен те од њих. То је да ле -
ко ви ше атрак ци ја не го што је
звуч ни ква ли тет, ако мо гу та ко
да ка жем. Ми слим да те сте ра,
ко ја је та ко ђе атрак тив на по се -
би због чи ње ни це да је у пи та њу
алат, има да ле ко ве ће из во ђач ке
мо гућ но сти не го, ре ци мо, во ће
и по вр ће. Она за и ста има по се -
бан звук, ко ји не мо же да опо на -
ша ни је дан дру ги ин стру мент.
Али ко зна... Мо жда ће се отво -
ри ти још не ке иде је – при ча она.

Но ви про грам на ко ме ра де
ин спи ри сан је му зи ком зе ма -
ља Ме ди те ра на и би ће спре -
ман до ле та.

– У пи та њу је му зи ка ко ја
оку пља ау то ре из ме ди те ран -
ских зе ма ља, ма хом ства ра о це
на ци о нал них шко ла ко ји су
ин спи ри са ни фол кло ром сво -
јих др жа ва и ко ји са мим тим
сво јим ду хом не ка ко ви ше
оди шу ми ри сом Ме ди те ра на.
До вољ но је са мо да ка жем да
је Ита ли ја ме ди те ран ска зе -
мља, зе мља ко ја је из ро ди ла
нај ве ће ком по зи то ре, од оних
ра них ба рок них ау то ра, по пут
Ви вал ди ја и Ко ре ли ја, па све
до вр хун ских, атрак тив них и
вир ту о зних ком по зи то ра као
што су Па га ни ни, Ба ци ни... –
ис ти че Со ња Ка ла јић.

На ред ног ме се ца ови му зи -
ча ри по че ће да сни ма ју ком -
по зи ци је за но ви ал бум.

ИЗ ЛА ЖЕ ДО РУ БО СИ ОК

Мо гу ће не мо гу ће



С до ла ском про ле ћа, у мар ту,
све тлост да на угле да ла је књи -
га „Alte rostiri continue” („Дру -
га не пре кид на ка зи ва ња”) ау -
тор ке Ма ри не Ан кај цан из Ба -
нат ског Но вог Се ла, ко ја ра ди
као лек тор ка и но ви нар ка у
НИУ „Ли бер та теа” у Пан че ву.
У пи та њу је збир ка кри тич ких
при ка за књи га бе ле три сти ке,
али и мо но гра фи ја, реч ни ка и
је зич ких сту ди ја ау то ра из Ср -
би је ко ји пи шу на ру мун ском
је зи ку.

По ме ну ти при ка зи су од
2013. до 2016. го ди не об ја вљи -
ва ни у не дељ ни ку „Ли бер та -
теа” и ча со пи су за књи жев ност
и кул ту ру „Лу ми на”, а са да се,
у овом из да њу, мо гу на ћи на
јед ном ме сту.

– Ра де ћи на овим при ка зи -
ма, хте ла сам да од ре ђе ној
књи зи на ђем ме сто у це ло куп -
ном ства ра ла штву пи сца, али
и да је при бли жим чи та о цу.
Ми слим да књи жев ност на ру -
мун ском је зи ку тре ба да има
кон стант ну и објек тив ну кри -
ти ку, да та ко ис так не оно што
вре ди, а све с ци љем при вла -

че ња чи та ла ца. То би ау то мат -
ски омо гу ћи ло да љи „жи вот”
књи зи. За хва љу ју ћи ар гу мен то -
ва ним кри ти ка ма књи жев ност у
Ср би ји ће оп ста ти. Мла де на де

то по твр ђу ју – ре кла је Ма ри на
Ан кај цан.

Књи га је иза шла у из да њу
НИУ „Ли бер та теа” баш у го ди -
ни ка да та уста но ва обе ле жа ва

се дам де сет го ди на од пр вог об -
ја вљи ва ња књи ге бе ле три сти ке.
По де ље на је на три сег мен та,
од ко јих је пр ви по све ћен збир -
ка ма по е зи је, дру ги про зним
из да њи ма, а тре ћи мо но гра фи -
ја ма и сту ди ја ма о је зи ку, му зи -
ци, обра зо ва њу... То су де ла по -
зна тих ау то ра из ру мун ског
књи жев ног ми љеа, као што су
Слав ко Ал ма жан, Ни ку Чо ба -
ну, Па вел Га та јанц, Фе ли ћи ја
Ма ри на Мун те а ну, Еу ђе ни ја
Бал те а ну, Ма ри о а ра Сто ја но -
вић, Ма ри ја на Стра ту лат, Еу -
фро зи на Гре о њанц, Ро ман ца
Јо ва но вић, Ро ди ка Ур су ле ску
Ми ли чић, али и де би тан ти
Алек сан дра Гој ка и Ања Ар сић.

По сле пр ве књи ге кри тич ких
при ка за бе ле три сти ке, ко ја је
иза шла 2012. го ди не, Ма ри на
Ан кај цан је уз по др шку ко ле га
Ни куа Чо ба нуа, Ва се Бар буа и
Си ме Ла зар ја нуа на ста ви ла да
се уса вр ша ва на по љу кри ти ке,
што до ка зу ју ње на „Дру га не -
пре кид на ка зи ва ња”, до ко јих
се мо же до ћи у се ди шту НИУ
„Ли бер та теа” у Пан че ву.

М. Ј.

До лов ци су не дав но осно ва ли
свој пр ви ме шо ви ти цр кве ни
хор, а иза ове иде је сто је сва
три до ло вач ка пра во слав на
хра ма – Ве ли ка и Ма ла срп ска
цр ква, као и ру мун ска пра во -
слав на цр ква.

Бу ду ћи хор ће де ло ва ти на
ни воу це лог се ла и не ће има ти
ве зе с по сто је ћим пе вач ким
дру штви ма цр ка ва. По моћ у
ре а ли за ци ји ове иде је пру жи -
ће и ло кал не ин сти ту ци је, пре
све га Дом кул ту ре, где ће се
одр жа ва ти про бе.

Ово је пр ви пут, бар у но ви -
јој исто ри ји, а мо гу ће и у исто -

ри ји уоп ште, да се ор га ни зу је
хор ова квог ти па. Све ште ник
Ве ли ке цр кве Бо јан Га ври ло -
вић ка же да у ле то пи си ма ни -
је на и шао на по дат ке о по сто -
ја њу слич ног хо ра у До ло ву.
За сад хор оку пља нај мла ђе
(три де се так осно ва ца), што ће
сва ка ко би ти ње го ва бу дућ -
ност, али иде ја је да се укљу че
и ста ри ји пе ва чи.

Хо ром упра вља про фе сор ка
Гор да на Сте фа но вић, а про бе
се углав ном одр жа ва ју по не -
дељ ком и пет ком од 19 са ти у
До му кул ту ре.

Н. Р.

У спорт ској ха ли у Ба нат ском
Но вом Се лу у пе так, 7. апри -
ла, би ће одр жан ху ма ни тар -
ни фол клор ни кон церт „За
при ја те ља”, ко ји ће по че ти у
19.30. Но вац од ула зни ца на -
ме њен је по ро ди ци Крај њан
из тог ме ста, ко ју чи не са мо -
хра на бо ле сна мај ка и два си -
на, а нај ста ри ји је мо рао да се
од се ли, јер жи ве у је ди ној
пре о ста лој со би у по лу сру ше -
ној ку ћи без стру је.

Због мај ке, ко ја не ма род -
би ну да јој по мог не, али и
при мер них си но ва (основ ца
и сред њо школ ца), од ко јих је
ста ри ји ак ти ван у се о ској
фан фа ри и дом ском на род -
ном ор ке стру, а услед не ху -
ма них усло ва у ко ји ма жи ве
по сле смр ти оца, Но во се ља -
ни су по кре ну лу ху ма ни тар -
ну ак ци ју ка ко би са гра ди ли
ку ћу овој по ро ди ци.

Мно ги при вред ни ци, ин -
сти ту ци је и по је дин ци ода -
зва ли су се по зи ву за по моћ,
а оста ли љу ди до бре во ље
мо гу по мо ћи ма сов ним до -
ла ском на по ме ну ту фе шту
фол кло ра.

Ор га ни за тор кон цер та је
но во се љан ски Дом кул ту ре
„3. ок то бар”, а ула зни це у из -
но су од 200 ди на ра мо гу се
ку пи ти и два да на пред кон -
церт у До му кул ту ре, од 9 до
12 са ти, као и на сам дан де -
ша ва ња у спорт ској ха ли.
По се ти о ци ће ужи ва ти у
стан дард но до брим на сту пи -
ма но во се љан ских фол клор -
них ан сам ба ла у прат њи
дом ског на род ног ор ке стра,
али и у мај сто ри ја ма њи хо вих
го сти ју, РКУД-а „Је дин ство”
из Пан че ва и КУД-а „Све то -
зар Мар ко вић” из Ум ке.

М. Ј.
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Ви ше сто ти на 
фо то гра фа на рад ном
за дат ку

Про мо ци ја 
фо то-мо но гра фи је
„Та кав жи вот” 
Ми ро сла ва 
Пре до је ви ћа

Ју би лар но, де се то фо то граф ско
дру же ње „Фо то-са фа ри Ива но -
во” и де се ти Са лон умет нич ке
фо то гра фи је „Ива но во у фо ку -
су” би ће одр жа ни у не де љу, 9.
апри ла, у том пан че вач ком се лу.

Ива но во сва ке го ди не, по -
чет ком апри ла, по ста је ме ка
за фо то гра фе из свих кра је ва
све та ко ји ин спи ра ци ју про на -
ла зе не са мо у це лом се лу, у
ње го вим  ули ца ма, ка на ли ма,
Ду на ву и при о ба љу, већ и у до -
мо ви ма и са мим ме шта ни ма.
Про шле го ди не је ова умет -
нич ка ма ни фе ста ци ја оку пи ла
око 300 за љу бље ни ка у фо то -
гра фи ју, па је, оце ни ли су ор -
га ни за то ри, реч о јед ном од
нај ма сов ни јих и нај ве ћих фо то-
-са фа ри ја у Евро пи.

Де се ти пут Ива нов ча ни ће
би ти сјај ни до ма ћи ни (а и мо -
де ли), па ће та ко умет ни ци ма
би ти на рас по ла га њу три чам -
ца из ко јих ће мо ћи да фо то -
гра фи шу Ду нав, ка на ле и при -
о ба ље, али и трак тор с при ко -
ли цом ко ји ће про ћи на си пом,
ка ко би фо то гра фи има ли се -
ло (ко је је у под нож ју) као на
дла ну. У три ет но-ку ће до ма -
ћи ни ће их до че ка ти у тра ди -
ци о нал ним но шња ма.

– Фо то гра фи ма ће на рас по -
ла га њу би ти це ло се ло, а ове го -
ди не мо ћи ће да фо то гра фи шу
и по че так ми се у цр кви – ре као
је проф. Зол тан Би сак, пред сед -
ник Фо то-клу ба „Ду на вац”.

Отва ра ње ре тро спек тив не из -
ло жбе „Ива но во у фо ку су” пла -
ни ра но је за 13 са ти, у До му
кул ту ре. Би ће при ка за не све до
са да на гра ђе не фо то гра фи је, а
про мо ци ја фо то-мо но гра фи је
„Та кав жи вот” Ми ро сла ва Пре -
до је ви ћа по че ће у 14.30. Овај
мај стор фо то гра фи је, ко ји је и
се кре тар Фо то-са ве за Ср би је,
на фо то-мо но гра фи ји је пре да -
но ра дио пу них де сет го ди на.

– Ива но во је пру жи ло сви ма
на ма мно го, ка да има мо у ви ду

сјај не ам би јен те ко је смо от -
кри ли, али и сјај не љу де ко ји
ни су бе жа ли од фо то гра фа. Фо -
то-мо но гра фи ја на од ре ђе ни
на чин при ка зу је ма лог обич ног
чо ве ка у Ср би ји и ње гов ма ли
обич ни жи вот, ње го ве ра до сти и
ту ге... Спе ци фич ност ове фо то-
-мо но гра фи је је и у то ме што
сва ку фо то гра фи ју пра ти текст,
а то сам про на шао у бо га тој ли -
те ра ту ри на ших пи са ца – ре као
је Пре до је вић. 

Ди рек тор До ма кул ту ре у
Ива но ву Мар ко Гу ран с по но -
сом је под се тио да су мно ге
фо то гра фи је на ста ле баш на
фо то-са фа ри ју об и шле свет.

– На де се том Са ло ну умет -
нич ке фо то гра фи је „Ива но во у

фо ку су” по се ти о ци ће ви де ти
сва до са да на гра ђе не де ла. Оно
што је на ма ин те ре сант но, је сте
и да ће на из ло жби мо ћи да се
ви ди и ка ко се са мо се ло ме ња -
ло, ово је и до ку мент јед ног
вре ме на – ре као је Гу ран.

Тра ди ци о на лан ру чак, по -
стан и мр сан па суљ и ри бља
чор ба, већ је не из о став ни део
фо то-са фа ри ја, као и про мо -
ци ја фо то-апа ра та и пор трет -
не опре ме и ра све те.

Ор га ни за то ри по зи ва ју гра -
ђа не да 9. апри ла по се те Ива но -
во, ко је је по себ но ле по на по -
чет ку про ле ћа, ка да при ро да
кре ће да бу ја, а и све то мо же
би ти за бе ле же но објек ти вом.

М. Ди ми трић

СЕЛО

ФО ТО-СА ФА РИ И СА ЛОН УМЕТ НИЧ КЕ ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ

ИВА НО ВО КАО ИН СПИ РА ЦИ ЈА

ПО МОЋ ПО РО ДИ ЦИ КРАЈ ЊАН

Ху ма ни фол кло ра ши

НЕ ШТО НО ВО У ДО ЛО ВУ

Осно ван ме шо ви ти цр кве ни хор

ДО ПРИ НОС РУ МУН СКОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ КОД НАС

Кри тич ки освр ти Ма ри не Ан кај цан

Доловачки основци радују се
првим данима пролећа и због
наступајућег лепшег време-
на, а можда и више због тога
што њихова школа „Аксенти-
је Максимовић” сваког 21.
марта обележава свој дан.
Овогодишња прослава била
је још већа, јер школство у
Долову слави 245 година по-
стојања.

Програм поводом тих ва-
жних догађаја, како јубилеја,
тако и самог дана школе,
припремали су ученици свих
разреда више од месец дана.
У томе су им помогли њихо-
ви учитељи и професори.

Једна од њих, Наташа Јо-
ванов Драгосавац, професор-
ка српског језика, истакла је
да је овогодишња прослава
замишљена мало другачије

него досадашње и носила је
назив „Пут око света”. Шко-
ларци су покушали да кроз
причу, песму и игру дочарају
особености и културе разних
крајева света.

На самом почетку програ-
ма окупљенима се обратио
директор школе Предраг Бо-
гатинчевић, осврнувши се,
пре свега, на велики јубилеј:
245 од првог помињања
школства у Долову 1772. го-

дине, чиме се мало места
може похвалити. Затим се из
прошлости вратио у сада-
шњост истакавши резултате
постигнуте на такмичењима
из готово свих предмета, а
изразио је и наду да ће и у
блиској будућности бити за-
пажених успеха и наставка
добре традиције доловачке
основне школе.

Након тога су на бину сту-
пили ученици, који су пове-
ли публику на симболичан
пут око света. Кроз то су их
водили Лала и Соса лично, а
на сцени су се смењивали гу-
сари, Индијанци и каубоји,
Римљани и антички Грци,
Индијци, Енглези, Немци и
други народи. Програм су
увеличали и фолклораши из
КУД-а „Банатски вез”, то јест

извођачки ансамбл у којем
су управо старији основци
доловачке школе „Аксентије
Максимовић”.

Поред доброг расположе-
ња, окупљени су својим ку-
ћама могли да понесу и
школски часопис „Свици”,
то јест пети број тих новина.

И остала догађања у овој
школи током године биће у
духу великог јубилеја.

Н. Р.

ДВЕСТА ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА 

ШКОЛСТВА У ДОЛОВУ

Прослава јубилеја



За во ду за јав но здра вље у Пан -
че ву и ин фек тив ним оде ље њи -
ма бол ни ца у на шем гра ду и у
Вр шцу про шле го ди не су се ја -
ви ла 1.004 ли ца ко ја су ује ли
пси, што је нај ви ше од 2012.
го ди не.

Од укуп ног бро ја оних ко ји
су због то га за тра жи ли по моћ
у ове три здрав стве не уста но -
ве, ко је по ма жу по тен ци јал но
угро же ни ма од бе сни ла, вак -
ци ни са не су 42 осо бе.

Под се ћа мо, сва ли ца ко ја су
по вре ди ли пси или мач ке ко ји
су бе сни или се сум ња да су
би ли у кон так ту са жи во ти ња -
ма ко је но се ви рус бе сни ла,
нај пре мо ра ју да при ме се рум,

а по том и вак ци не по сле три,
се дам, че тр на ест и два де сет
осам да на.

Ме ђу по вре ђе ни ма од ује да
па са ко ји су у про шлој го ди ни
за тра жи ли по моћ ле ка ра За во -
да за јав но здра вље, њих пет на -
е сто ро је ре кло да су их на па ли
пси по зна тих вла сни ка, а сто се
жа ли ло на че тво ро но шце ко ји -
ма се не зна ју вла сни ци.

Због ује да ма ча ка За во ду се
то ком 2016. го ди не ја ви ло че тр -
на е сто ро љу ди и сви су из ја ви ли
да не зна ју ко су њи хо ви вла сни -
ци. Нај ве ћи број при ја вље них
био је с те ри то ри је Пан че ва.

Од 2010. до 2016. го ди не на
те ри то ри ји Ју жно ба нат ског

окру га ни је би ло слу ча је ва
бе сни ла код жи во ти ња, за
раз ли ку од 2009. го ди не, ка да
је та бо лест по твр ђе на код
три мач ке (јед на на те ри то -
ри ји Пан че ва и две на те ри то -
ри ји Али бу на ра), три пса (сви
су от кри ве ни на те ри то ри ји
Али бу на ра) и две ли си це (јед -
на је про на ђе на на те ри то ри -
ји Ко ви на, а дру га у Али бу на -
ру). До бро је то што у ју жном
Ба на ту већ де сет го ди на ни је
би ло слу ча је ва обо ле ва ња од
бе сни ла код љу ди.

Што се ти че спре ча ва ња по -
ја ве те опа сне и смр то но сне бо -
ле сти, струч ња ци пре по ру чу ју
вла сни ци ма да њи хо ви пси

увек бу ду или ве за ни или у
огра ђе ном про сто ру. Љу ди ко -
ји при ме те на ули ци пса или
мач ку ко ји се не у о би ча је но по -
на ша ју, ни ка ко не тре ба да им
при ла зе или да их до ди ру ју.

Уко ли ко их они ује ду, од мах
тре ба ис пра ти ра ну во дом и са -
пу ном и оти ћи код ле ка ра.

Петак, 7. април 2017.
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Ли ца код ко јих је 
про на ђен но вац 
пу сти ла део у оп ти цај

Ка зна мо же би ти 
од две до два на ест
го ди на за тво ра

Пaнчевачки по ли цај ци про -
шле не де ље су за пле ни ли 62
фал си фи ко ва не нов ча ни це од
2.000 ди на ра и са слу ша ли че -
ти ри осо бе за ко је се сум ња да
су по чи ни ле кри вич но де ло
фал си фи ко ва ње нов ца.

Ка ко је са оп шти ла По ли циј -
ска упра ва, у пи та њу су три де -
сет тро го ди шњи и два де се то го -
ди шњи му шка рац, као и дво -
ји ца ма ло лет ни ка из Пан че ва.
Они су ста ви ли у оп ти цај ви ше
фал си фи ко ва них нов ча ни ца
на те ри то ри ји ју жног Ба на та.

При ли ком пре тре са њи хо -
вих ста но ва и дру гих про сто ри -
ја про на ђе не су нов ча ни це за
ко је је ве шта че њем по твр ђе но
да су фал си фи ка ти. Про тив
осум њи че них ће би ти под не та
кри вич на при ја ва над ле жном
ту жи ла штву у Пан че ву.

Фал си фи ко ва ње нов ца ка -
жњи во је по чла ну 233. Кри -
вич ног за ко ни ка Ср би је. У ње -
му пи ше да ће онај ко на пра ви
ла жан но вац у на ме ри да га пу -
сти у оп ти цај би ти ка жњен за -
тво ром од две до два на ест го -
ди на и нов ча но.

На во ди се да је ка жњи во и
ако се ла жни но вац на ба вља од

УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

ЗА ПЛЕ ЊЕ НЕ ШЕ ЗДЕ СЕТ ДВЕ 
ФАЛ СИ ФИ КО ВА НЕ НОВ ЧА НИ ЦЕ

ХРОНИКА

дру гих ли ца ра ди ста вља ња у
оп ти цај или са мо ста вља у оп -
ти цај и пре ци зи ра да они ма ко -
ји су то ура ди ли, мо же би ти из -
ре че на ка зна од јед не од де сет
го ди на за тво ра и нов ча на ка зна.

„Ако је на пра вљен, ста вљен
у про мет или при ба вљен ла -
жан но вац у из но су ко ји пре ла -
зи ми ли он и пет сто хи ља да ди -
на ра или од го ва ра ју ћи из нос у
стра ном нов цу, ли це од го вор -
но за то ће се ка зни ти за тво -
ром од пет до пет на ест го ди на
и нов ча ном ка зном”, пи ше та -
ко ђе у Кри вич ном за ко ни ку.

На во ди се и да ће би ти ка -
жњен онај ко је при мио но вац
за ко ји је знао да је ла жан па
га је на кон то га пу стио у оп ти -
цај. Под удар за ко на ће до ћи и
ли це ко је зна да је ла жни но -
вац ста вљен у оп ти цај, а то ни -
је при ја ви ло по ли ци ји.

Гра ђа ни тре ба да во де ра чу -
на о ква ли те ту нов ча ни ца ко је
им вра ћа ју про дав ци као ку сур.
У слу ча ју да до би ју фал си фи -
кат и не обра те па жњу на то,
а по том по ку ша ју да том нов -
ча ни цом пла те на не ком дру -
гом ме сту, мо гу има ти ве ли ке

не при јат но сти док не до ка жу
да ни су са у че сни ци у кри вич -
ном де лу.

У упут ству На род не бан ке за
пре по зна ва ње фал си фи ко ва -
них нов ча ни ца пи ше да су нов -
ча ни це од 2.000 ди на ра ме ђу
они ма ко је се нај че шће фал си -
фи ку ју. За раз ли ку од ори ги -
нал них, ко је су од штам па не
тех ни ком ре љеф не штам пе,
њи хов па пир је це лом по вр ши -
ном гла дак, бо је су за му ће не и
не ма за штит них хо ло гра ма с
гр бо ви ма Ср би је и На род не
бан ке и бро јем 2.000.

Уме сто да ре ши про бле ме ко -
је су ста нов ни ци ули ца Ди ми -
три ја Ту цо ви ћа и Иве Кур јач -
ког има ли због гу стог са о бра -
ћа ја, по ста вља ње ле же ћих по -
ли ца ја ца са мо им је до не ло
но ве гла во бо ље.

Во за чи не са мо да не успо -
ра ва ју ис пред тих пре пре ка у
Ули ци Ди ми три ја Ту цо ви ћа
већ про ла зе пре ко њих не сма -
ње ном бр зи ном. Због то га се
ства ра ју ви бра ци је, од ко јих
ста на ри ма у окол ним ку ћа ма
пу ца ју зи до ви, а под јед на ко
им сме та и ве ли ка бу ка. Нај те -
же им је уве че и ка да кроз
Ули цу Ди ми три ја Ту цо ви ћа
про ла зе ка ми о ни и ци стер не
пу ни те шких те ре та и опа сних
ма те ри ја. За то је Је ле на Ма -
рин ко вић, ко ја жи ви на рас кр -
сни ци те ули це и Ули це Иве
Кур јач ког, пи са ла гра до на чел -
ни ку и за мо ли ла га за по моћ.

– Пре не ко ли ко го ди на смо
раз у ме ли по тре бу да се по ста -
ве ле же ћи по ли цај ци. Ме ђу -
тим, ка ко вре ме про ла зи, уче -
сни ци у са о бра ћа ју све ре ђе

обра ћа ју па жњу на њих и не
успо ра ва ју. У овом кра ју има
до ста ста рих ку ћа ко ји ма су
већ по пу ца ли зи до ви од ви бра -
ци ја и сма тра мо да ни је без -
бед но за нас да се то на ста ви.
Због то га сам у пи сму ко је сам
упу ти ла гра до на чел ни ку за мо -
ли ла да се ов де по ста ви не ки
уре ђај ко јим би се мо гла из ме -
ри ти ја чи на по тре са и ви бра -
ци ја. Ве ру је мо да ће ре зул та ти

ис пи ти ва ња до ве сти до укла -
ња ња ле же ћих по ли ца ја ца и да
ће се обли жњи пе шач ки пре -
лаз оси гу ра ти на не ки дру ги
на чин. Ме ни и мо јим ком ши -
ја ма пу ца ју зи до ви у свим со -
ба ма, а ни ко ни шта не пред у -
зи ма – из ја ви ла је Је ле на.

Она је ре кла и да је не ја сно
због че га на рас кр сни ци ули ца
Ди ми три ја Ту цо ви ћа и Иве Кур -
јач ког ни је по ста вљен се ма фор

уме сто ле же ћег по ли цај ца, јер
би у том слу ча ју во за чи мо ра ли
да успо ре. До да ла је да је нео -
бја шњи во и то што кроз Ули цу
Ди ми три ја Ту цо ви ћа сва ко -
днев но про ла зе бро је ци стер не
и ве ли ки ка ми о ни иа ко у гра ду
по сто ји за о би ла зни ца.

Пре ма ње ним ре чи ма, про -
блем с ле же ћим по ли цај ци ма
од раз је не бри ге над ле жних у
ло кал ној вла сти пре ма ста -
нов ни ци ма Гор њег гра да. До -
ка за за то, ка ко је ре кла, има
без број, по чев од ули ца у ко ји -
ма је и дан-да нас тур ска кал -
др ма, па до Ули це Иве Кур јач -
ког, ве зе из ме ђу Гор њег гра да
и Ко те жа, ко ја је са мо де ли -
мич но ас фал ти ра на.

Под се ћа мо, над ле жни у
Пан че ву су до са да ви ше пу та
на ја вљи ва ли да ће би ти укло -
њен је дан број ле же ћих по ли -
ца ја ца с град ских ули ца, уз
обра зло же ње да ви ше ства ра ју
про бле ме не го што олак ша ва -
ју од ви ја ње са о бра ћа ја. Ме ђу -
тим, још увек ни је ни шта
пред у зе то.

НА ША СУ ГРА ЂАН КА ТРА ЖИ ЛА ПО МОЋ ОД ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА

Пу ца ју зи до ви од ви бра ци ја

Одузете дво хи ља дар ке

Пр ви чо век Вој ске Ср би је
ге не рал Љу би ша Ди ко вић у
уто рак, 4. апри ла, по се тио је
ка сар ну Спе ци јал не бри га де
у Пан че ву. Он је нај пре при -
су ство вао сед ни ци про ши -
ре ног ко ле ги ју ма на чел ни ка

Ге не рал шта ба, а на кон то га
су га ста ре ши не те је ди ни це
оба ве сти ле о ор га ни за ци ји
ра да у ка сар ни.

По за вр шет ку пр вог де ла
по се те пан че вач кој ка сар ни
за ге не ра ла Ди ко ви ћа и
чла но ве ње го вог ко ле ги ју ма
би ла је при ре ђе на ве жба на
ко јој је део при пад ни ка
Спе ци јал не бри га де при ка -
зао сво је уме ће у бо ри лач -
ким ве шти на ма и у бор би
про тив те ро ри ста у ур ба ној
сре ди ни.

ГОСТ У ПАН ЧЕ ВУ

Ге не рал по се тио 
Спе ци јал ну бри га ду

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПРЕ МА ПО ДА ЦИ МА ЗА ВО ДА ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Ни кад ви ше ује да па са

Андрија 
Парчетић
Спортско Панчево остало је без
једне од највећих легенди.
Умро је Андрија Парчетић Бата,
много познатији као – Рођени.
Успешан спортиста и сјајан
рагбиста, можда највећи траг у
спорту оставио је као масер.

Када се 1941. године родио у
Зрењанину, где је провео само
првих петнаест дана живота, нико није могао ни прет-
поставити да ће цео живот провести у спорту и са спор-
тистима. Као петнаестогодишњак је почео да весла, али
већ 1957. године окренуо се рагбију, па је у „Динаму”
остао пуних осамнаест сезона, све до краја каријере.
Наши рагбисти су три пута успели да стигну до титуле
шампиона Југославије, а освојили су и два купа. Рође-
ни је имао и три наступа за националну селекцију, а у
репрезентацији ветерана тадашње земље играо је на
два светска првенства – у Лондону и на Новом Зеланду.
Све време док је наступао, текао му је и радни стаж у
„Конструктору”, а 2001. године отишао је у заслужену
пензију.

Андрију Парчетића многи ће упамтити као сјајног
спортског масера, а ово звање стекао је још почетком
осамдесетих година, у Медицинској школи у Цељу.
Многима је остало непознато да је то школовање пла-
тио тадашњи СОФК Панчево, а да је Парчетић, као пр-
ви у Србији с дипломом масера, почео активно да пома-
же спортистима. 

Са својим Рођеним у тиму, боксери „Динама” су по-
стали екипни прваци државе у сезони 1984/85, а само
три године касније, на Олимпијским играма у Сеулу,
бринуо је о здрављу наших рукометашица и рукомета-
ша, али и осталих репрезентативаца Југославије. Орга-
низатори у Јужној Кореји прецизном статистиком изра-
чунали су да је Андрија Парчетић по учинку био други
масер највеће светске спортске манифестације. 

Рођени је радио и у београдским рукометним клубо-
вима „Радничком” и „Вождовцу”, у „Динаму” с боксери-
ма, рукометашима и фудбалерима, а знао је да засуче
рукаве и у Јабуци, Банатском Карловцу и свугде где је
требало. Оставио је траг и у репрезентацији Србије у хо-
кеју на трави. Пуних двадесет година помагао је вете-
ранкама ЖЖРК-а „Динамо”.

Андрија Парчетић је у срцима спортиста и својих
пријатеља заузео посебно место, јер је увек пружао ви-
ше од очекиваног. Желео је да окружење буде задовољ-
но. Док је радио, то је чинио са осмехом... Такви људи
се не заборављају.

Рођени, нека ти је вечна слава!

IN ME MO RI AM

Аутобуси на линији број че-
тири градског саобраћаја
убудуће ће возити до мега-
маркета „Рода” у Скадарској
улици бб.

То је одлучено након дого-
вора руководстава „Роде” и
АТП-а како би што већи број

Панчеваца могао да се снаб-
дева у том трговачком објекту.

Подсећамо, прва станица
„четворке” је поред робне
куће у центру града, а по-
следња је донедавно био
„Минел”. Тај аутобус сао-
браћа на пола сата.

ПРОМЕНА РЕДА ВОЖЊЕ

„Четворка” вози
до „Роде”



Након успешно реализоване
Летње школе карикатуре током
прошле године, Дом омладине
Панчево организовао је слично
дружење малишана и у зим-
ским месецима, и то од 14. ја-
нуара до 25. марта. Резултати
тог дружења, у виду дечјих ра-
дова, могу се видети на изло-
жби која је отворена у четвртак,
6. априла, у Дому омладине.

Полазници Зимске школе
карикатуре била су деца од
шест до петнаест година. Ра-
дионице су се одржавале сва-
ке суботе, а на часовима је би-
ло четрдесетак деце, која су
изразила велико интересовање

и вољу за радом. Треба истаћи
да су школу похађала и деца
која живе ван Панчева.

Смисао Зимске школе кари-
катуре био је да деца стекну
представу о томе како живи,
ради и размишља неко ко се
бави карикатуром и илустра-
цијом.

Полазници школе имали су
прилику да раде портретну ка-
рикатуру, карикатурални
стрип, да праве оригиналне
цртеже користећи само геоме-
тријске облике, да нацртају

свог Снешка Белића провла-
чећи га кроз разне ситуације и
теме, да ураде идејно решење
маскоте, илуструју афоризме
и закораче у шарени свет боја.

Током три месеца учествова-
ња у радионицама деца су
спремила радове који су посла-
ти на два ликовна конкурса –
„Мозак у земљи снова” и „Нај-
чуднија књига на свету”. Мали-
шани су направили и радове за
две тематске изложбе – за
„Сланинијаду”, одржану у фе-
бруару, и за „Дане Вајферта”,
који ће бити приређени у јуну.

Школа је имала и специјал-
не госте – карикатуристу Сла-
вишу Шеврта, сликарку и ли-
ковног педагога Нину Манић,
сатиричара Зорана Т. Попови-
ћа и карикатуристу „Блица”
Марка Сомборца, који су сво-
јим знањем и искуством несе-
бично помогли у реализацији
овог пројекта.

Н. Р.

ДРУШТВО
Петак, 7. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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„Носачи ковчега” Дејана Лучића
Дејан Лучић се у својим
књигама бави тематиком
теорија завере, попут масо-
нерије, тајних друштава... У
„Носачима ковчега”, првом
делу из серијала „Професо-
ри смрти”, откриће вам ка-
ко се елиминишу политича-
ри, интелектуалци, обаве-
штајци... и како професори
смрти уопште раде.

У „Носачима ковчега” ау-
тор нам разоткрива метод
рада Ројал трибунала у кре-
ирању атентата. Ројал три-
бунал чине британски двор
и главе породица Ротшилд
и Рокфелер.

„Његове извршиоце данас
од миља зову ’бакини мом-
ци’ – они су невидљиви и
инфилтрирани у обавештај-
не службе: МИ-6, ЦИА, КГБ,
ФСБ, ДГСЕ, БНД, али и УДБ
и њене наследнице БИА,
ВБА, ВОА. Политичари, које
гледате на телевизији, под

њиховом су контролом и бо-
је их се, јер ’бакини момци’
нису ту да их чувају, већ да
их плаше. Посао политича-
ра је да спроведу зацртано, а
не да раде за државу. Нау-
чио сам вас да пратите траг
новца!”, тврди аутор књиге.

Два читаоца који до среде, 12. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Како препознати теорије завере?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Носачи ковчега” Дејана Лучића. Најбо-
ље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Маги је одувек живела у
сенци свог супруга Анрија.
Марсел је изгубио жену Но-
ру, која је била сав његов
свет. Маги је љубитељ књига
Франсоаз Саган и обожава
да једе чоколадне кексиће и
слуша француске шансоне.
Марсел воли чаби музику,
сазвежђа, кућице на дрвету
и старог усамљеног носоро-
га из оближњег зоо-врта.

Судбина ће умешати пр-
сте, укрстити им путеве и
пробудити уснула срца. Раз-
личитих карактера и с раз-
личитим животним прича-
ма, Маги и Марсел ће се на-
ћи пред тешким одлукама.
Да ли ће успети да се избо-
ре с предрасудама и пре-
прекама и да прихвате та

нова осећања жеље и ра-
дости?

Дирљив роман о крхкој и
неуобичајеној љубави која до-
лази када је нико не очекује.

„Скини ми звезде” Карин Ламбер

Два читаоца који до среде, 12. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на пита-
ње: „Да ли су различити карактери препрека за везу?”, на-
градићемо по једним примерком књиге „Скини ми звезде”
Карин Ламбер. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.
      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 за што во -
ли те кри ми-ро ма не. „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 „Де вој ка у ле ду”
Ро бер та Бринд зе 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:

„Во ле ла бих да до би јем
књи гу да мо је де те мо же да
за во ли кри ми-ро ма не.”
065/5738...

„За то што у њи ма ни сам
са мо ја увек за не што кри ва.
Крив је и ба тлер.” 064/1115...

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 ко ли ко је бит но
има ти до бре ком ши је. Они

ће осво ји ти по је дан при ме -
рак књи ге „Чо век по име ну
Уве” Фре дри ка Бак ма на.

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 утор ка, пре у зму ау -
то ри сле де ћих од го во ра:

„То нај бо ље знам ја, јер
ми је ком ши ја сло бод ним
ви кен ди ма из Ко ви на до ла -
зио са се ки ром на вра та и
мог му жа на зи вао оцем.”
063/3100...

„Бит ни је је да не ма те ло -
ше ком ши је. Ме њам ки се ли
ку пус на ру жа ма, ке се са
сме ћем на про зо ру и ства ри
ко је су ’до би ле но ге’ за јед но
’џан гри за ло’.” 063/7830...

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

Тра жи се џан гри за ло

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Чланови Удружења спортиста
„Српска Спарта” из нашега гра-
да, после успешно организова-
ног борилачког спектакла у вр-
шачкој дворани „Миленијум”,
испунили су дато обећање. Део
прихода са ове велике манифе-
стације предат је у хуманитарне
сврхе, па је тако породица Ри-
стић из Омољице, коју чине мај-
ка Зорица и њен болесни син
Жарко, од „спартанаца” добила

200.000 динара. Када је Жарко
имао свега две године, Ристићи
су остали без главе породице.
Мајка Зорица, с пензијом од
13.000 динара, бори се како зна
и уме, а притом за синовљево
лечење месечно мора да издва-
ја и до 20.000 динара.

Донација коју је добила од
„Српске Спарте” свакако ће јој
олакшати наредне дане...

A. Ж.

ЈОШ ЈЕДНА ХУМАНА АКЦИЈА

Ристићима од „Спарте” 
– 200.000 динара

Наш суграђанин, редитељ и
продуцент Милан Тодоровић,
добио је специјалну награду
за „интернационални допри-
нос развоју хорор жанра” на
недавно завршеном руском

међународном фестивалу хо-
рор филма „Кап”.

Милан Тодоровић је реди-
тељ „Зоне мртвих” и „Мамуле”
и продуцент филма „Процеп”.

М. М.

МИЛАН ТОДОРОВИЋ НАГРАЂЕН У МОСКВИ

Допринос развоју 
хорор жанра

Одата пошта страдалим
радницима Енергане

Тројица изгубила
животе, а четворица
рањена у нападу
НАТО авијације

У уто рак, 4. апри ла, у Ра фи не ри -
ји је обе ле же на 18-го ди шњи ца
од бом бар до ва ња Пан че ва и те
фа бри ке то ком НА ТО агре си је.

Као и свих го ди на до са да,
тог да на су ево ци ра не успо ме не
на 4. април 1999, ка да су у ра ну
зо ру па ле бом бе на Енер га ну,
ви тал ни по гон те фа бри ке.

Он је у пот пу но сти уни штен,
али је још стра шни је то што су
у том на па ду НА ТО ави ја ци је
по ги ну ли рад ни ци Де јан Бој -
ко вић, Ду шан Бо го са вљев и
Мир ко Дми тро вић, а ра ње ни
су Ср би слав Ла лић, Вељ ко Кр -
стић, Бо шко Не шић и Сла ђан
Пе ро ше вић.

Осам на ест го ди на ка сни је
стра да лим рад ни ци ма је ода та
по шта по ред спо ме ни ка ко ји
им је по диг нут у кру гу Ра фи -
не ри је. Вен це су по ло жи ли

чла но ви њи хо вих по ро ди ца и
ко ле ге с по сла, као и пред -
став ни ци ру ко вод ства Нафт не
ин ду стри је Ср би је, син ди ка та
те ком па ни је, Гра да Пан че ва и
Вој ске Ср би је.

Вла ди мир Га гић, ди рек тор
Бло ка Пре ра да у Ра фи не ри ји,
из ја вио је да је та фа бри ка то -
ком бом бар до ва ња при лич но
уни ште на, али да је у го ди на ма
на кон то га не са мо пот пу но об -
но вље на не го и мо дер ни зо ва на.

– Ме ђу тим, ми ни смо за бо ра -
ви ли на ше дру го ве ко ји су 4.
апри ла 1999. го ди не по ги ну ли

на рад ним ме сти ма и увек ће мо
чу ва ти успо ме ну на њих. Њи хо -
во стра да ње и уни шта ва ње на ше
фа бри ке то ком НА ТО агре си је
нај те жи су тре ну ци у исто ри ји
Ра фи не ри је – ре као је Га гић.

У име ло кал не вла сти у
Пан че ву овом ко ме мо ра тив -
ном ску пу је при су ство вао
пред сед ник Скуп шти не гра да
Ти гран Киш.

– Се ћа ње на на стра да ле
рад ни ке Енер га не, ко је бих из -
јед на чио са сви ма ко ји су па -
ли за сло бо ду у исто ри ји на -
шег гра да, је ди ни је на чин да

спре чи мо да се та ко не што по -
но ви – ис та као је Киш.

Ода ва њу по ште по ги ну лим
рад ни ци ма Ра фи не ри је при су -
ство ва ли су и Ми ро слав Ста -
но је вић и Бо шко Не шић, њи -
хо ве ко ле ге ко је и да нас ра де у
Нафт ној ин ду стри ји Ср би је.
Они су из ја ви ли да се и да нас
се ћа ју 4. апри ла 1999. го ди не,
стра да ња сво јих дру го ва и
бом бар до ва ња Ра фи не ри је.

На жа лост, до да нас ни је раз -
ја шње но за што је Ра фи не ри ја
ра ди ла де сет да на по сле по чет -
ка НА ТО агре си је, као ни због
че га су ње ни рад ни ци 3. апри ла
уве че, на кон што се чуо знак за
ва зду шну опа сност, оста ли на
сво јим рад ним ме сти ма, уме -
сто да оду у скло ни ште.

Оста ло је не ја сно и за што ни -
ка да ни је од го ва рао Жи во та Ћо -
сић, ми ни стар енер ге ти ке и ру -
дар ства у Вла ди Ср би је и Цр не
Го ре 1999. го ди не. Уме сто да на -
кон по чет ка НА ТО агре си је на
Ср би ју на ре ди за у ста вља ње по -
го на Ра фи не ри је, он то ни је учи -
нио. Да је сте, ма те ри јал на ште та
би ла би ма ња и не би би ли из гу -
бље ни људ ски жи во ти.

М. Глигорић

СЕ ЋА ЊЕ НА РАТ НО ПРО ЛЕ ЋЕ 1999. ГО ДИ НЕ

ПО ГИ НУ ЛИ РА ФИ НЕР ЦИ 
НИ СУ ЗА БО РА ВЉЕ НИ

Поводом 179. рођендана и
уласка у 180. годину постојања
Панчевачког српског црквеног
певачког друштва (ПСЦПД),
први пут је у Србији изведен
седми духовни концерт Дми-
трија Бортњанског „Дођите,
обрадујмо се Господу” у неде-
љу, 2. априла, у Светоуспен-
ском храму, на литургији у
оквиру причесне песме.

Бортњански, који је Моцар-
тов вршњак, школовао се у
Италији. Његове композиције
су врло тешке за извођење.
Панчевачки хор је успешно
извео ово захтевно дело захва-
љујући вишемесечном и упор-
ном раду.

– У нашој земљи се углав-
ном изводе 34. концерт на
Васкрс и још два концерта, ко-
ји су за нијансу лакши технич-
ки. Сви остали, којих је педесет

пет, ретко се изводе и веома су
захтевни. За њихово извођење
потребан је врло добар хорски
састав, упеван и, да кажем, по-
лупрофесионалан, тако да се
ретко који хор упушта у учење
било ког концерта, јер је по-
требно много времена да би се
припремио. У суштини траје
кратко, свега шест минута,
али за тих шест минута се вр-
ло напорно ради четири-пет
месеци. Када бирам дело ду-
ховне музике које ћемо изво-
дити, увек се опредељујем на
основу текста који оно доноси.
У овом случају то је позив да
се радујемо и поклонимо Го-
споду, што је и једна од пору-
ка Васкрса – објашњава мр Ве-
ра Царина, диригенткиња која
успешно води хор већ седам-
наест година.

М. М.

УЛАЗАК ПСЦПД-а У 180. ГОДИНУ ПОСТОЈАЊА

Oбрадујмо се Господу

ЗИМСКА ШКОЛА КАРИКАТУРЕ

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

ШКО ДА фа би ја, 2001. 1,4,
elegance, ли му зи на, бен -
зин-гас  ре а те сти ран.
064/154-71-97. ( СМС)

ПРО ДА ЈЕМ опел астру ка -
ра ван, 1.7 ди зел, 2002. ре -
ги стро ван. 063/311-281.
(СМС)

МЕР ЦЕ ДЕС 200 ЦДИ,
2009, за ме на за јеф ти ни ји
ау то, стан + до пла та.
064/134-06-30. (237923)

РЕ НО кан гу пик-ап, 1.5
ДЦИ, 2004, од ли чан, 2.700
евра. 063/320-618. 

КЛИО 1,2, 8 В, 2002. го ди -
ште, ре ги стро ван, кли ма.
064/163-58-84. (238826)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат пун то
1.2, 2003. го ди ште. Тел.
063/325-972. (238294)

РЕ НО клио 1.6, 16 В, 2005,
ма зда 3, 16, 16 В, 2004, на
име куп ца. 063/844-55-97.
(238301)

АПН 6, не ре ги стро ван, 200
евра. 013/318-214. (23832)

ПРО ДА ЈЕМ ју го ин 2005.
го ди ште, ре ги стро ван до
20. де цем бра 2017.
065/417-85-79. (238335)

ПРО ДА ЈЕМ фол ксва ген по -
ло 1.4 ТДИ, 2009. го ди ште,
сер ви си ран. 063/472-433.
(238375)

ШКО ДА фе ли ци ја 1.3, бен -
зин-гас , 2001. ме та лик
плав, 120.000 км. Пр ви
вла сник, 1.200 евра.
066/200-514. (238340)

СИ ТР О ЕН кса ра пи ка со 1.6
ХДИ, 2005, у до бр ом ста -
њу. 065/377-15-70.
(238382)

ПРО ДА ЈЕМ ју го, плин атест,
ку ка, пак тре гер. 063/371-
084, 065/337-10-44.
(238369)

ДА ЧИА ло ган, ка ра ван,
2009. ме тан, од ли чан,
2.500 евра. 063/779-60-14.
(238391)

БО РА ка ра ван, 1.6 бен зин,
ме тан, 2001. го ди ште, до -
бро ста ње. 066/344-657.
(238452)

БО РА ка ра ван 1.6, бен зин,
ме тан, 2001. го ди ште, до -
бро ста ње. 066/344-657.
(238452)

ФОЛ КСВА ГЕН бу ба 2001,
астра Г, пун то 2, голф 4,
мо же за ме на. 
064/952-19-80. 
(238428)

СКУ ТЕР rieju toreo, 49 ку -
би ка, трај но ре ги стро ван.
063/865-27-78. (238463)

ФИ ЈАТ пун то 1.2, 2002, од -
ли чан, ре ги стро ван, кли ма,
1.350  евра. 064/321-77-99.
(238465)

РЕ НО клио 1.5 ДЦИ, 2002,
кли ма, ре ги стро ван, од ли -
чан, 1.350 евра. 
064/300-40-01. 
(238465)

ОПЕЛ астра 1.7 ЦТДИ,
2005, ре ги стро ван до 1. ја -
ну а ра 2018, у од лич ном
ста њу, 3.350 евра.
064/431-07-31. 
(238446)

ОПЕЛ астра 17 ЦДТИ,
2007. го ди ште, ре ги стро -
ван до апри ла 2018.
060/343-72-00. 

ЈУ ГО ко рал 1.1, де цем бар
2003, га ра жи ран, вла сник,
68.000. 064/142-55-93.
(238492)

ПРО ДА ЈЕМ си тр о ен 3 ди -
зел, 2005. го ди ште, у од -
лич ном ста њу. 065/228-52-
94. (2385329)

ФЛО РИ ДА 1.4, ис пра ван,
про да јем за де ло ве, 200
евра, крај ре ги стра ци је.
063/154-94-11. (238542)

КОР СА 1.0, 2004. тро је
вра та, кли ма, 125.000 км,
вла сник. 064/130-36-02.
(238552)

ГРАН ДЕ пун то 1.3 мул ти -
џет 2006, 100.000 км, пе то -
ра вра та, све од опре ме.
064/130-36-02. (238552)

СТИ ЛО 1.9 ди зел, 2004, ка -
ра ван, у пр вој бо ји, на
име. 064/130-36-02.
(238552)

ГОЛФ 5, 2004, 1.9 ТДИ,
уве зен, фул опре ма.
065/665-75-10. (238604)

СПРИН ТЕР 213, ЦДИ, пут -
нич ки, кли ма, 2003. го ди -
ште.  065/665-75-10.
(238604)

ГОЛФ 3, про да јем/ме њам,
1991. го ди ште, бен зин,
плин, 1.8, ре ги стро ван до
ок то бра, пот пу но ис пра -
ван, 600 евра. 064/997-79-
09. (238611)

СКУ ТЕР ку пу јем и сте рео
hi/fi му зи ку. 064/866-20-
70. (238235)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, 90 – 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (238264)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп
свих вр ста во зи ла, ис прав -
них, стра них ха ва ри са них,
ка та ли за то ра, до ла зим на
кућ ну адре су, про да ја де -
ло ва, ли ма ри је, фел ни, гу -
ма. 069/203-00-44,
066/409-991. (238472)

СТАЛ НИ от куп свих вр ста
во зи ла, ви љу шка ра, трак то -
ра, ала та, до ла зим на адре -
су и оста лих си ро ви на, про -
да ја де ло ва. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (238472)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то ма ти -
ке, ип срав не-не ис прав не.
064/171-22-13. (238583)

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТОР ИМТ
506 и ба кар на ви но гра дар -
ска пр ска ли ца. Тел.
063/318-584. (238369)

ТРАК ТОР зе тор 5911, при -
ко ли ца ки пер „Утва” 3 то -
не, ма ло ко ри шће на, као и
при кључ не ма ши не.
013/633-256. (238293)

ПРО ДА ЈЕМ мо то кул ти ва -
тор 509, са фре зом.
064/403-03-13. 

ПРО ДА ЈЕМ га ра жно ме сто
у но вој згра ди. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(238401)

ПРО ДА ЈЕМ га ра же у Пан -
че ву, Ул. Син ђе ли ће ва 60-
а, 064/818-86-61. (238567)

ИЗ ДА ЈЕМ зи да ну га ра жу у
цен тру, има стру ју.
063/801-09-85.  (238546)

ХИТ НО про да јем мон та -
жну ме тал ну га ра жу, Стре -
ли ште. По треб но је раз -
мон ти ра ти и од не ти. Це на
до го вор. 069/3 20-85-70.
238596)

ИЗ ДА ЈЕМ зи да ну га ра жу
код Мак си ја, Ко теж 1.
063/122-55-22. (238606)

ТВ ПО ЛОВ НИ 37, 55, 72,
за мр зи вач го ре ње, ус пра -
ван. 348-975, 066/348-975.
(238244)

ТО ВЉЕ НИ ЦИ на про да ју.
Мо гућ ност кла ња. Пан че -
во. 069/331-85-11. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ про фе си о нал -
не ши ва ће ма ши не ју ки на
мо но фа зну стру ју.
063/715-99-00. (237123)

РА САД: па ра дајз, па при ка,
кра ста вац за пла сте ни ке.
Бре сто вац. 064/143-50-23,
062/165-70-20, 626-285.
(237348)

ПРО ДА ЈЕМ то плу пе кар ску
ви три ну, 3.5 х 80. 064/370-
79-47. (237585)

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 ске
клу пи це од 7.000. Ста ра
утва, 060/600-14-52.
(238005)

КА ЗАН за ра ки ју, ло жи -
шта, та бар ке, дна, ме ша чи,
лу ле. 331-586, 063/805-74-
60. (238077)

ПРО ДА ЈЕМ 30 ЛР ко шни ца
са пче ла ма. 013/627-467,
063/627-425. 
(237887)

БЕ ТОН СКИ бло ко ви за по -
вољ ну, бр зу град њу. Ква ли -
тет, пре воз. Цре па ја, „Лу на
Плус”, 069/275-73-94.
(237866)

ВЕШ-МА ШИ НА, не мач ка,
фри жи дер ком би но ва ни,
до бро ста ње, по вољ но.
065/586-01-41. (238228)

ПРО ДА ЈЕМ пи ца-пе ћ и ду -
ваљ ку. 064/403-51-32.
(238204)

ПРО ДА ЈЕМ цреп, М. По -
жа ре вац 222, и др ве ни
про зор. 060/343-28-50.
(238212)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет, бој -
лер, про тив про вал ни ме ха -
ни зам за ула зна вра та. Тел.
063/189-75-62. (238236)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за од -
гу ше ње ка на ли за ци је. Тел.
064/151-63-35. (238266)

ПРО ДА ЈЕМ две но ве бар -
ске сто ли це, не ко ри шће не,
беж. 063/195-07-20.
(238273)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ли
огрев: са ло нит пло че, би -
бер цреп, ме њам по ло мље -
не цре по ве, про да јем кра -
ву. 063/711-77-54. (23827)

ПРО ДА ЈЕМ стај ско ђу бре,
065/562-88-83. (238270)

ПРО ДА ЈЕМ две де бе ле
сви ње од 160 – 170 кг,
при род но хра ње не – ку ку -
руз, је чам, де те ли на.
065/601-84-86. (238274)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе (70 –
350 м2)м ид 2,159 евра,
нај е ко но мич ни је гре ја ње.
062/118-26-81. (238629)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет на стру -
ју, ши ва ћу ма ши ну но жну –
стру ја. Тел. 013/316-301. 

МА ШИ НЕ: ши ва ћа, за ме со
и ко ба си це, за су пу, кул ти -
ва тор, те сте ра. 065/982-
44-53. (238294)

ВЕШ-МА ШИ НА privileg са
гор њим пу ње њем, ис прав -
на, од лич на, по вољ но.
065/361-13-13. (238279)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и те -
ра сна вра та без што ко ва.
061/173-60-35. (238283)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну
ин де сит, ско ро но ва, 100
евра, од лич на. 063/735-44-
50. (238313)

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 ка ри, ра зно.
063/107-78-66. 
(4705)

ПРО ДА ЈЕМ ку ку руз, пре -
круп, ба ли ра ну де те ли ну,
до но сим на кућ ну адре су.
064/129-45-43. (238344)

ШЛАЈ ФЕ РИ ЦУ за те ра цо,
ди за ли цу гра ђе вин ску, кан -
тар 500 кг, шлај фе ри цу за
пар кет. 064/026-05-25.
(2383829

ПРО ДА ЈЕМ ме тал на вра та
за га ра жу 235 х 202 цм.
063/742-433. (238375)

ПРО ДА ЈЕМ ра зни алат, ма -
ли струг, апа рат ЦО 2. Ла -
ва Тол сто ја 25, Пан че во.
(238407)

ПРО ДА ЈЕМ но ве ка у че,
бој лер, ста рин ску ви три ну,
ра ди ја тор, ор ман, би бер
цреп. 064/154-25-82.
(238398)

БА ЛИ РА НА де те ли на и се -
но, по вољ но. 060/444-55-
01. (238418)

ПРО ДА ЈЕМ трим ста зу на
стру ју. 063/723-44-24.
(238437)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван очу -
ван на ме штај, као нов.
064/972-49-23. (238445)

ТВ, веш-ма ши на, би цикл,
ко са чи ца, ма ши на за су до -
ве. 063/198-84-00. (23844)

ЦИ ГЛА фа сад на бе ла, на
па ле та ма, 35 ди на ра/ко -
мад. 013/631-032. (238418

ПРО ДА ЈЕМ пи ца-пе ћ и ду -
ваљ ку. 064/403-51-32.
(238460)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ФРИ ЖИ ДЕР, 296 л, веш-
ма ши не, ком би но ва ни
фри жи дер с два мо то ра,
ТА пећ 3.5 кв, ТВ 51 цм,
уга о на гар ни ту ра, брач ни
кре вет, тро сед мој ца,
фран цу ски ле жај. Тел.
063/861-82-66. (238479)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКА огра да,
ге ле не де ри, АЛУ, ПВЦ сто -
ла ри ја, пре воз. 063/801-
84-76, 065/801-84-76.
(238531)

КА УЧ и кре ве те са ма дра -
цем, очу ва но, по вољ но.
064/199-79-24. (238478)

ПЧЕ ЛЕ, дру штва и ро је ви
на ЛР ра мо ви ма. 063/396-
640. (238477)

ПРО ДА ЈЕМ  веш-ма ши ну
си менс, ба ук нехт, кан ди,
ин де сит, у де ло ви ма.
064/129-73-60, 013/346-
790. (238485)

НА ПРО ДА ЈУ пре о ста ла
вр ба о то по ла, коц ка и ци -
гла. 064/503-31-35. (2385)

ПРО ДА ЈЕМ два ду ше ка:
са мац и брач ни. Очу ва ни.
Тел. 064/159-60-63.
(238506)

МЕ СНА ТА пра сад, стал на
про да ја, мо гућ ност кла ња,
пе че ња и ре зе р ви са ња.
Тел. 063/311-277. (238535)

ПРО ДА ЈЕМ цреп 222, ме -
ди те ран, Ка њи жа, 15 ди на -
ра ко мад. Тел. 063/311-
277. (238535)

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, су до пе ра 3.000 ди на ра.
371-568, 063/773-45-97.
(238533)

ПРО ДА ЈЕМ по лов но кру -
њач и пре кру пар ли фам,
веш-ма ши ну го ре ње, ма -
ши на за пра ње су до ва си -
менс, пећ на чвр сто го ри во
ру бин. 064/572-33-03.
(238536)

БУ КВА, храст, цер, ба рем,
ба гре мо ве се че ни це. „То -
пли на”, 063/364-310.
(238540)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну оде ћу
на ве ли ко. 065/406-15-91.
(238545)

ПРО ДА ЈЕМ абрих тер-цир -
ку лар и то мос мо тор за ме -
ша ли цу. 062/873-62-98.
(238570)

ПРО ДА ЈЕМ ре гал ма ха го ни
бо је, два гар де роб на ор ма -
ра, две ко мо де. 063/314-
877. (238573)

ПО ВОЉ НО про да јем  веш-
ма ши ну го ре ње, ис прав ну.
064/561-89-74. (238584)

ПО ЛО ВАН на ме штај, бе ла
тех ни ка, шпо рет на чвр сто
го ри во, те пи хе, од игле до
ло ко мо ти ве. 061/317-07-67. 

ЦРЕП три двој ке, не ко ри -
шћен, око 700 ко ма да, 50
ди на ра, 40 ди на ра за све.
062/975-58-72. (238612)

ВЕШ-МА ШИ НА го ре ње,
ис прав на, осам го ди на ста -
ра, очу ва на, 10.000.
062/816-56-97. (238622)

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, фри жи де ре, ста -
ро гво жђе. 063/101-11-47,
064/158-44-10. (237636)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, плин ске бо це и све
дру го, ста ро гво жђе.
066/900-79-04. (238229)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме да ље,
ор де ње, но вац, са то ве,
пен ка ла. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (238250)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај: гар ни ту ре, ку хи ње,
ТА пе ћи и оста ло по кућ -
ство. 062/148-49-94. 

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма ши не,
фри жи де ре, шпо ре те, аку -
му ла то ре, за мр зи ва че, ка -
бло ве, оста ли ме тал ни от -
пад. 060/521-93-40.
(238329)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, тех ни ку, и све оста ло
по кућ ство, из ба цу јем ка ба -
сте ства ри. 064/972-49-23.
(238445)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу ми ни -
јум, ба кар, ме синг, веш-
ма ши не, за мр зи ва че, те ле -
ви зо ре. 061/321-77-93.
(238511)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, кре ка ве -
со пе ћи, за мр зи ва че, веш-
ма ши не, шпо ре те, те ле ви -
зо ре и оста ли от пад.
064/484-13-76. (238511)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме та ле,
гво жђе, аку му ла то ре, фри -
жи де ре, за мр зи ва че, веш-
ма ши не, те ле ви зо ре.
061/206-26-24. (238511)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу ми ни -

јум, аку му ла то ре, веш-ма -

ши не, за мр зи ва че, те ле ви -

зо ре и оста ло. 061/322-04-

94. (238511)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста рин ски

на ме штај, сли ке, са то ве,

ста ри но вац, играч ке, ста -

туе и оста ло. 335-9974,

063/705-18-18. (238601)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, ста ро по кућ ство. 335-
930, 064/366-57-87.
(238601)

КУ ЋА на Стре ли шту, вла -
сник, про да јем. 062/816-
16-46. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у ши рем
цен тру или за ме на за два
ста на. 069/263-42-97 и
063/667-725. (СМС)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа на Де во -
јач ком бу на ру, на од лич ној
ло ка ци ји. Тро со бан стан,
ве ли ка те ра са, га ра жа,
пот кро вље, по моћ на згра -
да, по кри вен лет њи ко вац,
ку ћа је тер мич ки изо ло ва -
на, зи ми то пли ја, ле ти
хлад ни ја, кли ма ти зо ва на,
са са те лит ским те ле ви зиј -
ским про гра мом. Ве ли ки
плац, 57 ари, бо ро ва и ба -
гре мо ва шу ма, воћ њак,
шпа лир ви но ве ло зе, цвећ -
њак, трав њак, це на са мо
3,5 ми ли о на ди на ра. Тре ба
ту ле по ту за ужи ва ње ви де -
ти, за та ко ма лу це ну. Тел.
063/102-43-77. (238553)

ЊИ ВА 33 ара, Скро ба ра,
сам пут, код ци гла не, 2.850
евра. 065/852-71-99.
(235811)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Де бе -
ља чи, Ул. Мо ше Пи ја де бр.
35. 063/884-01-28.
(237718)

НО ВА МИ СА, ку ћа 240 м2

у ни во и ма, на 2,3 ари пла -
ца, пре да то за ле га ли за ци -
ју, вла сник, 57.000 евра.
063/826-97-09. (236878)

ХИТ НО про да јем спрат ну
ку ћу у Ја бу ци, 220 м2, се -
дам и по ари пла ца, огра -
ђе но. 063/715-99-00.
(237124)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у цен тру
Пан че ва, 80 м2, мо гу ћа на -
до град ња. 060/067-11-44.
(237116)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар, ви кен -
ди ца, плац 28 ари, стру ја,
бо ра, по друм, шу па, алат.
063/734-52-25. (237425)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ста р че -
ву, ули ца Пе тра Драп ши на
око 120 м2, 17 ари пла ца,
вла сник, 1/1. 064/370-79-
47. (237585)

КУ ЋА у Омо љи ци, 120 м2, 9
ари пла ца. 060/619-32-22,
064/200-02-09. (238024) 

КУ ЋА, До си те је ва 8-а, 2
ара, укњи же но. 061/333-
31-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (237065)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац 8 ари. 060/601-60-23.
(237227)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ка ра у -
ли, 7,02 ара, при ват на сво -
ји на, удео 1/1, гра ђе вин ско
зе мљи ште. 060/743-03-62.
(237875)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, но ва ку ћа
200 м2, 3 ара, хит но.
063/784-71-34, 063/771-
75-96. (238213)

ВИ КЕД НИ ЦА, Де во јач ки

бу нар, асфалт, двој на,

стру ја, во да, ку па ти ло, сре -

ђе на. По вољ но. 

063/832-50-97. 

ЦЕН ТАР, две ку ће на пла -

цу, су пер ком фор не. За јед -

но или по је ди нач но.

063/320-618. (238324)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку ћу са

пла цем 30 ари у Ба нат ском

Но вом Се лу. 063/863-80-

15. (238231)

БА ШТА 6 ари на про да ју.

Но во се љан ски пут. Тел.

063/865-80-77. 

(2138259)

ПРО ДА ЈЕМ но ву ку ћу, ви -

кен ди цу у Шу мар ку, 100 м2

на 21 ар, ве ли ка ве ран да,

пре леп по глед на Ду нав.

Стру ја, во да, ка на ли за ци ја,

ви но град и воћ њак стар се -

дам го ди на у пу ном ро ду.

Гра ђе но с љу ба вљу и сти -

лом, за жи вот у при ро ди.

063/341-881. 

(238278)

ПРО ДА ЈЕМ по ла ку ће са
две стам бе не је ди ни це, Ул.
Мил ке Мар ко вић. Тел.
064/326-38-37. (238262)

СТРО ГИ цен тар, усе љи во,
мо гућ ност до град ње, плац
6,5 ари. 063/305-891.
(238275)

ИЗ ДА ЈЕМ зе мљу на го ди ну
у Пан че ву. 069/343-54-40.
(238296)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве, по -
вољ но, у Ба ва ни шту код
би ља ре, во да, стру ја.
069/151-96-21. 

ПРО ДА ЈЕМ плац 4 ара.
061/173-60-35. (238283)

ПРО ДА ЈЕ се 8.05 ари пла -
ца, крај вр шач ке пру ге.
065/335-12-73. (238317)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац и ку ћу са ха лом на Ја -
буч ком пу ту. Тел. 069/213-
97-37. (238321)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу пре -
ма Ива но ву, по ред пу та, са
10 ари воћ ња ка. 
064/037-11-21, 
060/037-11-22. (238320)

КУ ЋА, но ва Ми са, 288 м2,
мо же ета жно, вла сник,
62.000 евра. 
065/554-69-23. 
(238328)

КУ ЋА, 100 м2, но ви ја град -
ња, Стар че во, глав на ули ца
пре ма Омо љи ци. 
065/417-85-79. 
(2383359)

ДО ЊИ град, део ку ће, 55
м2, ЕТ, без ула га ња, усе љи -
ва, га ра жа, 22.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(238336)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
114 ари, до пу та, 33 ши ри -
на, гра ђе вин ски, 52.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (238336)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну не -
по крет ност, ба шта, Но во -
се љан ски пут, пр во срп ско
по ље. 064/128-22-06.
(238384)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ ку ћу
на Ја буч ком пу ту 175, пре -
ко Сер ви са „Пи ва ше вић”.
065/219-14-22, 060/348-
19-88. (238390)

КОД ТУР СКЕ ГЛА ВЕ, ку ћа
пре пра вље на у два ло ка ла,
дво ри шни стан, 2 ара, са -
мо 52.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (238839)

СТА РА МИ СА, ку ћа-га ра -
жа, 150 м2, 3 ара, 40.000.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (238839)

ПО ТРЕБ НА ку ћа на ста рој
Ми си. Тел. 069/223-24-25.
(238400)

КУ ЋА 120 м2, на 5 ари,
Пре спан ска 15, вла сник,
ле га ли зо ва но. 063/307-674. 

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли зо ва ну
ку ћу на 9 ари пла ца, на Ку -
де ља ра цу. 064/040-82-72.
(238385)

КУ ЋА у Ба нат ском Но вом
Се лу, у из град њи, 200 м2,
25.000 евра. 
063/193-63-59. 
(238409)

КУ ЋА, цен тар, Ка ра ђор ђе -
ва, на ве ћем пла цу. 
(188), „UnaDalli”, 
064/255-87-50. 
(238409)

НО ВА МИ СА, 24 ара, ку ћа
156 м2, 31.000. (188), 
„UnaDalli”, 
064/255-87-50. 
(238409)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ПЛАЦ 8 ари, Но во се љан -
ски пут. 064/808-72-51.
238416)

ЈА БУ КА, при зем на ку ћа,
вла сник. 064/412-95-88.
(238421)

КУ ЋА са два ста на, ЕГ,
плац 7 ари, 1/1. 061/224-
47-97.  (238423)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ плац 10
ари, Стре ли ште, Јо а ки ма
Ву ји ћа. 063/880-00-63.
(238343)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До ло ву
на 29 ари. 371-274,
064/176-88-52. (238347)

ПЛА ЦЕ ВИ, 3 и 4 ара, угао
Бо ре Ши по ша и То зе Мар -
ко ви ћа. 063/880-00-63.
(238343)

ПРО ДА ЈЕМ плац под во -
ћем, мо гу ћа град ња, 14,37
ари, у Пан че ву. 063/491-
250. (238354)

ХИТ НО про да јем ку ћу у
Стар че ву, уз глав ни пут, 9
ари пла ца, по моћ на згра -
да. 013/633-120, 062/773-
207. Вла сник, без по сред -
ни ка. (238355)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 150 м2, 7,5
ари, про да јем/ме њам за
пан че вач ки стан. 064/928-
89-68. (238361)

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. (238378)

КУ ЋА на про да ју, усе љи ва,
вре ди по гле да ти. 062/967-
66-45. (238436)

ПЛАЦ 18 ари, до зво ље на
град ња по слов но-стам бе -
ног про сто ра, Ба ва ни штан -
ски пут бр. 18. 064/367-98-
84. (238439)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће у цен -
тру гра да, до зво ље на град -
ња, по вољ но. 063/756-06-
04.  (238433)

ПЛАЦ на про да ју, ста ра
Ми са, 8 ари. 013/361-601,
065/361-60-11. (238434)

ТЕ СЛА, од лич на, 180 м2,
4.8 ари, 57.000; ста ра Ми -
са на 5,5 ари, 29.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(238464)

ПО ЧЕ ТАК То по ле, од ли -
чан, две стам бе не је ди ни -
це, 7 ари, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (238464)

КУ ЋА у Мар ги ти, са ло ка -
лом на про да ју. 064/431-
07-31. (238446)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа, по моћ -
ни обје кат, 7,4 ара, пла ца.
064/538-48-35. 
(238477)

КУ ЋА 50 м2, плац 5 ари,
Ру жи на, Ко теж. 063/386-
557. (238480)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу код Зе ле -
не пи ја це, мо же и за ме на.
063/814-56-25. (238482)

СТА РА МИ СА, Ба ниј ска,
11,3 ара пла ца, 23.000.
(49), „Пер фект”, 064/348-
05-68. (238484)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро соб на, 68
м2 на 10 ари, 41.000. (49),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(238484)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на
139 м2 + ло кал 30 м2 на 7,
29 ари. (49), „Пер фект”,
064/348-05-68. (238484)

КА РА У ЛА, 43 м2, на 50
ари, 23.500 евра. (49),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(238484)

ПРО ДА ЈЕМ град ско гра ђе -
вин ско зе мљи ште са објек -
ти ма 54 х 200 м, огра ђе но,
на ас фал ту. Ме ђу на род ни
пут Пан че во-Вр шац, по год -
но за ви ше на ме на.
066/385-289, 063/385-289
(238502)

КОМ ФОР НА ку ћа, га ра жа,
по моћ ни објек ти, 209 ари
пла ца, Пан че во, Пе ли стер -
ска. 065/251-56-89.
(238510)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара, дво -
соб на, но ви ја, при зем на,
33.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (238507)

БРЕ СТО ВАЦ, но ви ја тро -
соб на, 90 м2, 7,45 ари,
16.000. (49), „Му станг”,
062/226-901.  (238507)

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.  (238507)

ОМО ЉИ ЦА, 126 м2, сре ђе -
на, по друм, 2 ара, 20.000.
(49), „Му станг”, 
062/226-901.  (238507)

ЦЕН ТАР, 120 м2, 16 м
фронт, 5,5 ари. „Го ца”,
063/899-77-00. 
(238517)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2, 4 ара,
сре ђе на, усе љи ва, 36.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(238517)

КО ТЕЖ 2, 220 м2, 4 ара,а
85.000; 220 м2, 3 ара,
80.000. „Го ца”, 063/899-
77-00. (238517)

ПРО ДА ЈЕМ плац 28 ари,
15 ме та ра ши ри не, до зво -
ље на град ња, Вла син ска
ули ца. 064/866-25-18.
(238549)

ТЕ СЛА, ку ћа на екс тра ло -
ка ци ји за при ват ни би знис
и ста но ва ње. 063/329-464,
066/001-050. 
(238555)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Кни ћа -
ни но вој. 062/826-12-55.
(238534)

МАР ГИ ТА, по че так 100 м2,
1,5 ар, без ула га ња, 70.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. 
(238567)

КУ ЋА, 60 м2, ста ра Ми са, 3
ара, 16.000 евра, све но во.
061/664-39-26. (238574)

МЕ ЊАМ/ПРО ДА ЈЕМ  две
ма ње ку ће за ма њи стан.
064/986-21-74. (238578

ТЕ СЛА, пре ле па са лон ска,
178 м2, 5,5 ари, 95.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (238579)

МИ СА, 290 м2, три ета же,
5,8 ари, све сре ђе но,
66.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (238579)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, атрак тив на
ло ка ци ја, но ва укро вље на
ку ћа 155 м2 бру то, на пар -
це ли 4,13 ари, огра ђе но,
гра ђе вин ска до зво ла, сви
при кључ ци: стру ја, во да,
ка на ли за ци ја, пар кинг три
во зи ла, вла сник, 1/1.
063/637-673, 063/194-82-
14. (238590)

ВИ КЕН ДИ ЦА у Пе шча ри,
мра мо рач ки ви но гра ди,
плац 40 ари, 10.000 евра,
мо гу ћа за ме на. 063/803-
95-73. (238622)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у Ја бу ци.
061/639-31-24. (4707)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не крет -
ни не” по треб не ку ће и ста -
но ви на бо љим ло ка ци ја -
ма. (238), 064/668-89-15.
(238389)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру, Ко -
теж 1 или ме њам за Вр -
њач ку ба њу. 064/235-69-
32. (238237)

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)

ТЕ СЛА, тро со бан, ЦГ, те ра -
се, сре ђен, 80 м2, вла сник.
013/331-079, 063/770-45-
55. (237463)

СА ЛОН СКИ стан, Пр во мај -
ска, 98 м2, сре ђен, га ра жа,
по друм. 064/153-14-03.
(236974)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко те жу
2, 84 м2, VI спрат. 065/398-
98-99. (236879)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан, 44 м2, ТA, II, Стре ли -
ште. 069/304-78-85.
(237758)

НО ВА МИ СА, тро со бан,85
м2, ЦГ, мо же за ме на за ма -
њи. 064/134-06-30.
(237923)

ПРО ДА ЈЕМ стан у То по ли,
60 м2, 22.000 евра.
069/663-773. (237854)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру, Ко -
теж 1 или ме њам за Вр -
њач ку ба њу. 064/235-69-
32. (238237)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру, Ко -
теж 1 или ме њам за Вр -
њач ку ба њу. 064/235-69-
32. (238237)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, со ли дан, Стре ли ште,
окру гао кре вет, су пер.
063/732-73-44. (238219)

НО ВА гар со ње ра, Мо ше
Пи ја де 43, те ра са, вла сник.
063/728-36-78. (238247)

ЦЕН ТАР, Кеј Ра до ја Да ки -
ћа, дво со бан стан са да -
љин ским гре ја њем, лиф -
том, пре ле пим по гле дом на
Та миш. 063/786-98-86.
(238240)

КО ТЕЖ 1, про да јем дво и -
по со бан и јед но и по со бан
стан са ЦГ. 064/133-54-18.
(238272)

ПРО ДА ЈЕМ хит но пот пу но
сре ђен, не у се љен стан, Те -
сла, 52 м2, 25.000 евра.
064/444-42-90. (238302)

ДУ ПЛЕКС, Ак сен ти ја Мак -
си мо ви ћа, нов, те ра са, III
спрат. 069/822-48-24.
(238304)

ДВО И ПО СО БАН, Пе ре Се -
ге дин ца, нов, усе љив, те ра -
са, оста ва, IV спрат, без
лиф та, пот кро вље.
069/822-48-24. (238304)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, Цви ји -
ће ва, III спрат, без лиф та,
без те ра се, нов. 069/822-
48-24. (238304)

СТРО ГИ цен тар, 50 м2, IV,
34.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (238305)

СО ДА РА, 37 м2, јед но со -
бан, IV, 22.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (238305)

СО ДА РА, 57 м2, V, 34.000.
(636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(238305) 

НА МЕ ШТЕН стан, 36 м2,
гре ја ње, Ми са, код шко ле
„Све ти Са ва”. 063/309-344.
(238827)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -
ме штен стан, ЦГ, I спрат,
Со да ра. 060/051-02-44.
(238189)

ЈЕД НО СО БАН стан, Ми ло -
ша Обре но ви ћа 61, су те -
рен, пре ко пу та Фа бри ке
си ја ли ца „Те сла”, ета жно
гре ја ње, 100 евра + три де -
по зи та, на ме штен.
064/651-16-47. (238292)

СТАН 72 м2, тро со бан, III
спрат, без ула га ња, од лич -
на ло ка ци ја, Те сла, пре ко
пу та „Авив пар ка”. Вла -
сник. 060/441-17-57,
063/841-17-57. (228310)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, га ра жа, ба шта,
укњи жен, 17.500. 064/938-
41-99. (238309)

ХИТ НО, Ко теж 2, 63 м2,
ЦГ, III, лифт, 31.500, вла -
сник, без по сред ни ка.
069/323-94-33. (238336)

КО ТЕЖ 2, 62 м2, ЦГ, III,
лифт, 31.000. (679), „Трем
01”,  063/836-23-83.
(238336)

ТЕ СЛА, 40 м2, ЕТ, ПР, усе -
љив, 23.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(238336)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, IV,
лифт, 23.000. (679), „Трем
01”,  063/836-23-83.
(238336)

ЦЕН ТАР, 45 м2, II, ЦГ,
33.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (238336)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Со да -
ри, 54 м2, ЦГ, V спрат. Тел.
064/824-17-13. (238400)

ДВО СОБ НИ, 49 м2, Стре ли -
ште, 22.000; Ко теж, Ми са,
нов, 30.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (238411)

ТЕ СЛА, 41 м2, јед но и по со -
бан, те ра са, 27.000; Ми са,
нов, 22.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (238411)

ЈЕД НО СОБ НИ, 34 м2, Стре -
ли ште, 21.500; цен тар 31
м2, 15.500. 

(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (238411)

ДВО И ПО СО БАН стан, 78
м2, Стре ли ште, IV спрат,
лифт, ЦГ, ин тер фон, рам па
за ко ли ца. 062/770-540.
(238388)

ДВО И ПО СО БАН стан, ета -
жно гре ја ње, про да јем.
060/333-56-41. (238387)

СО ДА РА, тро со бан, 83 м2,
сре ђен, 46.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(238401)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, IV,
ЦГ, до го вор. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(238401)

НО ВА МИ СА, гар со ње ра
25 м2, опре мље на, 11.000
евра. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (238401)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град ња,
50 м2, дво со бан, II, ЕТ.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. 

(238401)

СО ДА РА, ма њи дво со бан,
45 м2, ЦГ, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(238401)

НО ВА МИ СА, 40 м2, I, ЦГ,
23.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. 
(238401)

СО ДА РА, дво со бан, 58 м2,
ЕТ, 27.000, сре ђен. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(238401)

ЦЕН ТАР, 2.0, I, ЦГ, 35.000;
дво ри шно, 50, 18.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-025.
(238397)

СО ДА РА, 1.0, 37, 21.000;
Ко теж 2, 2.0, ВП, 28.000;
Стре ли ште, 10 ари, 70 м2,
до го вор. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (238397)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач ки, 17
м2, II, 12.800. (238),  „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (238389)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со бан,
45 м2,  27.000. (238),  „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15.  (238389)

ТЕ СЛА, тро и по со бан, 79
м2, 48.000. (238),  „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (238389)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со бан,
51 м2, 30.000. (238),  „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (238389)

КО ТЕЖ 1, тро со бан, 66 м2,
ВПР, две те ра се, 37.000.
(238),  „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (238389)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2,
I, сре ђен, 30.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (238389)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 73 м2,
50.000. (238),  „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-
15.(238389)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, 42
м2, III, 24.000. (238),  „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15.(238389)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, 47
м2, 23.500. (238),  „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15.(238389)

НО ВИ СТА НО ВИ, но ва
Ми са, јед но соб ни, дво соб -
ни, ду плекс, до го вор. Вла -
сник. 063/304-222. (23836)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, I
спрат, 59 м2, ЦГ, лифт,
36.500, вла сник. 060/800-
50-12, 064/217-79-00. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан 56
м2 + те ра са + оста ва + по -
друм, VI спрат, ЦГ, алу-
сто ла ри ја, ком плет но сре -
ђен, укњи жен. 30.500.
064/613-24-28. (238383)

СО ДА РА, два лиф та, те ра -
са, 37 м2, кли ма, 22.000.
065/828-19-64. (238417)

ТРО СО БАН, Со да ра, 73 м2,
I спрат, 43.000, за ме на.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (238447)

ДВО И ПО СО БАН, Те сла,
две те ра се, ге не рал но ре -
но ви ран, 36.000 евра, усе -
љив од мах. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(238447)

НО ВА тро соб на ку ћа, Сиб -
ни ца, 10 ари, огра ђе но, во -
ће, 35.000 евра, за ме на.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (238447)

ДВО СОБ НИ, Ко теж 2, при -
зе мље, 30 – 33.000, за ме -
на. (470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (238447)

СТРО ГИ ЦЕН ТАР, дво со -
бан, пр ви спрат, две те ра -
се, иде ал но за кан це ла ри -
ју, ор ди на ци ју. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (238447)

ДВО СО БАН, ЦГ, Но ви свет,
55 м2, 32.000. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (238447)

ПРО ДА ЈЕМ стан, мо же за -
ме на ку ћа Вој ло ви ца, Ку -
де ља рац, хит но, до го вор.
064/130-27-34. (238446)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по со -
бан, 32 м2, ВП, ЦГ, 25.500.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.  (238454)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 58 м2,
III, ЦГ, 31.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (238454)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по со -
бан, 72 м2, II, ЦГ, те ра са,
38.500. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.  

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 58 м2,
III, ЦГ, 32.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-10-
52.  (238454)
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
32 м2, V, ТА, ре но ви ра ње,
12.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(238454)

ТЕ СЛА, дво со бан, 60 м2, I,
ЦГ. 064/210-69-12,
064/922-84-17. (238490)

КО ТЕЖ, дво и по со бан, 66
м2, 35.000; јед но и по со бан,
38 м2, 29.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(238484)

СТРО ГИ цен тар, јед но и по -
соб ан, 47 м2, 22.000; гар -
со ње ра, 28 м2, III, 19.000.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68. (238484)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, 42
м2, 23.000; јед но со бан, 36
м2, 21.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(238484)

КО ТЕЖ, дво и по со бан, 58
м2, 35.000; јед но и по со бан,
55 м2, 30.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(238484)

МАР ГИ ТА, дво со бан, 56
м2, I, TA, ре но ви ран,
36.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(238484)

МАР ГИ ТА, дво со бан, 47
м2, при зе мље, дво ри ште,
22.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(238484)

СО ДА РА, дво со бан, 57 м2,
27.000; дво и по со бан, 70
м2, 36.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(238484)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 71
м2, I, ЦГ, лифт, 41.000
евра. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (238484)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и по со бан,
82 м2, 47.000; дво со бан, 63
м2, 31.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(238484)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи тро и -
по со бан, 58 м2, 30.500;
дво со бан, 54 м2, пр ви
спрат, 26.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

СО ДА РА, јед но со бан, 37
м2, 23.000; дво со бан, 53
м2, 19.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

ТЕ СЛА, дво со бан, рен ов и -
ран, 60 м2, III, ЦГ, 35.000.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68. (238484)

МИ СА, јед но и по со бан, 38
м2, 21.000; тро со бан, 85
м2, 37.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(238484)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, I, TA,
уре дан, 24.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(238507)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
III, 39 м2, ЦГ, 22.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901. 

СА МАЧ КИ, 17 м2, III, ЦГ,
11.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (238507)

КНИ ЋА НИ НО ВА, но ви ји
дво со бан, 61 м2, III, плин,
34.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (238507)

ЦЕН ТАР, јед но и по со бан, I,
но ви ји, ЕГ, 40 м2, 29.000.
(49), „Му станг”, 062/129-
94-67. (238507)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по со -
бан, 69 + т, ЦГ, II, ква ли те -
тан, 39.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58.(238507)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68 м2,
ЦГ, IV, ква ли тет но ре но ви -
ран, 36.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(238507)

КО ТЕЖ 2, Ки кинд ска, дво -
и по со бан, 68 + Т, III,
38.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (238507)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 30 м2

+ Т, II, TA, но во ку па ти ло,
23.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (238507)

ДВО РИ ШНИ, ши ри цен тар,
70 м2, 5 ари пла ца, за ре -
но ви ра ње, 14.000. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58. 
(238507)

ПОТ КРО ВЉЕ, 100 м2, Ми -
са, укњи же но, си ва фа за,
са свим при кључ ци ма.
065/333-55-25. 
(238522)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 47 м2, дво со -
бан, 22.500; 38 м2, дво и по -
со бан, 29.000. „Го ца”,
063/899-77-00. 
(238517)

ВЕ ЛИ КИ из бор ста но ва,
све струк ту ре, све ло ка ци -
је. „Го ца”, 063/899-77-00.
(238517)

ЦЕН ТАР, дво со бан, Кут ко -
ва згра да, 44.900 евра.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(238517)

ЦЕН ТАР, 60 м2, I, 39.000;
74 м2, тро со бан, 47.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(238517)

ТЕ СЛА, 50 м2, дво со бан,
IV, ЦГ, сре ђен, без ула га -
ња, 25.500. „Го ца”,
063/899-77-00. (238517)

КО ТЕЖ 2, 67 м2, дво со бан,
ком фо ран, 35.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (238517)

СО ДА РА, 56 м2, дво со бан,
леп, II, ЦГ, 29.000; 68 м2,
тро со бан, 36.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (238517)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 62
м2, II, ЦГ, усе љив, 31.000,
до го вор. (336), „Олимп”,
351-061, 351-061, 063/274-
951. (238512)

ТЕ СЛА, дво со бан, 57 м2,
III, ЦГ, лифт, 35.000, до го -
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 351-061, 063/274-951.
(238512)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 66
м2, ЦГ, 40.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (238512)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, I, ЦГ, сре -
ђен, 32.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (238512)

МИ СА, јед но и по со бан, 44
м2, ВП, ТА, 18.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (238512)

ТЕ СЛА, но во град ња, тро со -
бан, 68 м2, III, ЦГ, усе љив,
47.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(238512)

СО ДА РА, јед но со бан, 37
м2, IV, ЦГ, лифт, 23.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (238512)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 54
м2, I, ЕГ, усе љив, 26.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (238512)

НО ВО ГРАД ЊА, Ц. Ла за ра,
50 м2, III, ЕГ, усе љив,
35.000. 063/274-951. (238)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 72 м2, II, тро -
со бан, 43.500, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (238512)

НО ВА МИ СА, но во град ња,
54 м2, дво со бан, II, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (238512)

ЈЕД НО СО БАН, Стре ли ште,
35 м2, I спрат, по вољ но.
013/362-447, 066/362-447.
(238473)

ЦЕН ТАР, дво со бан, II, TA,
38.000; тро и по со бан, I, ЦГ,
65.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (238464)

СО ДА РА, вој не, дво и по со -
бан, V, 42.000 и тро со бан,
IX, 40.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (238464)

НО ВА МИ СА, дво и по со -
бан, I, ЦГ + ве ли ка те ра са
+ га ра жа, 37.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(238464)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ЦГ,
34.000; Ко теж 2, дво со бан,
до го вор; Те сла јед но со бан,
23.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (238464)

СА ЛОН СКИ тип ста на, 86
м2, 38.000; 104 м2, 50.000;
114 м2, 62.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(238464)

КО ТЕЖ 1, ВП, ЦГ, дво и по -
со бан, 57 м2, ком плет но
ре но ви ран, 38.000, вла -
сник. 065/443-37-77,
065/337-18-69. (238569)

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. (238567)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
32 м2 + те ра са, V, лифт,
ЦГ, 20.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74.  (238567)

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. 
(238567)

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.
(238567)

ЦЕН ТАР, јед но со бан 37 м2,
IV, ЕГ, но ви ји, 26.000.
(677),  „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (238567)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 37
м2, I, TA, те ра са, 24.500.
(677),  „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (238567)

СО ДА РА, вој не згра де,
дво и по со бан, ПР, сре ђен,
35.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(238567)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52
м2, III, ре но ви ран, усе љив,
27.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(238567)

СТАН 50 м2, 2 ара пла ца,
ста ра Ми са, 11.000 евра.
061/664-39-26. (238574)

РО ДИЋ, дво ри шни, 22 м2,
8.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (238579)

НО ВА МИ СА, дво со бан,
III, 56 м2, Та, 24.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (238514)

КО ТЕЖ 1, Осло бо ђе ња, 54
м2, дво со бан, III, ЦГ,
34.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(238514)

СТРО ГИ цен тар, дво со бан,
IV, 56, ЦГ, 32.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (238514)

ТЕ СЛА, јед но со бан, III, 42
м2, ЦГ, 24.500. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (238514)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
ВП, 35 м2, ЦГ, 22.500.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (238514)

СТАН у цен тру, 59 м2, ду -
плекс, 33.500 евра, вла -
сник. 065/682-59-86.
(238586)

НО ВИ ду плек си 100 м2, си -
ва фа за, 50.000 евра. 341-
789, 064/126-19-57.
(238587)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, на
про да ју. Тел. 065/251-03-
55, 013/251-03-54.
(238599)

ПРО ДА ЈЕ се по ло ван стан,
стан/ку ћа, по друм/ве ше -
рај, при зе мље спрат, пот -
кро вље, дво ри ште, два
пар кинг ме ста, гре ја ње на
гас, 100 м2, 60.000 евра.
069/822-48-24. (238617)

ДВО СО БАН стан, Стре ли -
ште, 63,5 м2, из у зе тан, ЦГ,
V/VII, лифт, до го вор.
063/391-277. (238613)

КУ ПУ ЈЕМ стан до 18.000,
да јем ау то (3.000), 15.000
кеш. 064/134-06-30.
(237923)

КУ ПУ ЈЕМ ма њу стам бе ну
је ди ни цу на Те сли, ни жа
спрат ност. 064/006-71-00. 
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КУ ПУ ЈЕМ стан до 18.000
евра, у Пан че ву. Зва ти на
063/182-05-00. (238207)

КУ ПУ ЈЕ МО ку ће, ста но ве
на свим ло ка ци ја ма. (679),
„Трем 01”,013/332-031,
063/836-23-83. (238336)

КУ ПУ ЈЕМ јед но и по со бан
или ма њи дво со бан стан,
без по сред ни ка. 060/441-
17-57, 063/841-17-57.
(238310)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим ло ка ци ја ма, бр за ис -
пла та. (320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (238514)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
свих струк ту ра, бр за и си -
гур на ис пла та. „Перфек т|,
064/348-05-68. (238484)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Те сли,
ду плекс, 114 м2, лукс, вла -
сник. ,063/321-038. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан на
Ми си. 060/087-84-75.
(237856)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, Ко -
теж 2. Тел. 064/259-30-44.
(238236)

ИЗ ДА ЈЕМ два ста на у ку ћи,
Све тог Са ве 67. 064/668-
87-38. (238249)

СТАН, по лу на ме штен, 100
м2, но ва Ми са. Тел.
064/220-17-25. (238260)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на ме ште -
ну со бу, упо ре ба ку хи ње и
ку па ти ла. 321-408.
(238265)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан у стро гом цен тру (Ка -
ра ђор ђе ва 2). Тел.
063/870-64-70. (238311)

ИЗ ДА ЈЕ МО јед но со бан
пра зан стан у са ста ву ку ће
на Стре ли шту, по вољ но.
Тел-. 311-716. (238358)

ЗГРА ДА, на ме штен дво со -
бан стан, из да јем, но ва
Ми са, кли ма, ка блов ска.
064/231-23-59. (238399)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, Вој во ђан -
ска 97. 064/359-54-42,
061/321-70-83. (238408)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво и по -
со бан стан 60 м2, згра да.
069/166-24-28.
(238410)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за сам це и
те рен це. 064/305-73-01.
(238346)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Вој ло ви ци
на ду жи пе ри од. Тел.
064/129-45-43. 
(238344)

ИЗ ДА ЈЕ се дво со бан пра -
зан стан на Ко те жу 2.
062/180-28-12. (238359)

ПРА ЗАН јед но и по со бан
стан 48 м2, цен тар, II
спрат, ЦГ, те ле фон, ка -
блов ска. 063/168-43-22.
(238377)

ДВЕ на ме ште не со бе за два
сам ца, де ле ку па ти ло и ку -
хи њу. Ми са. 066/373-521.
(238443)

ГАР СО ЊЕ РА, ши ри цен -
тар, но во град ња, 100 евра,
из да јем. 065/432-26-61,
063/737-68-67. (238449)

ЛЕП дво со бан стан од 52
м2, из да јем на Ко те жу 1.
069/153-15-64. (238453)

ЈЕД НО СО БАН стан за из -
да ва ње. 064/145-47-48,
061/175-00-15. 
(238425)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан са
дво ри штем, на но вој Ми си.
При мор ска 33, бли зу Шко -
ле „Све ти Са ва”, 063/772-
65-18. (238426)

ЈЕД НО СО БАН стан, на ме -
штен, Кра ље ви ћа Мар ка
34-ц. Тел. 064/026-18-44.
(238429)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -
ме штен стан, но ва Ми са.
063/777-28-66. (238457)

ИЗ ДА ЈЕМ но ве со бе за сту -
ден те. 064/217-48-56.
(238489)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу 120
м2, са окућ ни цом, у цен тру
Стар че ва. 063/502-211.
(238499)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
Те сла, гре ја ње, кли ма,
лифт, пра зан, де по зит.
066/412-723. (238495)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу 150 м2, ши -
ри цен тар, за по слов ну ак -
тив ност. 062/347-667.
(238531)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан
на но вој Ми си. Тел.
063/839-56-81. (238548)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -
ме штен стан на Ко те жу 1.
064/214-41-79. (238554)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру 27 м2,
ЦГ, на ду жи пе ри од, оба ве -
зан де по зит. 063/617-421. 

ИЗ ДА ЈЕМ сам ци ма, сам цу
на ме штен стан са гре ја -
њем, Ми са. 063/154-94-11,
063/171-96-16. (238542)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан, Ко теж 2, у ку ћи са
дво ри штем, на ме штен,
ТА/кре ка. 063/770-55-92.
(и)
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СТАН, 50 м2, спрат, Ми са,
Ти моч ка 32. 013/371-635,
064/993-71-74, на ме ште но,
064/297-81-68. 
(238568)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
Со да ра, не на ме штен, V
спрат, ком плет но ре но ви -
ран. 065/445-09-32.
(238551)

ИЗ ДА ЈЕМ нов дво со бан
ком фо ран стан, згра да, II,
но ва Ми са. 
063/801-09-85. 
(238546)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со -
бан стан, ТА, код Хо те ла
„Та миш”, 80 евра.
064/122-48-07. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ стан дво со бан у
ку ћи, на ме штен, 
Стре ли ште. 
064/503-75-57. 
(238609)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шну гар со -
ње ру на Те сли, на ме ште на-
по лу на ме ште на. 060/333-
01-50. ((238615)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан пра -
зан стан, но ва Ми са, 90
евра. Тел. 063/863-85-04. 

ИЗ ДА ЈЕМ со бу сам ци ма,
Стре ли ште. 320-847.
(238299)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво ри шни
на ме штен стан. 064/844-
43-19. (238303)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, мо же као
стам бе ни, 35 м2, ду плекс,
по лу на ме штен, вла сник.
063/321-038. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у окви ру
ор ди на ци је. По се бан улаз.
По вољ но 064/038-20-10.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 39 м2 у
цен тру Стре ли шта. Тел
064/267-71- 74. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Сте ва на
Шу пљик ца на глав ном пу -
ту. 064/370-79-47.
(237585)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ  ло -
кал, Тр жни цен тар код Су -
да, 14 м2,м 13.000 евра.
069/663-773. (237854)ђ

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 52 м2, ТЦ Змај Јо ви на
2, ло кал 2. 060/562-62-96.
(237984)

ХА ЛА 340 м2, ста ра Утва,
кан це ла ри ја, ку хи ња, гар -
де ро ба, по друм, дво ри ште.
063/774-76-40. (238232)

СТРО ГИ цен тар, од лич не
мо гућ но сти, 100 и 50 м2, у
при зе мљу. 063/305-891.
(238277)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 110 м2,
ма га цин 100 м2 и кан це ла -
риј ски про стор. АЦ „Зве -
зда”, С. Шу пљик ца 88.
063/278-250. (238262)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 15 м2 у
про ла зу и кан це ла ри ја 25
м2. Вој во де Пут ни ка 29.
063/278-250. (238262)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, до
ули це из лог, цен тар.
063/314-803. (23830)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -
кал „Тру бач” осам на ест
ква дра та, пр ви спрат.
063/856-74-02. (238333)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 38 м2,
Ца ра Ду ша на 60, Пан че во.
064/329-37-84. 
(2383949)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле, 48 м2 и 9
м2, цен тар гра да. 
064/267-72-17. 
(238420)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2 код
Ау то бу ске ста ни це. 352-
105. (238450)

РЕН ТИ РАМ ку ћу у цен тру
Пан че ва, по год на за пред -
став ни штво, ор ди на ци ју,
ди стри бу ци ју ле ко ва, адво -
кат ску кан це ла ри ју, ста но -
ва ње. 066/514-20-59.
(238451)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 24 м2,
Жар ка Зре ња ни на 103-а.
Тел. 061/232-37-32.
(238458)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал за ау то ме -
ха ни ча ра, ли ма ра или вул -
ка ни зе ра. Ме сто за три ди -
за ли це, 7 пар кинг ме ста,
кан це ла ри ју, ВЦ, туш.
064/226-81-91. (238529)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру
са опре мом и ро бом.
062/826-12-55. (238354)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 60 м2 у
Ули ци Бра ће Јо ва но вић.
063/314-609. (238482)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви део ку ће за
по ли кли ни ке, ор ди на ци је.
Те сла, бли зи на шко ле, ам -
бу лан те. 064/294-21-40.
(238608)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 67 м2, I спрат, угао
Ка са пи но ви ће ве и Жар ка
Зре ња ни на, ис пу ња ва стан -
дар де за све ме ди цин ске
де лат но сти. 063/302-806.
(238616)

ЛО КАЛ 30 м2, два улич на
из ло га, стро ги цен тар, из -
да јем. 066/344-033.
(238261)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, стро ги
цен тар, Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка 21. 063/891-05-
58. (238623)

ПЕ КАР хле ба џи ја и рад ник
на пе ћи, мо же не ис ку сан.
064/120-09-42. (237891)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци за
рад на те ре ну. Тел.
063/757-47-21. (236581)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ, по треб -
не рад ни це за рад за ро -
шти љем. 063/897-55-04.
(237531)

КА ФА НИ „Ђе рам” по тре -
бан ку вар/ку ва ри ца са ис -
ку ством. 062/478-394,
013/631-872. (238224)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри це ка -
феу „Pacifico”. 060/319-05-
77, 061/236-32-87.
(238288)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ, по треб -
не рад ни це за рад за ро -
шти љем, ло кал у цен тру.
063/834-88-10. (237531)

ПО ТРЕ БАН ко но бар/иц а,
са  ис ку ством, за рад у ре -
сто ра ну „Арч”. 063/779-98-
56. (238211)

ПО ТРЕ БАН пе кар.
064/403-51-32. (238209)

ПО ТРЕ БАН му шко-жен ски
фри зер са ис ку ством.
063/803-59-42, Са лон „Ру -
жа”. (238258)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по -
треб ни пи ца-мај стор и рад -
ни це за па ла чин ке.
063/820-87-61. (2383009

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
у пи це ри ји. 065/512-13-91.
(238306)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад
у мар ке ту, из Пан че ва, до -
ћи у су бо ту 8. апри ла 2017.
у Мо ше Пи ја де 4, од 18 до
20 са ти. (4707)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са ис -
ку ством у тро го ви ни (пре -
хра на), „Pro trade”, зва ти
од 7 до 15 са ти. 063/572-
023. (238349)

АУ ТО ЦЕН ТАР „Љу би чић”
по тра жу је мај сто ре и уче -
ни ке. 063/372-231,
013/344-011. (238357)

„POCO-LOCO” ре сто ра ну
по треб ни ку ва ри. 064/874-
03-01. (238373)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са ис -
ку ством у тр го ви ни за про -
дав ни цу во ћа и по вр ћа.
063/75р5-35-20. (238403)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у ку -
хи њи и по сло во ђа за ре -
сто ран „Пи ле ћи ду ћан”.
377-230, 064/259-96-62.
(238571)

ПО ТРЕ БАН пе кар и по моћ -
ни рад ник за рад у ноћ ној
сме ни. Зва ти раднм да ни -
ма до 15 са ти.  063/680-
594. (238581)

ПО ТРЕ БАН пи ца-мај стор
за рад у пе ка ри. 062/301-
022. (238581)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
у пе ка ри. 062/301-022.
(238581)

ПО ТРЕ БАН рад ник за рад
у пе ка ри, у про из вод њи.
064/057-56-18. (238597)

ПЕ КА РИ по треб на про да -
ва чи ца. Тел. 065/993-75-
30. (238600)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
на бу вља ку. 060/510-09-03.
(238598)

ПО ТРЕБ НА ка сир ка за рад
у ме са ри. 063/362-427. 

ПО ТРЕ БАН мај стор за бу -
рек (за за ме ну), и по моћ ни
рад ник у пе ка ри. CV сла ти
на адре су, Иве Кур јач ког
87, или mail:pekarasmilja-
nic@mts.rs (238489)

ПО ТРЕ БАН рад ник на ен -
дле ри ци. 064/375-77-62. 

ПО МА ГА ЛА бих ста ри јим

осо ба ма око кућ них по сло -

ва. 064/343-88-02. (СМС)

ЧА СО ВИ ен гле ског и не -

мач ког је зи ка, пре во ди тек -

сто ва, при пре ма за при јем -

ни ис пит из срп ског је зи ка.

Тел. 064/486-05-98. (СМС)

КОМ БИ пре воз ро бе и
ства ри, ту ра у Пан че ву
1.000 ди на ра. 062/ 890-58-
18. (СМС)

ИС КУ СНА на став ни ца
фран цу ског др жи ча со ве
основ ци ма и сред њо школ -
ци ма. До ла зим. 064/196-
47-23. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ме ша ли цу за бе -
тон, са пре во зом. 063/315-
381. 

ПО ПРА ВЉА МО, угра ђу је -
мо ПВЦ, АЛУ сто ла ри ју,
ро лет не, ко мар ни ци. Си -
гур но сна вра та, ста кло ре -
зач ке услу ге. 060/545-34-
04. (236882)

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)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из да -
ва ње 10 евра дан. По зо ви -
те, 064/235-08-15.
(237524)

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)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз 1.000 ди -
на ра, по пуст ван град ске,
мо гућ ност рад ни ка.
064/482-65-53. (237907)

МО ЛЕР СКИ РА ДО ВИ. Не -
ша. 069/444-23-76.
(237781)

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)

ЧА СО ВИ хе ми је за основ це
и сред њо школ це. Ми ли ца,
065/474-13-33. 
(238227)

ТВ и са те лит ске ан те не,
мон та жа, ди ги та ли за ци ја
ТВ-а. 064/866-20-70.
(238235)

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. 
(238257)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,
ре но ви ра ње кро во ва, сти -
ро пор, фа са де, кре че ње,
по вољ но. 
063/865-80-49. 
(2382539)
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ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка ље -
вих пе ћи. 063/155-85-95.
(238252)

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. (237556)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин ско
пра ње на ме шта ја, до ла зи -
мо. На та ша. 361-474,
066/361-474, 060/361-47-
41. (238291)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го го ди -
шњим ис ку ством. Ква ли -
тет но, пе дант но и по вољ но.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (238282)

СРП СКИ, ча со ви, при пре -
ме за при јем ни, фа кул те те,
са ста ви, ана ли за књи жев -
них де ла. 063/175-45-08.
(238315)

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. (238325)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди ин ста -
ла ци је, по пра вља ста ре, за -
ме на та бле, по вољ но.
060/521-93-40. (238329)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, оправ 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. (238331)

ОРЕМ, ри љам, кул ти ви рам
ба ште. Ва дим ста ро во ће и
ора хе, це пам др ва, уно сим
угаљ. 062/190-71-60.
(238332)

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.
(238405)

КЕ РА МИ ЧАР: ква ли тет но,
по у зда но, по вољ но.
063/318-780. (238386)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, адап -
та ци је ку па ти ла, по прав ке
сла ви не, од гу ше ње ка на ли -
за ци је од мах. 063/269-173.
(238414)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ: по треб -
не рад ни це за рад за ро -
шти љем. 063/897-55-04.
(238438)

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. (238438)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у бр -
зој хра ни. 063/830-10-06.
(238449)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца у
пе ка ри. 060/144-85-54.
(238448)

ПО ТРЕ БАН по сла сти чар.
064/403-51-32. (238460)

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. (238350)

РА ДИ МО зи да ње, бе то ни -
ра ње, оправ ке ста рих, но -
вих кро во ва, раз не изо ла -
ци је. 013/664-491,
063/162-53-89. (238370)

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. (238372)

ЗА МЕ НА цре па, поправ ка
кро ва, чи шће ње олу ка, по -
дру ма, дво ри шта. 065/535-
24-56. (238422)

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. (238435)

ПО ПРАВ КА кро во ва и
оста лих гра ђе вин ских ра -
до ва. 064/866-25-76,
013/361-601. (238434)

КО СИМ тра ву на рав ним и
не рав ним по вр ши на ма.
063/717-12-26. (238424)

ПО ПО ТРЕ БИ спре ма ње
обро ка, на бав ка и ма ња
по моћ у ку ћи ста ри јим
осо ба ма. По вољ но.
062/822-04-82. (238432)

СВЕ вр сте поправ ки и
уград ња но вих ку па ти ла,
по вољ но и по ште но. 354-
052, 062/170-20-55.
(238432)

БА ШТЕ кул ти ви рам и
орем. 063/855-92-70.
(238466)

КЕ РА МИ ЧАР СКЕ услу ге,
по вољ но и ква ли тет но. Бу -
ца, 063/372-102. (238488)

ПЕ ДИ КИР: ура сли нок ти,
кур је очи, ма са жа, те ра пе -
ут ска, пар ци јал на, ре лакс.
061/308-95-86. 
(238498)

РА ДИМ хи дро и зо ла ци ју

рав них кро во ва, те ра са,

ку па ти ла, га ра жа. 

013/345-874, 

065/215-18-48. (238494)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске

услу ге. Алек сан дар.

013/351-073, 

064/157-20-03. 

(238491)

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. 

(238476)

ЧИ СТИ МО шут, та ва не, по -
дру ме, ста ре шу пе.
061/322-04-94. (238511)

ВИ ДЕО-НАД ЗОР  угра ђу -
јем и сер ви си рам. Гле дај те
на те ле фо ну или ра чу на ру.
064/134-30-18. (238504)

MATEMATИКА, ста ти сти ка,
фи зи ка, ин фор ма ти ка, мо -
гућ ност ме сеч ног пла ћа ња,
про фе сор. Цен тар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (237460)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по -
став ка, хо бло ва ње и ла ки -
ра ње. 061/314-90-18, 601-
892. (238527)

ГИПС пло че, си сте ми су ве
град ње, ри гипс, ка нуф,
амф, изо ла ци ја пот кро вља,
спу ште ни пла фо ни, пре -
град ни зи до ви, ко фе ри, ка -
ска де, итд. Бр зо и по вољ -
но. 069/222-26-03.
(238537)

КЛИ МЕ и елек тро ин ста ла -
ци је, мон та жа и сер вис,
бр зо, ефи ка сно и по вољ но.
065/305-73-92. (238541)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ/одр жа ва ње
свих вр ста цен трал ног гре -
ја ња, га сно, елек тро, ЦО2,
ба кар за ва ри ва ња, во до -
вод, ка на ли за ци ја.
064/660-08-31. (238559)

СЕР ВИС, до пу на, уград ња
кли ма, нај по вољ ни је.
064/520-48-80, 063/740-
83-98. (238550)

ОЗБИЉ НА же на спре ма
ста но ве, ор ди на ци је, кан -
це ла ри је, пе гла ње.
063/430-409. (238564)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај са ис ку ством,
тра жи по сао. 064/120-77-
64. (235557)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја и
пре во за, уто вар/ис то вар,
се лид бе, се че ње, це па ње
др ва, ко па ње, ко ше ње, чи -
шће ње по дру ма, та ва на,
ру ше ње, лу па ње бе то на и
слич но. Де јан, 061/626-14-
50. (23845589

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ке, пре прав ке ку па ти -
ла, сла ви не, од гу ше ње ка -
на ли за ци је од мах.
061/193-00-09. (2385809

НЕ МАЧ КИ, ча со ви свим
уз ра сти ма. Пре во ди, при -
пре ма по ла га ња свих ни -
воа зна ња. 352-892,
061/656-04-04. (238603)

КУ ПА ЊЕ ста рих и бо ле -
сних ли ца у по по днев ним
са ти ма. 377-321, 063/234-
857. (238602)

ПО ВОЉ НО ра ди мо кро во -
ве, зи да ње, бе то ни ра ње,
фа са де, итд. 062/894-37-
18, 064/183-16-36. 

КЕ РА МИ ЧАР, по во љан,
ква ли те тан и пе дан тан и
мо лер тра жи по сао.
061/203-70-87. (238607)

КО ШЕ ЊЕ трав ња ка, воћ -
ња ка, дво ри шта, се че ње
гра на и жи ве огра де. Мо -
гућ ност од во за. 060/612-
14-50. (238620)

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)

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)

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. (238245)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
ри зла, од воз шу та ма лим и
ве ли ким ки пе ром.
064/648-24-50. (236933)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
ру ше ње обје ка та, уто вар
шу та, раз би ја ње бе то на.
063/218-894. (236933)

ШЉУ НАК, се па ри са ни
шљу нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, услу га ви бро пло -
чом. 063/236-368. 

КА МИ ОН СКИ пре воз до 2
м³, шљу нак, пе сак, се ја нац,
шут. 064/648-24-50. 

ИС КОП ба ге ри ма: те ме ља,
по дру ма, сеп тич ких ја ма,
ка на ла, на си па ње те ре на.
063/218-894. (236933)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка ми о на
са кор пом за рад на ви си -
ни, се че ње др ве ћа, ва ђе ње
па ње ва. 063/218-894. 

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ те ле хен -
де ра ви си на ди за ња до 17
м, но си во сти 4 то не.
064/668-97-86. (236933)

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА РИ ви љу -
шка ри ма на свим те ре ни ма,
до 10 то на. 063/218-894.
РУ ШЕ ЊЕ обје ка та, се че ње
и раз би ја ње бе то на, уто вар
шу та, пре воз ма те ри ја ла.
064/668-97-86. (236933)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром,
шљу нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, шут, уто вар.
063/246-368. (237461)

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње, се че ње
ви со ких др ве ћа, чи шће ње
пла це ва, ва ђе ње па ње ва.
064/668-97-86. (236933)

KIZZA – ис то вар/уто вар
ро бе ви љу шка ри ма, пре воз
шљун ка, пе ска, се јан ца,
ри зле, ру ше ње обје ка та,
ис коп ба ге ри ма, раз би ја ње
и се че ње бе то на, на си па ње
и на би ја ње те ре на.
064/668-97-86. (236933)

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.
(237632)

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.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (234899)

КА МИ ОН СКИ пре воз до
два ку би ка, шљу нак, се ја -
нац, шут. 062/355-154,
066/355-154. (236557)

РАЗ БИ ЈА ЊЕ бе то на, из ра -
да пар кин га, ру ше ње обје -
ка та, од воз шу та, ис коп.
063/246-368. 

ПАР КЕТ, уград ња, хо бло -
ва ње ста рог пар ке та и ла -
ки ра ње. Де бе ља ча.
063/822-94-82, 063/865-
45-31. (236752)

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. (238146)

ИС ПРА ВЉАМ алу-фел не.
Пан че во. Рад нич ка 1-а.
063/240-591. (237905)

ПО ЛИ РАМ фа ро ве, фа -
брич ко ста ње. Пан че во,
Рад нич ка 1-а. 063/240-
591. (237905)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ње ку па ти ла, ка на ли за -
ци је, адап та ци је, за ме не,
по прав ке. 013/331-657,
064/495-77-59, 
063/777-18-21. 
(237884)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске лу,
ме тал не под у пи ра че, ме -
ша ли це за бе тон. 
064/351-11-73. 
(238238)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, про -
да ја по лов них, ау то-елек -
три чар, по прав ка ЦО 2
апа ра та, ра зно. 063/800-
01-96. (238271)

„РО ЛО-НА Ј” вам ну ди: по -
прав ку, уград њу ро лет ни,
ве не ци ја не ра, ко мар ни ка,
тра ка стих за ве са, 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. (238250)

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. (238227)

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, при -
кључ ка во де и ка на ли за ци -
је. Од 0-24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 064/570-75-00,
061/602-21-80. 
(238316)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме -
на 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. 
(238316)

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. (238379)

СЕ ЛИД БЕ, чи шће ње по дру -
ма, га ра жа, во до вод, ка на -
ли за ци ја. 061/211-59-15,
063/782-82-69. (238472)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе
у Ср би ји и ино стран ству са
рад ни ци ма или без. Мон -
та жа/де мон та жа, па ко ва -
ње, чи шће ње ста но ва, од -
нос не по треб них ства ри,
од 0 – 24 са та. 064/047-55-
55. (238471)
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. 

ул. Народног фронта бр.12

21000 Нови Сад

Република Србија

Нафтна индустрија Србије (НИС) а.д. Нови Сад

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању отворене Аукције А-026 за продају непокретности

Врсте непокретности:

· Земљишта у Криваји, Књажевцу, Кањижи;

· Земљишта у Панчеву;

· Парцела 816 у Новом Саду;

· Стоваришта у Суботици, Костолцу и Ваљеву;

· Зграда у Новом Саду у Ђорђа Рајковића;

· Стан у Новом Саду, Антуна Урбана;

· Кућа са земљиштем у Новој Црњи;

· Бензинске станице у Житном Потоку, Клењу и Јагњилу;

Датум и време завршетка пријема понуда са ценом: 05.05.2017. године до 12:00 сати.

Датум, време и место одржавања аукције: 12.05.2017. године у 11:00 сати, адреса: НИС а.д.

Нови Сад, Народног Фронта 12, 21 000 Нови Сад, VII спрат, канцеларија бр. 018.

Адреса за пријем захтева за учешће на аукцији и пријема понуда са ценом:

Захтеве за учешће на аукцији и понуде са ценом доставити у одвојеним ковертама на

адресу: Милентија Поповића 1, 11070 Нови Београд (Писарница, соба 14, са назнаком „За

Сектор тендерских поступака”, „Аукција за продају непокретности. Поверљиво. Не отва-

рати пре одржавања аукције”).

Контакт особе: Лука Алексић, телефон 064/888-6767 и Јасмина Јурјевић, телефон 064/888-

1447, понедељак- петак: 09:00 – 16:00

Електронска пошта: aukcije@nis.eu

Детаљније информације могу се пронаћи на сајту компаније www.nis.eu, на линку Тенде-

ри-Аукције.
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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. (238475)

РА ДИ О НИ ЦА „Metallim” за
из ра ду че лич них кон струк -
ци ја, ха ла, бин де ра, га ра -
жа, ко ва них огра да и ка пи -
ја, тен ди, ге лен де ра, гра ђе -
вин ска ли ма ри ја. Тел.
064/068-10-85. (238524)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром, по вољ но,
се ја нац, пе сак, шљу нак, ту -
ца ник, од во зим шут.
064/354-69-94. ((238483)

ГИПС, спу ште ни пла фо ни,
пре град ни зи до ви, мо ле рај,
тер мо и зо ла ци ја, ма те ри јал.
060/131-81-70. (238486)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе, ка -
ми о ном, еки па рад ни ка, по -
вољ но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (238497)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -
ре, за мр зи ва че, кли ме, шпо -
ре те, бој ле ре, по пра вља мо
ква ли тет но са га ран ци јом.
Овла шће ни сер вис „Фри го -
тех ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (238500)

ДУ БИН СКО пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну, пра ње
те пи ха, до воз-од воз.
066/001-050, 063/329-464.
(238555)

„ПЕР ФЕКТ”, де мит фа са да,
зи да ње, мал те ри са ње, гле -
то ва ње, кре че ње, ке ра ми ка,
кро во ви. 063/122-14-39.
(238651)

ДУ БИН СКО пра ње на ме -
шта ја N TIM 013. 062/873-
87-20. (238568)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, мо ни -
то ра, сет-топ бок са, да љин -
ских. „Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463. (238593)

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. (4707)

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. (4707)

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. 
(4707)

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.  (4707)

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. (4707)

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. 
(4707)

ИНО СТРА НОМ пен зи о не -
ру, 67 го ди на, по треб на
же на за по моћ у ку ћи.
Стан, хра на, пла та по до го -
во ру. 061/245-16-21.
(237798)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом
до зво лу за упра вља ње мо -
тор ним чам цем ПР 1640,
од 21. 4. 1998, на име Вла -
ди мир Ла зић. (2389210)

ТРА ЖИМ же ну за не гу и
по моћ ста ри јим осо ба ма,
на Стре ли шту. Тел. 311-
716. (238318)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман, по -
вољ но, у цен тру Зла ти бо ра.
063/709-44-97. (238285)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из да ва -
ње апарт ма на. Зо ран,
062/122-15-06. (238456)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ
Но си лац про јек та  „VIP MOBILE” d.o.o.  Ули ца  Омла -

дин ских бри га да 21, Бе о град, под нео је зах тев за од лу -

чи ва ње о по тре би  про це не ути ца ја  на жи вот ну сре ди -

ну  за  Појекaт  ра дио-ба зне ста ни це мо бил не те ле фо -

ни је „BA1351-01  PA – Pančevo - Vojlovica_2”,

Ули ца  Ја но ши ко ва  бр. 61  на  ка та стар ској пар це ли

бр.  673  К.О.  Вој ло ви ца.

Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца

про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре та -

ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не  Град ске упра ве

гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба  615  у

пе ри о ду од  06. до 17. апри ла 2017. го ди не   рад ним

да ном од 10 до 14 са ти.

По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де ном

ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

„Margo Prima” d. o. o. из Пан че ва , због ши ре ња  по -

сло ва ње у обла сти уго сти тељ ства и ту ри зма , рас пи су -

је кон курс за рад но ме сто: 

РА ЧУ НО ВО ЂА
Опис по сла:

– Кон тро ла ком плет не фи нан сиј ске до ку мен та ци је

– Књи го вод стве на еви ден ци ја свих по слов них про ме -

на у глав ној књи зи и по моћ ним књи га ма

– Об ра чун по ре за на до да ту вред ност и при пре ма од -

го ва ра ју ћих по ре ских еви ден ци ја

– Об ра чун по ре за на имо ви ну и из ра да од го ва ра ју ће

по ре ске при ја ве

– Са мо стал на из ра да го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја

– Об ра чун по ре за на до бит 
Усло ви:

– Ви ша или ви со ка струч на спре ма еко ном ског усме ре ња

– Ми ни мум 3 го ди не ре ле вант ног рад ног ис ку ства

– По зна ва ње ра чу но вод стве них и по ре ских про пи са

ко ји се од но се на област ту ри зма и уго сти тељ ства

– Са мо стал ност у ра ду

CV сла ти на zaposlenje@staritamis.rs нај ка сни је до 14.

04. 2017.

На основу одредби Правилника о ближем уређивању поступ-
ка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењу-
је, број 884 од 05. 06. 2014.  године и Одлуке директора Ин-
ститута број 342/1 од 23. 03. 2017.  године расписује се

КОНКУРС 
за достављање понуда за услугу изнајмљивање

магацинског простора (300-700 м²) у Панчеву за потребе
сектора производње института за проучавање лековитог

биља „Др Јосиф Панчић”
       Набавка услуге изнајмљивање магацинског простора за
складиштење биљних сировина у сувом стању упаковане у
сламарице или натрон вреће, које се слажу на палетама по
висини за потребе Сектора производње Института за проуча-
вање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” спроводи се према
елементима који су наведени у огласу Института:
www.mocbilja.rs
•    У погледу изградње и осталих захтева, просторије магаци-
на морају испуњавати услове према Правилнику о санитар-
но-хигијенским условима за објекте у којима се обавља про-
изводња и промет животних намирница и предмета опште
употребе („Сл. гласник РС” 06/97, 52/97)
       Рок за достављање понуда је 14. 04. 2017. године.
       Понуде се достављају лично или поштом са назнаком:
Понуда за Услугу изнајмљивање магацинског простора у
Панчеву за потребе Сектора производње Института за про-
учавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић”  на адреси:
Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Пан-
чић”, Ул. Зелени венац 2/III, 11000 Београд.

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 
за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са

Јед ног ДО ЦЕН ТА за ужу на уч ну област:

ОПШТEOБРАЗОВНИ ПРЕД МЕ ТИ.

      Усло ви: док то рат  из обла сти ме ди цин ских на у ка,

здрав стве на спе ци ја ли за ци ја из обла сти со ци јал не ме -

ди ци не, као и оста ли усло ви пред ви ђе ни За ко ном о

ви со ком обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је”

бр. 76/2005) и Ста ту том Сто ма то ло шког Фа кул те та.

      При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но -

сти усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 15

(пет на ест) да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са, на

адре су: Сто ма то ло шки фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар ка

Зре ња ни на бр. 179.

      Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле -

фон: 013/235-12-92.

По тре бан гра ђе вин ски ин же њер

и мон те ри ске ле, по мо гућ ству са

рад ним ис ку ством, гра ђе вин ској

фир ми „Skele Logistik” d. o. o.  Ба ва -

ни штан ски пут 439.

Кон такт те ле фон 013/377-853, 

mail адре са: office@skelelogistik.rs

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” број 135/04
и 36/09)

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ
     Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 29.

03. 2017. го ди не на осно ву зах те ва но си ла ца про јек та
„Ме тал-Фор ма Кос” д.о.о.  Пан че во, Ку де љар ски на -
сип, Пр ва 122-д, до нео ре ше ње број: XV-07-501-
65/2017 ко јим је утвр ђе но да за Про је кат скла ди ште -
ње ме тал ног и елек трон ског нео па сног от па да на ло -
ка ци ји Пан че во, Ку де љар ски на сип, Пр ва 122-д на ка -
та стар ској пар це ли бр.11416 к.о. Пан че во, ни је по -
треб на про це на ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну
сре ди ну.
      Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -
ви ти у  про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот -
не сре ди не Град ске упра ве гра да Пан че ва, Пан че во,
Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 614,  рад ним да ном од
10 до 14 са ти.
      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же
из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -
ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Но -
ви Сад, у ро ку од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва -
ња оба ве ште ња, а пре ко овог ор га на.  

ALMEX d.o.o. Pančevo raspisuje konkurs za sledeće

radno mesto:

Marketing menadžera

1 izvršilac 
Opis posla:

– Sprovođenje marketinških planova i programa

– Planiranje oglašavanja 

– Organizacija promotivnih aktivnosti kompanije

– Kontaktiranje sa medijima

– Podnošenje izveštaja o marketinškim aktivnostima

Uslovi: 

– VSS

– Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

– Znanje engleskog jezika i rada na računaru

– Vozačka dozvola B kategorije

– Veštine prezentacije i predstavljanja kompanije

– Spremnost na timski rad i dobre organizacione sposob-

nosti

Napomena:

Prednost imaju kandidati sa iskustvom iz oblasti poljo-

privredne i ostale mehanizacije.

Mail adresa na koju možete slati CV je 

zaposlenje@almex.rs 

Konkurs je otvoren do 19. 04. 2017. godine.
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„Тер мо мон те лек тро” д. о. о. 

Ба ва ни штан ски пут 247

Пан че во

Хит но по треб ни мон те ри цен трал -

ног гре ја ња и мон те ри кли ма-уре ђа ја. 

Кон такт те ле фон: 013/215-54-44, 013/377-477.
(ф)

По след њи по здрав дра гом 

МО ШИ

од ку мо ва и при ја те ља: ИВИ ЦЕ и ЉУ БЕ, ГО ЦЕ 

и БО БЕ, КР ЛЕ ТА и ЉИ ЉЕ, КСЕ НИ ЈЕ и НЕ ЛЕ ТА,

ЕР НИ ЈА и СЛА ЂЕ,  ЖУ ЛЕ ТА, ДА ЦЕ, ЈО ЛЕ ТА 

и ЛЕ ПЕ, КА ТЕ и МИ ЦЕ
(75/238461)

2. апри ла 2017, у 62. го ди ни пре ми нуо је наш

МИ РО СЛАВ ПЕ ТРО ВИЋ МО ША
1956–2017.

Ожа ло шће ни: се стре СВЕ ТЛА НА 

и ДРА ГА НА с по ро ди цом
(76/238461)

МИ РО СЛАВ ПЕ ТРО ВИЋ
„Ту жно сам пти че

што ме ка ним кљу ном

кљу ца о ка мен, 

тра же ћи во ду.

Баш као и љу ди

та ко и пти це,

нај дра же тра же

он да кад оду.

Сли ка, по зив, осе ћај и реч...

Зар је та ко бр зо про шло већ?

Зар је та ко бр зо про шло...

Знам ја до бро где си и

да је ду ша на шла мир,

али не мо гу...

Не до ста јеш, та ко ми не до ста јеш,

За све што про шло је, не до ста јеш.

Не до ста јеш, та ко ми не до ста јеш,

за све што до ла зи, не до ста јеш.”

Тво ја МА РИ НА с по ро ди цом

(103/238562)

МИ РО СЛАВ ПЕ ТРО ВИЋ

За у век си у на шим ми сли ма, ср ци ма, жи во ти -

ма...

Тво је се стре СВЕ ТЛА НА и ДРА ГА НА 

с по ро ди ца ма
(104/238565)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 2.

апри ла 2017, у 68. го ди ни пре ми ну ла на ша дра га

ИБОЈ КА ВЕ РО НИ КА БЕ ЛИЋ
рођ. Озвалд

Са хра на је оба вље на 4. апри ла 2017. го ди не на вој ло вач ком гро -

бљу.

Ожа ло шће ни: брат ТИ БОР, си но ви СР ЂАН и БРА НИ СЛАВ, 

уну ка СНЕ ЖА НА, као и оста ла род би на и при ја те љи

(21/238291)

По след њи по здрав дра -

гој ко ле ги ни ци

ИБОЈ КИ 

БЕ ЛИЋ

од БО ЈА НЕ, МО ДЕ, 

ЈА СМИ НЕ, ДА НЕ, 

МИ РЕ, МИР КЕ, 

ДЕ СЕ и МИ ЦЕ

(79/238481)

AD HI „Panonija” objavljuje prodaju motornih

vozila putem prikupljanja pismenih ponuda. 

Teretna vozila:

•     Zastava rival turbo 40.10 - 1997; 740.000 km; u vo-

znom stanju, neregistrovan

•     Zastava rival turbo 49.10. - 2004; 670,000 km; neis-

pravan motor

•     Jugo florida pik-ap - 2000; loš lom, nema menjač

•     kamion FAP 16.20; neispravan

•     kamion FAP 18.21; registrovan, u voznom stanju

•     prikolica, neregistrovana

•      viljuškar TU-32; nekompletan, neispravan;

•     kamion mercedes 12.13 (Niš)

•     kamion mercedes 12.13 (Kraljevo);

Putnička vozila:

•     opel corsa - 2006, neispravan, rasturen motor

•     opel corsa - 2006, neispravan

•     Hyundai lantra, neregistrovan

Razgledanje putničkih vozila vrši se u krugu Fabrike AD

HI „Panonija”, Pančevo, Dimitrija Tucovića 141, 10. i

11. aprila 2017, od 10 do 12 sati.

5. априла 2017. године, у 78. години, престало је да куца велико и пле-

менито срце нашег вољеног

НЕНАДА ШАЛЕТИЋА

Обавештавамо све рођаке и пријатеље да ће се сахрана обавити у пе-

так, 7. априла 2017, у 15 сати, из капеле на гробљу у Качареву.

Ожалошћени: супруга МИЛАНКА, син КРСТО, ћерка НАТАША, 

зет НЕБОЈША, снаха СОЊА и унучад НИКОЛА, НЕМАЊА, 

ДАНИЛО и СОФИЈА
(117/4707)

Последњи поздрав колеги и пријатељу

НЕНАДУ ШАЛЕТИЋУ

СЛАНИНИЈАДА КАЧАРЕВО

(118/Ф)

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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29. мар та 2017, по сле ду ге и те шке бо ле сти на пу стио нас је наш во ље ни

АН ДРИ ЈА ПАР ЧЕ ТИЋ ПАР ЧЕ
1941–2017.

Тво ја љу бав и до бр о та оста ће увек у на шим ср ци ма и веч ним ми -

сли ма.

Са хра на је оба вље на 31. мар та 2017. го ди не на Ка то лич ком гро бљу

у Пан че ву.

Ожа ло шће на по ро ди ца: су пру га ДРА ГИ ЦА, си но ви ВЛА ДИ МИР 

и ЗО РАН, сна ја СЛА ВОЈ КА, унук ДАР КО, уну ке МИ ЛИ ЦА 

и САН ДРА и се стра ЛИ ЛИ КА с по ро ди цом

(6/238232)

По след ње збо гом во ље ном де ки

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Де ки но сун це ДАР КО, 

де кин пун, пун ме сец МИ ЛИ ЦА 

и де ки на зве зда и ле по ти ца САН ДРА

(7/238232)

Љу ба ви мо ја

БА ТО

Во ле ли смо се, во ле ла сам те и во ле ћу те до кра ја жи во та.

Ис пра ћа ла и до че ки ва ла са пу то ва ња, а са да те ис пра ти ла на пут

без по вра та ка, а то ми ли мој мно го, мно го бо ли, и ни шта ви ше не -

ће би ти као пре.

Тво ја ДРА ГИ ЦА

(8/2382329

АН ДРИ ЈА ПАР ЧЕ ТИЋ

С ту гом и по што ва њем опра шта мо се од див не

осо бе, при ја те ља и по но сни смо што је био део

нас. Уче ству је мо у бо лу и ту зи по ро ди це.

Ве те ран ке и ве те ра ни Ру ко мет ног клу ба 

„Ди на мо” Пан че во
(12/238243)

По след њи по здрав

БА ТИ

БО СА и МИ ЛЕ, 

ТА ЊА и МИ ША, 

ЈЕ ЛЕ НА и СР ЛЕ, 

МИ ЛИ ЦА и МИ ША,

СВЕ ТЛА НА и БО ЖА

(16/238267)

Дра ги

ПАР ЧЕ

Хва ла ти на при ви ле ги -

ји да ти бу дем друг и

при ја тељ.

По чи вај у ми ру ле ген до.

По след њи по здрав од

ДЕ БЕ с по ро ди цом

(18/238277)

За у век нас је на пу стио наш Ба та, брат, ујак и шу -

рак

АН ДРИ ЈА ПАР ЧЕ ТИЋ

Успо ме ну на ње га и све за јед нич ке да не ра до сти

и ве се ља чу ва ће мо за у век.

ЉИ ЉА НА, МА ЈА, ОЛ ГИ ЦА и МАР КО
(22/238295)

АН ДРИ ЈА ПАР ЧЕ ТИЋ РО ЂЕ НИ
За јед но смо се ра до ва ли, пле са ли, пе ва ли, „пи ли, лу -

до ва ли”. Ту го ва ли.

Тво ји ку мо ви ГРУ ЈИ ЋИ

(39/238353)

По след њи по здрав

БА ТИ
од по ро ди це 

СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ

(51/238376)

По след њи по здрав ко ле -

ги и при ја те љу

АН ДРИ ЈИ
ПАР ЧЕ ТИ ЋУ

од по ро ди це РА ДИЋ

(53238382)

АН ДРИ ЈА 

ПАР ЧЕ ТИЋ

БА ТА

Збо гом ку ме. Не до ста -

јеш нам мно го.

АЛЕК СИ ЈЕ ВИ ЋИ

(68/238431)

По след њи по здрав ду го го ди шњем и ве ли ком

при ја те љу

АН ДРИ ЈИ ПАР ЧЕ ТИ ЋУ

Дра ги Ро ђе ни,

пам ти ће мо вре ме на про ве де на с то бом.

Знај да те во ли мо и чу ва мо у на шим ср ци ма за у век.

ЈО ВАН ТО ФЕЛ с по ро ди цом
(69/238440)

С ду жним по што ва њем опра шта мо се од на шег

дра гог ку ма

АН ДРИ ЈЕ ПАР ЧЕ ТИ ЋА
1941–2017.

Оти шао је у веч ност ча сно и до сто јан стве но. Ње -

гов здрав дух, до бро та и пле ме ни тост би ће увек

при сут ни у на шим ср ци ма.

КР СТО и ЉИ ЉА НА РА ЖНА ТО ВИЋ с по ро ди цом
(70/238441)

29. мар та на пу стио нас је наш дру гар

АН ДРИ ЈА ПАР ЧЕ ТИЋ

С по што ва њем ће мо се се ћа ти, али не и за бо ра -

ви ти див не да не на шег дру же ња и твој ве дар

лик.

Тво ји „ли му ни: ДРА ГИ ЦА, ГРУ ЈА, 

ТО ФЕЛ и РА ЖАЊ
(71/238442)

По след њи по здрав ку му

АН ДРИ ЈИ

По ро ди ца ДЕ ЈА НО ВИЋ

(73/238457)

По след њи спорт ски по здрав за Пар че та од ве те ра на

Раг би клу ба „Ди на мо”

(91/238519)

АН ДРИ ЈА ПАР ЧЕ ТИЋ

Хва ла ти што си био део на ших жи во та.

По чи вај у ми ру.

МА ЛА МА ЈА, МР ШКЕ, ВЕ СНА, БО РА, МА ЦА,

НЕ МИ ЦА, СО ЊА и ЖИ ЛА ВИ
(92/238519)

АН ДРИ ЈА 

ПАР ЧЕ ТИЋ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди ца ОГРИ ЗО ВИЋ

(94/238525)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

АН ДРИ ЈИ 

ПАР ЧЕ ТИ ЋУ 

ПАР ЧЕ ТУ

од по ро ди ца ШОН ДИЋ

и ЈО ВА НО ВИЋ

(114/238594)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По сле ду же и те шке бо -

ле сти пре ми ну ла је

РА ДОЈ КА 

ТО ПИЋ
2. I 1929 – 28. III 2017.

Са хра ње на је 30. мар та

2017. го ди не, на гро бљу

Ко теж. 

Хва ла јој за сву љу бав и

па жњу ко ју нам је пру -

жи ла.

Оста ће за у век у ср ци ма

и се ћа њу ње них: си на

СВЕ ТО ЗА РА, ћер ки 

МИ РЕ и СА РЕ, сна је

НА ДЕ ЖДЕ, зе та РАЈ КА,

уну ка и пра у ну ка

(116/238614)
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Ту жна ср ца и с бо лом оба ве штав амо да је

1. апри ла 2017. пре ми ну ла на ша мај ка и

ба ка

ЈУЛ КА ДА ВИ ДО ВИЋ

Са хра на је оба вље на 4. апри ла 2017. на

гро бљу Ко теж.

Ње на де ца и уну ци

(15/238261)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

ЈУЛ КИ 

ДА ВИ ДО ВИЋ

од ком ши ја из згра де

(93/238520)

28. мар та из не на да је пре ми ну ла на ша

ЗО РИ ЦА КР ЧА ДИ НАЦ
1935–2017.

Ожа ло шће ни: ћер ке ДРА ГА НА и ТА ТЈА НА, зет

ДРА ГАН, уну ци КА ТА РИ НА, СА ЊА и МИ ХАЈ ЛО
(106/238575)

СР ЂАН СЕ ГЕ ДИН ЧЕВ

Ср ђа не ду шо мо ја, бес крај но ти хва ла на

свим див ним тре ну ци ма ко је сам про ве ла

с то бом.

Збо гом љу ба ви мо ја.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ја ДРА ГА НА

(86/238513)

По след њи по здрав на шем дра гом

СР ЂА НУ

од НЕ НЕ, ОЉЕ, МИ РЕ, НИ КО ЛЕ и СТЕ ФА НА

(83/238503)

По след њи по здрав на шем тет ку

ЂЕ ЂИ

МА РИ ЈА, СО ФИ ЈА, ЧЕ ДА и МАР КО

(87/238513)

По след њи по здрав на шем

ЦИ КИ ЈУ

од ЗО КЕ и ДЕ ЈЕ

(88/238513)

По след њи по здрав

СР ЂА НУ
По чи вај у ми ру до бри це.

Веч но ту жни и жа ло сни: та шта ВЕ РА и таст БРА ТИ ВОЈ

(89/238513)

Дра ги Ср ки,

СР ЂАН 

СЕ ГЕ ДИН ЧЕВ

… но си ће те увек 

у ср цу тво ји ро ке ри 

ку мо ви МИ ЛЕ 

и ВЛА ДА

(105/235872)

По след њи по здрав

СР ЂА НУ СЕ ГЕ ДИН ЧЕ ВУ

од тет ка ЂУР ЂЕ с по ро ди цом

(63/2383408)

Не ми смо од бо ла

СР ЂАН СЕ ГЕ ДИН ЧЕВ
1960–2017.

За у век у су за ма: тво ја ма ма, се стра и се стрић

(65/238419)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и
при ја те ље да је 28. мар та 2017. го ди не, пре ми ну -
ла на ша дра га се стра, сна ја, стри на, ба ка, тет ка
и сва сти ка

МИ РО СА ВА ДА ВИ ДО ВИЋ
1930–2017.

Са хра на је оба вље на 30. мар та 2017. го ди не, у 12
са ти, на гро бљу Ко теж.

Ожа ло шће ни: се стре ГРО ЗДА и ЉУ БИН КА, 
за о ва ЗО РА, си нов ци, сна хе, уну ци и уну ке 

и оста ла род би на
(54/238392)

НА ДЕ ЖДА ЧЕР НО ГУ БОВ
Дра га ма ма, 

ис пу ни ла си мој жи вот без у слов ном љу ба вљу и до бро том.

Хва ла ти за све.

Тво ји: СА ЊА и ДУ ЦА

(52/238380)

За спа ла је у Хри сту на ша до бра и пле ме ни та се -

стра, тет ка и сва сти ка

ЉУ БИ ЦА КР СТИЋ 
удо ва ПЕ ТРО ВИЋ

1923–2017.
Са хра ње на је 6. апри ла 2017, на Ста ром пра во -
слав ном гро бљу у Пан че ву.
Оста ће нам у трај ном не за бо ра ву до кра ја на ших
жи во та.

Ожа ло шће ни ње ни нај ми ли ји
(72/238455)

С ту гом смо се опро сти ли од на шег во ље ног

СЛАВ КА МИ НИ ЋА
1938–2017.

Пре ми нуо је 31. мар та 2017, а са хра на је оба вље на 3. мар та 2017.

го ди не на гро бљу у Ка ча ре ву.

Чу ва ће мо успо ме ну на ње га, као што је и он у свом ср цу но сио све

нас.

С по што ва њем и љу ба вљу су пру га РУ ЖИ ЦА, син НЕ НАД и ћер ка

МИР ЈА НА с по ро ди ца ма

(62/238413)

С по што ва њем опра шта мо се од на шег дра гог ко ле ге

СЛАВ КА МИ НИ ЋА
ад мин. рад ник у пен зи ји

КО ЛЕК ТИВ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ ПАН ЧЕ ВО
(64/Ф-425)

СЛАВ КО 

МИ НИЋ

12. XII 1938 – 31. III 2017.

Дра ги наш бра те, ис -

пра ти ли смо те са не ве -

ри цом и ту гом да ће мо

да ље без те бе.

Био си нам узор, по др -

шка, осло нац, за шти та

кроз жи вот.

Не у те шне се стре 

СЛАВ КА и ДАЛ ФИ НА

(111/238587)

СЛАВ КО 

МИ НИЋ

12. XII 1938 – 31. III 2017.

Дра ги мој та та, до бар

део жи во та без те бе са

се ћа њи ма и љу ба вљу у

ср цу.

Мо јој де ци си пру жио

пу но љу ба ви, а сви ко ји

оста је мо иза те бе, на -

ста ви ће мо баш као што

би ти то же лео.

МА ЈА, ПЕ ТАР, 

ПЕ ТРА и СР ЂА

(112/238587)

НЕ РАД НИ ДАНИ
ТОКОМ УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА

Оба ве шта ва мо све ко ри сни ке на ших услу га да бла гај на 
и мар ке тинг „Пан чев ца” не ће ра ди ти током
ускршњих празника – у пе так, 14. апри ла, 

и у понедељак, 17. априла.
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Оба ве шта ва мо род би ну
и при ја те ље да ће мо у
су бо ту, 8. апри ла 2017.
го ди не, у 11 са ти, да ти
ше сто ме сеч ни по мен на -
шем дра гом 

МИ ЛО ШУ 
РА КИ ЋУ

23. VI 1938 – 20. X 2017.
Веч но ожа ло шће ни:

уну ка АН ЂЕ ЛА, ћер ка
СНЕ ЖА НА и зет ДО МО КОШ

(90/238517)

СЕ БА СТИ ЈАН

ПАП ВА СА

2007–2017.

Де сет го ди на без те бе

про ла зи, а ти ми све ви -

ше не до ста јеш.

Од за бо ра ва те чу ва и у

ср цу но си су пру га

ДОЦ КА

(29/238337)

Во ље на на ша

СПО МЕН КА БЕК СЕ ДИЋ
3. IV 2012 – 3. IV 2017.

Око се бе си ши ри ла ра дост, ле по ту и бла гост. 

Би ла си чи ста љу бав и та ква жи виш у на ма веч но.

Тво ји: МИ ЛЕ НА, НА ЂА и СЛА ВИ ША
(19/238280)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо у

уто рак, 11. апри ла, у 11

са ти, обе ле жи ти че тр -

де се то днев ни по мен во -

ље ној

ДИ НИ

СА ВА ТИЋ

По ро ди ца СА ВА ТИЋ

(58/238395)

ИЛИ ЈА 

БОГ ДА НОВ

1952–2016.

На вр ша ва се го ди на от -

ка ко си нас на пу стио, а

ту гу у на шим ср ци ма не

мо же вре ме да из бри -

ше, јер увек си био део

на шег жи во та и веч но

ћеш оста ти у на шим ср -

ци ма.

Тво ји нај ми ли ји:

су пру га ВИ ДА, ћер ке

ОЛИ ВЕ РА и ТИ ЈА НА 

с по ро ди ца ма

(99/238540)

9. IV 2007 – 9. IV 2017.

ЈОР ДАН 

КА РАН ФИ ЛОВ СКИ 

ДА НЕ 
Вре ме про ла зи, се ћа ња

и ту га оста ју.

Увек ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(102/238450)

СЕ ЋА ЊЕ

АН ДРЕ ЈА 

ЖА ЛАЦ

6. IV 2012 – 6. IV 2017.

Увек ћеш нам не до ста ја -

ти. Увек ће мо те во ле ти.

Ан ђе ли не ка те чу ва ју.

Тво ји нај дра жи

(30/238334)

Го ди на за го ди ном... де сет

Се ћа ње на во ље ног та ту, су пру га и де ду

НИ КО ЛУ БО ДРО ЖИ ЋА
2007–2017.

Не до ста јеш нам стал но, увек, по но во.

Не до ста јеш пре ви ше.

Тво ја по ро ди ца

(109/238581)

Про шло је два де сет го -

ди на

БИ САК ЈА НОШ

1997–2017.

Во ље ни не уми ру док

жи ве они ко ји их во ле.

Тво ја по ро ди ца

(110/238585)

Дра га

ГОР ДА НА 

СТА НО ЈЕ ВИЋ

књи го во ђа

2012–2017.

Љу бав и се ћа ње су веч ни.

Ћер ка ЛИ ДИ ЈА 

с по ро ди цом

(113/238592)

С не из мер ним бо лом

опро сти ли смо се са на -

шом пре ми лом мај ком

и ба ком

МА РА 

ЈАН ДРИЋ

1938 – 2. IV 2017.

Не ка је ан ђе ли чу ва ју

као што ће мо ми у на -

шим ср ци ма.

Ње ни ЗО РИ ЦА и ВУК

(107/238576)

По сле те шке и ду ге бо ле сти пре ми нуо је наш во ље ни

РА ДО МИР ОР ЛО ВИЋ
1954–2017.

Наш во ље ни пре ми нуо је 3. апри ла 2017, а оста -

ће за у век у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ЈА ГО ДА, си но ви МА НЕ 

и МИ ЛАН, сна ја ДИ ЈА НА и мно го број ни 

при ја те љи и род би на
(108/238577)

Дра гом бра ту

МИ РО СЛА ВУ

ТРП КО ВИ ЋУ

по след њи по здрав.

Брат ЧЕ ДО МИР

(100/238543)

Дра гом су пру гу и оцу

МИ РО СЛА ВУ ТРП КО ВИ ЋУ
3. III 1935 – 30. III 2017.

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма и се ћа њу.
Су пру га ЈА ВОР КА и ћер ке ВЕ РИ ЦА и ВЕ СНА

(55/238393)

Дра ги наш

МИ РО СЛАВ 

ТРП КО ВИЋ
на пу стио нас је у 83. го -

ди ни.

С по што ва њем ћер ка

ВЕ РИ ЦА, зет НЕ НАД 

и уну ци ИГОР и ГО РАН

(56/2383

Дра ги де ко

МИ РО СЛАВ

ТРП КО ВИЋ

С љу ба вљу чу ва ће мо

успо ме ну на те бе.

Ћер ка ВЕ СНА, зет 

НИ КО ЛА и уну ци

ИВАН и ФИ ЛИП 

ВЛА ЈИЋ

(57/238373)

По след њи по здрав

НЕ БОЈ ШИ НА У МОВ СКОМ ХА РИ ЈУ

од ГА ГЕ и ЗО РА НА БОЈ КО ВИ ЋА

(13/238246)

Дра гом бра ту, де ве ру и стри цу

ИЛИ ЈИ РОМ ЧЕ ВУ
1954–2017.

Ту жни смо што смо те из гу би ли. 

Чу ва ће те од за бо ра ва: брат ЗО РАН, сна ја 

МА РИ ЈА и бра та ни це ГОР ДА НА 

и МАР ЈА НА с по ро ди ца ма
(32/238339)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да нас је у пе так, 31. мар та,

на пу стио наш дра ги 

НИ КО ЛА ПО ЗНИЋ

С љу ба вљу ње го ве: су пру га ЈА СМИН КА, ћер ка ВА ЛЕ РИ ЈА 

и уну ка ИСИ ДО РА

(25/238319)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

мај ка, ба ка и пра ба ка

ДА НИ ЦА СРЕ ДИЋ
1936–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма. 

Ожа ло шће ни: син БОГ ДАН, уну ке СА ЊА 

и ТА ЊА, зет и пра у нук ВУ КА ШИН
(80/238488)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

мај ка и ба ка

ДА НИ ЦА СРЕ ДИЋ
1936–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син МИ ЛАН, унук ДЕ ЈАН 

и уну ка ДИ ЈА НА
(81/238488)

По след њи по здрав 

ком ши ји

МИ РО СЛА ВУ

ТРП КО ВИ ЋУ

од ста на ра згра де  

у Ми ке Пе тро ви ћа 

Ала са 9

(67/238430)

По след њи по здрав дра гом

ИЛИ ЈИ РОМ ЧЕ ВУ

од ком ши ја у Вар дар ској 8

(49/238368)

По след њи по здрав дра гом бра ту и стри цу

ИЛИ ЈИ РОМ ЧЕ ВУ
од бра та МИ ЛЕ ТА, снај ке МИЛ КЕ, бра та ни це АНИ ЦЕ

и бра тан ца МИ КИ ЈА с по ро ди ца ма

(50/238374)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН 

ЗА РИЋ

2012–2017.

Мно го нам не до ста јеш. 

Тво ји: су пру га 

АН ЂЕЛ КА, кће р ке 

ТА ТЈА НА и БО ЈА НА 

с по ро ди цом

(2/237943)

НЕ БОЈ ША 

ЗА ВР ШЕК

6. VII 1957 – 9. IV 1990.

Успо ме на и се ћа ње на

те бе не бле де, и увек

ћеш би ти у на шим ср -

ци ма. 

Тво ји нај ми ли ји

(3/238206)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СА ВА ЂОР ЂЕ ВИЋ
10. IV 1990 – 10. IV 2017.

Тво ји ро ди те љи

(14/238253)

7. апри ла на вр ши ће се две нај ту жни је го ди не от ка ко ни је с на ма

на ша

БИ ЉА НА РА ДЕ КА
рођ. Гло го вац

Ни ка да не ће мо за бо ра ви ти тво ју љу бав, по жр тво ва ње и до бр о ту.

Те шко је жи ве ти без те бе.

Су пруг МИ ЛО РАД, ћер ка МА РИ НА, син ДА НЕ, зет СЛА ЂАН,

снај ка ДА НИ ЈЕ ЛА и уну ци ЈО ВАН, ВУ КА ШИН и МА ША

(61/238406)

10. апри ла 2017. да је мо че тр де се то днев ни по мен на шој

ЗО РИ ЦИ НА У МОВ СКИ

Су пруг БО РИ ВОЈ и ћер ке МИ ЦА и ЈЕ КА

(59/238396)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО КА

Оти шла си за у век у веч -

ни жи вот, али из на ших

се ћа ња не ћеш ни ка да.

Те ча ИЛИ ЈА, тет ка 

ЉУ БИН КА 

и брат МИ РО СЛАВ

(33/238341)

ГЛО ГО ВАЦ

МИ ХАЈ ЛО   БИ ЉА НА   МИ ЛЕ ВА

1924–2002.          РА ДЕ КА      1921–2013.

1953–2015.

Се ћа ње на на ше ро ди те ље и се стру Би ља ну за ко -

јом ту га и бол ни кад не ће пре ста ти.

РА ДА, ГИ ЛА и БА ТО с по ро ди ца ма
(28/238324)

СЕ ЋА ЊЕ

АНА 

МИ ЛЕВ СКИ
7. IV 2007 – 7. IV 2017.

Ту га и бол се не ме ре

вре ме ном, већ пра зни -

ном ко ју си оста ви ла у

на шим ср ци ма.

Ћер ка ГОР ДА НА 

с по ро ди цом

77/2138469)

СЕ ЋА ЊЕ

ДЕ САН КА 

ПЕ ТРО ВИЋ

8. IV 2015 – 8. IV 2017.

Не до ста јеш као пр вог

да на. 

Љу бав и успо ме на ду бо -

ко у ср цу и ду ши.

Тво ји нај ми ли ји

(78/238474)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да го ди шњи

по мен обе ле жа ва мо 8. апри ла, у 11.30, на Но вом

гро бљу

ЖИ ВАН НЕ ДЕЉ КО ВИЋ
Ако по сто ји ре ка су за, он да је она на ста ла од на -

ших су за за то бом, ако по сто ји зр но уте хе, он да

је то да си са да са ан ђе ли ма.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(26/238321)

Про шла је го ди на од смр ти

ЖИ ВА НА НЕ ДЕЉ КО ВИ ЋА ЖИ ЋЕ
Успо ме ну на те бе чу ва тво ја се стри чи на ДРА ГИ ЦА

с по ро ди цом

(37/238351)

Ше сто ме сеч ни по мен

СВЕ ТО МИР

МАР ЈА НОВ

1949–2016.

Све успо ме не и се ћа ња

на те бе чу ва ће мо од за -

бо ра ва.

Тво је: СА ВЕ ТА, 

МИ ЛИ ЦА и ИВА НА

(48/238367)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо 15.

апри ла, у 11 са ти, на Ста -

ром пра во слав ном гро -

бљу да ва ти јед но го ди -

шњи по мен на шој дра гој

ЈОР ДА НИ 

ШУ ЉИ

По ро ди ца

(38/238352)

ДРА ГАН 

ЊЕ ЖИЋ
На шу љу бав смрт не

пре ки да а ту гу вре ме не

ле чи.

Не до ста јеш нам.

Тво ји МИ ТРО ВИ ЋИ:

СТАН КА, ВЛА ДА, 

БИ БА, МИ РО СЛАВ,

АЊИЧ КА и СА РА

(40/238356)

У су бо ту, 8. апри ла, у 11

са ти, да ва ће мо  ше сто -

ме сеч ни по мен 

КОН СТАН ТИ НУ

ВИ ЛО ТИ ЋУ

Ћер ка ВЕ СНА 

с по ро ди цом

(35/238346)

ЈОР ДА НА ШУ ЉА
Не ће мо те ни кад за бо -
ра ви ти.

Твој НЕ ША, ТИ НА, 
ТИ ЈА НА и МАР КО

(43/238365)

У су бо ту, 8. апри ла 2017. да ва ће мо го ди шњи по -

мен на шем во ље ном су пру гу и оцу

БО ГО ЉУ БУ ТА НЕ ВУ

Не по сто је ре чи ко је мо гу опи са ти ту гу и бол ко -

ју осе ћа мо от кад ни си с на ма.

Су пру га ЉУ БИН КА и ћер ке ГРО ЗДА НА 

и ЈЕ ЛЕ НА
(82/238493)

Про шло је пет го ди на

от кад ни је с на ма

БО ЖА НА

ВИ СТАЋ

2012–2017.

За у век у на шим ср ци ма.

Ње ни нај ми ли ји

(84/238505)

ЂО РЕ 

СЕ РА ФИ МОВ СКИ
2003–2017.

Су пру га МИ ЛИ ЦА 

с де цом

(85/238508)

Зла то на ше

ЗО РИ ЦА 

НА У МОВ СКИ

Че тр де сет да на с ту гом

у ср цу и бо лом у ду ши

жи ве тво ја мај ка 

БОГ ДА НА 

и та та БО ЖИ ДАР

(95/238524)

Че тр де се то днев ни по мен

ЗО РИ ЦИ 

НА У МОВ СКИ
Вре ме ко је про ла зи ни -

је лек за бол и ту гу. Уте -

хе не ма...

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ја се стра СЛА ВИ ЦА

и зет БО БАН

(96/238524)

Дра гој те ти

ЗО РИ ЦИ 

НА У МОВ СКИ

Уте хе не ма. Са мо је вре -

ме про шло, љу бав, бол

и пра зни на оста ју.

Тво ја се стри чи на 

БИ ЉА с по ро ди цом

(97/238524)

Дра гој те ти

ЗО РИ ЦИ 

НА У МОВ СКИ

С љу ба вљу и по но сом

чу ва ће мо те у на шим

ср ци ма.

Тво ја се стри чи на 

ЉИ ЉА и зет ВЛА ДА

(98/238524)

8. апри ла 2017, у 11 са -

ти, да је мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем

ДРА ГА НУ 

ЊЕ ЖИ ЋУ

За у век с на ма.

Тво ји нај ми ли ји

(101/238544)

РАД МИ ЛА ЈОР ГА ЧЕ ВИЋ
1945–2015.

Две го ди не су про шле ка ко си нас на пу сти ла, али у на -
шим ср ци ма си увек с на ма. По чи вај у ми ру. 

Се стра МИР ЈА НА, зет БРА НИ МИР, се стри ћи,
уну ци и пра у нук

(115/238605)
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11. апри ла је де сет го ди на

МИ ЛЕН КО 

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

И ко је за ми сли ти мо гао

да ће по глед пле ме ни ти

не ста ти, да ће то ве ли ко

ср це за у век пре ста ти да

ку ца, да ће у јед ном

тре ну оба ви ти та ма, и

да ће дру га два во ље на

ока оста ти са ма. 

Тво ја су пру га СЛА ВА

(1/237223)

СТАН КО 

ЖИВ КОВ ЦА НЕ

На шем не пре жа ље ном

су пру гу, та ти, све кру,

де ди да је мо ше сто ме -

сеч ни по мен, 8. апри ла,

на ме сном гро бљу у Са -

ку ла ма. 

Ожа ло шће на по ро ди ца

(4/238214)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВУЉ

СЛАВ НА                 НИ КО ЛА
2003–2017.                            1994–2017.

Вре ме про ла зи, а се ћа ња на Вас оста ју.

Ћер ка ЈА СМИ НА и зет ВО ЈИ СЛАВ
(5/238270)

9. апри ла 2017. на вр ша ва се го ди ну да на од смр ти на -

шег дра гог

ВЕЉ КА АПО СТОЛ СКОГ
С љу ба вљу чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

Су пру га БЛА ГИ ЦА с по ро ди цом

(9/238244)

13. апри ла је шест го ди -

на от ка да је пре ми нуо

ВА СА ФЛО РА

Увек си у на шем се ћа њу.

Су пру га ВЕ РИ ЦА 

с де цом и уну ци ма

(10/238231)

МИ ЛАН ПА ЛОЦ
2011–2017.

Вре ме не у мит но про ла зи. Се ћа ње и љу бав за То бом
оста ју не про ла зни док год ми жи ви мо. 

Тво ји нај ми ли ји

(11/238241)

Го ди на да на од смр ти

МОМ ЧИ ЛА 
БУ ДА ЛИ ЋА

Жи виш у на шим ср ци ма.
Мно го нам не до ста јеш.

С љу ба вљу су пру га 
ОЛ ГА, син ДАР КО,

ћер ка АНА, сна ја 
МИ ЛИ ЦА, уну ци 

НЕ МА ЊА, ЈО ВА НА 
и ЈО ВА НА

(17/238270)

13. апри ла на вр ша ва се

шест го ди на ту ге за на шом

ЉИ ЉА НОМ

ДЕ ЈА НОВ СКИ

рођ. Ма рин ко вић

1954–2011.

Ожа ло шће ни: мај ка 

СР БИН КА и брат 

ЖЕЉ КО с по ро ди цом

(20/238281)

СЕ ЋА ЊЕ

Дра ги мо ји ро ди те љи

ВА СИЋ

РА ДЕН КА                БЛА ГО ЈЕ

7. IV 2013 – 7. IV 2017. 29. XII 2016 – 7. IV 2017.

Вре ме ко је про ла зи не ле чи ту гу за ва ма.

Ва ша ћер ка МИ ЛЕ НА с по ро ди цом
(23/238302)

Про шло је три го ди не от кад ни је с на ма

на ша во ље на

МИ ЛЕ НИ ЈА ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ
1931–2014.

Мно го нам не до ста јеш. Стал но си у на -

шим ми сли ма. Во ли мо те. 

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји

(24/238312)

8. апри ла 2014. го ди не

мој дра ги су пруг

ЈО СИФ ЈЕ ЛИЋ

оти шао је на веч ни по -

чи нак. Ње му је та мо до -

бро, же ле ла бих да

уско ро бу де мо за јед но

за пе де се то го ди шњи цу.

Мир но спа вај.

Тво ја НЕ ГИ ЦА

(27/

СЕ ЋА ЊЕ

МИЛ КА ЂУР ЂЕВ
рођ. Ке бић 

из Ба ва ни шта

12. IV 1940 – 6. IV 2002.

Ћер ка СНЕ ЖА НА, зет МИ ЛО САВ 

и уну ка ДА ЛИ БОР КА с по ро ди цом
(31/238338)

На вр ши ла  се пр ва го ди на от ка ко ни је с на ма мој

зет, мо ја ду ша

ДЕ НИС СКУМ ПИА

Са да су ти се стри це све не бе ске зве зди це. У Бож -

јем веч ном сја ју тво ја ду ша је у ра ју.

Та шта МЛА ДЕН КА
(36/238348)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕЛ КА ТУ ДИЋ

9. IV 1997 – 9. IV 2017.

Од за бо ра ва те већ 

два де сет го ди на чу ва ју:

ћер ка КА ЈА, зет 

СТАН КО и је ди ни унук

ДУ ШАН 

ПА НА ЈО ТО ВИЋ

(41/238358)

АЛЕК САН ДАР

МАР КОВ

Аца хар мо ни каш

1928–2005.

Се ћа ње на ње га чу ва ју:

син ЗО РАН, сна ја 

ЈА СМИ НА и уну ке 

СЛО БО ДАН КА 

и СЛА ВИ ЦА

(42/238360)

У недељу, 9. апри ла, у 11.30, на Ста ром гро -

бљу у Пан че ву одр жа ће мо го ди шњи по мен

на шем су пру гу, оцу, си ну и бра ту

ДЕ НИС СКУМ ПИА
Вре ме ко је је про шло ни је убла жи ло ту гу

и пра зни ну у на шим ср ци ма. Био си осо ба

ве ли ког ср ца јер си знао во ле ти, да ва ти и

опра шта ти. Љу бав, по нос и се ћа ње на те -

бе ни кад умре ти не ће.

Не у те шни: су пру га ЈЕ ЛЕ НА, син 

ПРЕ ДРАГ, мај ка МА РИ ЈА, отац ЈОН 

и се стра ДО РИ НА

(44/238366)

Нај дра жи наш, ни кад

не за бо ра вљен

ДЕ НИС 

СКУМ ПИА

Ма ма и та та

(45/238366)

ДЕ НИС 

СКУМ ПИА

За у век у на шим ср ци ма.

Се стра ДО РИ НА 

и се стрић ИВАН

(46/238366)

ДЕ НИС 

СКУМ ПИА

Тво ја љу бав и раз у ме ва -

ње су увек уз нас. Не ка

те ан ђе ли чу ва ју.

Су пру га ЈЕ ЛЕ НА и син

ПРЕ ДРАГ

(47/238366)

2003–2017.

БО ШКО СИ МИЋ
Ни ка да те не ће мо за бо -
ра ви ти.

ВОЈ КА и де ца
(60/238404

ГО РИ ЦА 

МАР ЈА НОВ

1941–2016.

10. апри ла на вр ша ва се

го ди ну да на от ка ко нас

је на пу сти ла на ша драг

ма ма, ба ка и пра ба ка.

Увек ће је во ле ти 

и ми сли ти на њу: 

НЕ НА, МИ ЛАН, 

МАР КО, МИ ЛИ ЦА,

УРОШ и ЛУ КА

(66/238427)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо на -

шем во ље ном

ПРЕ ДРА ГУ ВА СИ ЋУ
1986–2016.

да ти јед но го ди шњи по мен 8. апри ла 2017, у 11
са ти, на Но вом гро бљу.
Го ди ну да на је про шло а као да је ју че би ло. Ни -
ка да ви ше не ће би ти исто без те бе.

Ни ка да те не ће за бо ра ви ти, за у век тво ји: та та
ЗО РАН, ма ма ДУ ШИ ЦА и брат СЛО БО ДАН

(74/238459)

ДА НИ ЈЕ ЛА СТАН КО ВИЋ
17. VIII 1983 – 14. IV 2010.

Во ље ни ни ка да не уми ру.

Тво ји: ма ма, ЗЛА ЈА и БО ЈАН
(34/238342)
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Кре ћи те се што ви ше мо же те –
на тај на чин ће те ус пе ти да сми -
ри те сво ју нер во зу, али и да одр -
жа ва те кон ди ци ју. При ја те љи ће
вам по мо ћи да оства ри те пла но -
ве. Парт нер ски од нос про ла зи
кроз ма њу кри зу.

Сед ми ца пред ва ма обе ћа ва да
ће те би ти зах тев ни у по слу, при -
ја тељ ству и љу ба ви. Кри те ри ју -
ми ко је сте по ста ви ли ве о ма су
ви со ки, а ви све успе ва те да по -
ста ви те на сво је ме сто. Осе ћа те
бла ги умор, уно си те ви ше ви та -
ми на.

Ма ко ли ко да де лу је те ис цр -
пље но и дез о ри јен ти са но, у ва ма
је енер ги ја ко ја мо же по кре ну ти
цео свет. Бу ди те ма ло так тич ни ји,
не ре а гуј те на про во ка ци је. Од -
нос са са рад ни ци ма се по бољ ша -
ва, али ипак за др жи те дис тан цу.

Сти ца јем срећ них окол но сти
са зна ће те ко вам на по слу пра ви
за вр зла ме, а ко вам је на кло -
њен. По тру ди те се да то мир но
при хва ти те, док не осми сли те
шта је нај бо ље ура ди ти. Љу бо мо -
ра увек до не се про бле ме.

На по слу ко нач но до би ја те при -
ли ку да ре ши те ве ли ки про блем у
сво ју ко рист. Не тру ди те се да об -
ја сни те сво је ста во ве, са мо ће те
све за ком пли ко ва ти. Бу ди те му -
дри и пу сти те дру ге да при ча ју.
Љу бав стаг ни ра.

Сво је ду хов но ста ње мо ра те до -
ве сти на ви сок ни во, јер са мо та -
ко ће те би ти спо соб ни да де лу је -
те на од го ва ра ју ћи на чин, те да
раз ре ши те про бле ме ко ји вас ду -
го при ти ска ју. Не до зво ли те ни
се би ни дру ги ма да вам ру ше
сно ве.

По слов на енер ги ја вам ни је на
ни воу, а се би сте по ста ви ли пре -
ве ли ке ци ље ве, па сте у ди ле ми
шта да ра ди те. За по че так, од ре -
ди те при о ри те те и др жи те их се.
Љу бав ни жи вот по чи ње да по -
при ма ма ло дру га чи је ди мен зи је.

Сед ми ца пред ва ма је пра во
вре ме да на пра ви те ве ли ки за о -
крет у ка ри је ри и жи во ту. Елан
ко ји осе ћа те, по ку шај те што ду же
да одр жи те. Чи ни вам се да се
све око вас ме ња... Или вас то
мо жда љу бав ме ња? Кон так ти са
стран ци ма.

Пу ни сте енер ги је и чи ни вам се
да мо же те про ме ни ти свет у тре -
нут ку. Спу сти те се ма ло, да пад
не би био ису ви ше бо лан. Осо ба
ко ја је не дав но ушла у ваш жи вот
мо же вас пот пу но из ба ци ти из
ко ло се ка. Та ко по чи ње љу бав.

По ла ко по ста је те све сни да сте
се упле ли у љу бав ну мре жу.
При ја тељ ство пре ра ста у јед ну
див ну љу бав ну при чу, не бој те
се. На по слу вам је стре сно, али
ус пе ће те да на из глед без на де -
жну си ту а ци ју ре ши те у соп стве -
ну ко рист.

Мо же те оче ки ва ти ве ли ке про -
ме не. Слу шај те се бе и не ће те по -
гре ши ти. На го ми ла не оба ве зе
по де ли те са са рад ни ци ма. Не ко
ће вам до не ти ре ше ње ка да се
бу де те нај ма ње на да ли. Не пла -
ни ра ни по слов ни пут ис ко ри сти -
те и за од мор.

Ак ти ви рај те се ма ло фи зич ки и
пси хич ки. Пре ви ше сте се пре пу -
сти ли ту ђем вођ ству. Ре а гуј те на
вре ме. Љу бав ни жи вот вам ни је
на за вид ном ни воу. Мно го из ла -
за ка и дру штва са мо чи не да се
осе ћа те још уса мље ни јим не го
што је сте.

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
2. мар та: Ни ну – Ка та ри на Кра ско и Адам Бар нак; 20. мар та: Ксе ни ју – Та тја -

на и Мар ко Ко ва че вић, Ма ну је лу – Ка ро ли на Ду ми тров и Го ран Но ва ков; 21.

мар та: Ол гу – Ма ри ја и Ми ро слав Кне же вић; 22. мар та: Ана ста си ју – Де ја на и

Дра ган Чо ло вић, Хе ле ну – Кри сти на и Оли вер Ву ји чић, Лен ку – Ива на и Са ша

Не бри гић, Ау ро ру – Дра га на Ба лан и Дар ко Дој чи нов ски;  23. мар та: Са ру –

Сан дра и Да ни слав Сто ја но вић; 24. мар та: Ка ли ну – Ма ри на и Дар ко Ша рац;

25. мар та: Оли ве ру – Бе а та и Ла сло Ереш, Кри сти ну – Сто јан ка и Не над Ла ш ић;

26. мар та: Кру ну – Ма ја и Бо јан Пет ко вић; 27. мар та: Ању – Ма ри ја и Ми лош

Со ко лов ски, Искру – Зо ра на и Не бој ша Јар ко вић.

До би ли си на
28. фе бру а ра: Лу ку – Ђур ђев ка Ни ко лић и Ср ђан Но ва ков; 15. мар та: Мар ка –

Ана Ми љић и Зо ран Ро дић; 16. мар та: Но е ла – Мар ти на и То ми слав Па пу га,

Алек су – Сан дра Ман чић и Бра ни слав Ми кић; 21. мар та: Де ја на – Ја сми на и

Де јан Цвет ко вић, Јо ва на – Та ма ра Ка ли шки и Игор Јан ков, Па вла – Та ња Но ва -

ков и Да ли бор Ву кас; 22. мар та: Сте фа на – Ма ри ја и Алек сан дар Кри стић; 23.

мар та: Сте ва на – Ма ри ја Са бо и Па вле Ду док, Мар ка – Ми ла на и Дра ган Пе јо -

вић, Вик то ра – Ива на и Ша му ел Ча ла, Мар ка – Би ља на и Бо јан Ву чан; 25. мар -

та: Фи ли па – Је ле на и Де јан Ко стић; 27. мар та: Ми шу – Да ни је ла Чо лак.

ВЕН ЧА НИ

25. мар та: Ка та ри на Илић и Мар јан Хор нунг, Дур да Ву ка ши но вић и Ми ло рад Ла -

зић, Ма ри ја на Ста ној ко вић и Сла ђан Ер гић, Ми ли ца Ста јић и Бра ни слав Хан, Ма -

ри ја Вра че вић и Урош Ра до са вље вић; 26. мар та: Ју го сла ва Зр нић и Ва са Бу кин;

30. мар та: Дра га на Илић и Де нис Ан ђел ков ски. 

УМР ЛИ

23. мар та: Ка та ри на Му цул (1943), Зо ра Кр ни ћан (1958), Ни ко ла Жи ва нов (1949),

До бри ца Јо ва нов ски (1933); 24. мар та: Све ти слав Ди ми три је вић (1953), Жи во ин

Сто шић (1937), Ми ло рад Зе че вић (1948), Ми ли ца Ћи ка (1928), Да ни ца Тра ви ца

(1929); 25. мар та: Вла ди мир Пе рић (1982), За гор ка Пе тров (1957), Ми ле ва Ра де -

ка (1938), Ми ли ца Кља ић (1930), Ро за Ма шек (1932); 26. мар та: Во ји слав Ва сић

(1938), Ђу ро Шор гић (1956), Ђо ко Пје вац (1956); Зла то мир Ма му зић (1950), Ја каб

Ше бе шћен (1942); 27. мар та: Фра ња Ан дра ши (1940), Ма ра Ре пак (1949), Ан ђел -

ка Мар ја нов (1979), Хер ми на Пан ду ров (1933); 28. мар та: Ста ни ша Ста но је вић

(1948), Ра дој ка То пић (1929), Би ља на Мо шо ри нац (1944); 29. мар та: Ан дри ја Пар -

че тић (1941), На де жда Чер но гу бов (1943), Жељ ко Про да нов (1955), Дми тар Шу ка -

ра (1963); 30. мар та: Ми ро слав Трип ко вић (1935), Мар јан Жив ков (1957).

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 – Мини-укрштеница: оспа, сласт, две, Отокар,

рат, дрвара, ждребе, див, абонос, ете, јавор, Аман. Анаграми:

(1) Меланија Трамп, (2) Тамара Салашки. Двострука укр-

штеница: трошкови, ресторан, освит, нж, Штип, оке, кот,

Слуњ, ор, оливе, Ванкувер, инжењери. Судоку:632914785,

189567432, 547382916, 354629178, 276138543, 276138549,

891745263, 413256897, 928473651, 765891324.

ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. финансијски издаци, 2. угости-

тељски објекат, 3. цик зоре, свитање – шеснаесто и осмо слово

азбуке, 4. град у Македонији – стара мера за течност (мн.), 5.
животињски пород, окот – место на Кордуну, 6. организација

рада (скр.) – маслине, 7. град у Канади, 8. високообразовани

стручњаци за технику.

АНАГРАМИ

(2) НАША 

ТРКАЧИЦА

(1) ПPВА ДАМА

АМЕРИКЕ

ИМА ШАЛА

СА ТРКА

JE Л’ НAM 

TA ПРИМA?

МИНИ-УКРШТЕНИЦА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

ВОДОРАВНО: 1. осутост тела бубуљицама – ужитак, 2.

троцифрен број (жен. род) – име публицисте Кершовани-

ја, 3. оружани сукоб држава – складиште дрва, 4. младун-

че кобиле – горостас, 5. индијско и афричко дрво црног

чврстог стабла – стилска фигура у кадрилу, 6. листопадно

дрво нашег поднебља – град у Јордану.

УСПРАВНО: 1. стицање својине савесном државином, 2.

весеље након венчања, 3. наш сликар и графичар (Михај-

ло), 4. први вокал – гле, ево, 5. управљачко тело, 6. пси-

хички потрес, 7. одстрел дивљачи – ознака за ампер, 8.

старогрчки јунак, 9. име шпанске глумице Монтијел, 10.

псеудоним немачког писца („Благо Сијера Мадре”).

СУДОКУ

2 1 4

5 3

5 7 9 1

5 2 8

1 3 8

8 4 6

1 3 8 7

2 3

8 9 3

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.
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про стор од не ко ли ко де се ти на
ме та ра, та ко да је про лаз го то -
во бло ки ран. Та бр да сме тли -
шта по љо при вред ни ци мо ра ју
да за о би ла зе у ши ро ком лу ку
ка ко би сти гли до сво јих од ре -
ди шта, та ко да су при ну ђе ни
да све сно узур пи ра ју обли жње
пар це ле, чи ме на но се ште ту
усе ви ма. По је ди ни ма њи ва ма

ле ко од то га ме ста, код Ај зер -
то вог ви но гра да, сме ште на је
дру га, ђу бре том по при лич но
„оп скр бље на” де по ни ја, ко ја је
већ за ра сла у ши праж је. Код
„псе ћег бу на ра” не са ве сни ви -
кен да ши за су ли су по ве ћу по -
вр ши ну ура слу у гр мље ве ли -
ком ко ли чи ном ко му нал ног
от па да, док на ма лом На де лу

Те ри то ри ја на шег гра да пре оп -
те ре ће на је еко ло шким про бле -
ми ма, што због ак тив но сти хе -
миј ског ком плек са у ју жној ин -
ду стриј ској зо ни, што због не до -
стат ка нов ца за ре ша ва ња ка пи -
тал них ин фра струк тур них про -
је ка та – нпр. из град ње по стро је -
ња за трет ман ко му нал них от -
пад них во да. Би ло ка ко би ло,
дуг је пут до то га да Пан че во по -
ста не еко ло шки при хва тљи ва
жи вот на сре ди на по стан дар ди -
ма Европ ске уни је.

Пре ва зи ла же ње не ких не е ко -
ло шких по ја ва у на шој за јед -
ни ци на ди ла зи мо гућ но сти
ло кал не са мо у пра ве, на ро чи то
оних ко је на ста ју као по сле ди -
ца ак тив но сти за га ђи ва ча чи ја
де лат ност пред ста вља стра те -
шки др жав ни ин те рес, ма шта
то зна чи ло. Ме ђу тим, по сто је
еко-про бле ми у Пан че ву ко ји
су про из вод људ ске глу по сти,
нео д го вор но сти, ло ше про це не
и не ма ра над ле жних слу жби.
Ов де но вац ни је про блем, већ
тре ба са мо ма ло до бре во ље да
се по шту је за кон или про ме ни
свест – да ли ми лом или си -
лом.

Еки па „Пан чев ца” је за хва -
љу ју ћи Удру же њу по љо при -
вред них про из во ђа ча Пан че во
би ла у при ли ци да по се ти пан -
че вач ки атар, пре ци зни је ло -
ка ци је на ко ји ма сва ко днев но
на ста ју или се ши ре по сто је ће
ди вље де по ни је. Чи ње ни ца је
да све ве ћи број не са ве сних
гра ђа на Пан че ва од ла же от пад

ЖИ ВОТ НИ И ЕКО ЛО ШКИ ПРО БЛЕ МИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА

ГДЕ ТИ ПАД НЕ НА ПА МЕТ, ТУ ЂУ БРЕ ФРЉ НИ
Ове на сла ге су на ста ле као по -
сле ди ца из ла ска по љо при -
вред них ма ши на из ата ра.
Бла то и оста ци с њи ва сли ва ју
се у ка на ли за ци ју и пи та ње је
вре ме на ка да ће до ћи до
озбиљ не ха ва ри је у овом де лу
град ске ко му нал не мре же.
Жа ле се и ста нов ни ци Пе ли -
стер ске, али и ра та ри. Јед ни
због не мо гу ћих усло ва жи во та
услед пра ши не то ком ле та,
или бла та у вре ме ки ша, а дру -
ги због су ко ба и тр за ви ца са
оправ да но кив ним ме шта ни -
ма. Ре ше ња има, твр де у Удру -
же њу по љо при вред них про из -
во ђа ча Пан че во.

– Јед но став но, Град тре ба да
на пра ви отре си ште до пру жног
пре ла за, та ко да ће с трак то ра
и по љо при вред не тех ни ке бла -
то от па сти до Пе ли стер ске
ули це. Нов ца има, са мо тре ба
до бре во ље. При ли ком из да ва -
ња град ског по љо при вред ног
зе мљи шта Град при хо ду је на
сто ти не ми ли о на ди на ра и тај
но вац се сли ва у бу џет – ре као
је Слав ко Жур жуљ и до дао да је
пи та ње да на ка да ће се об ру -
ши ти ћу при ја код Му њи ног са -
ла ша, за чи ју ре кон струк ци ју
су над ле жни у ло кал ној са мо у -
пра ви ре кли да не ма ју нов ца.

Би ло би са свим ло гич но да
део сред ста ва од при хо до ва ња
по осно ву из да ва ња по љо при -
вред ног зе мљи шта бу де усме -
рен на одр жа ва ње ата р ске ин -
фра струк ту ре. Ја сно је да ло -
кал на власт има мо гућ ност да
фи нан си ра не са мо отре си шта
не го и на си па ње „жи ла ку ца -
ви ца” пан че вач ког ата ра, ку да
про ла зе сто ти не ма ши на и
трак то ра то ком се зо не ра до ва.
Вре ме ће по ка за ти да ли је по -
треб но са мо ма ло до бре во ље
ло кал них зва нич ни ка или тре -
ба да се до го ди тра ге ди ја
услед об ру ша ва ња на пу кле ћу -
при је да би се ства ри до ве ле у
ред, у скла ду са за ко ном.

З. Станижан

је сма ње на по вр ши на упра во
за то што је се о ски пут ду бо ко
за шао у при ва тан по сед.

Ни чу ди вље де по ни је

Са зад ње стра не Но вог гро -
бља, у ду жи ни од не ко ли ко
де се ти на ме та ра, про сти ре се
пр во у ни зу сме тли шта. Не да -

по сто ји ве ли ко сме тли ште
гра ђе вин ског от па да. У ње го -
вој бли зи ни је ка нал за кр чен
тр ском по чи јој по вр ши ни
плу та ју пла стич не бо це. Све у
све му, ово су ве о ма по раз не,
али жи во пи сне сли ке и при -
ли ке ло ших људ ских на ви ка и
ка рак те ра.

Посејали отпад уз Ново гробље

У винограду нова сорта грожђа

На ђубришту ћуприја

Модерно отресиште блата

Затрпавање истине

Пре ма ре чи ма Слав ка Жур -
жу ља, пред сед ни ка Удру же ња
по љо при вред них про из во ђа ча
Пан че во, ште та је већ учи ње на
и са да тре ба са ни ра ти ста ње на
те ре ну. Ка ко ка же, Удру же ње
оче ку је по др шку и по моћ над -
ле жних у ло кал ној са мо у пра ви
да би се сме тли шта укло ни ла и
пут на мре жа вра ти ла у ста ње
ко је је уцр та но у план ском до -
ку мен ту. По ред то га, мо ра ју се
до не ти кон крет не ме ре ка ко
би се спре чи ло да ље за га ђе ње
жи вот не сре ди не.

– Апе лу је мо на пред став ни -
ке ло кал не вла сти да про ши ре
ин ге рен ци је по љо чу вар ске слу -
жбе и на област спре ча ва ња
про тив за ко ни тог ба ца ња от па -
да у зо на ма где то ни је до зво -

ље но. По љо чу ва ри ма тре ба
омо гу ћи ти да има ју пра во да
спре че нео д го вор не по је дин це
да ба це ђу бре у пан че вач ке њи -
ве. Ово је ве о ма ва жно. Про -
блем ни је ло кал ног ка рак те ра
и ни је са мо ма ли про стор угро -
жен. Че сто от пад за вр ша ва и у
бли зи ни ка нал ске мре же, та ко
да се зо на ути ца ја не а де кват но
од ло же ног от па да ши ри пу тем
во до то ко ва – ре као је Слав ко
Жур жуљ за „Пан че вац”.

Ка та стро фал не по сле ди це
На из ла ску из ата ра, од пру -
жног пре ла за у Пе ли стер ској
ули ци па ни же, ас фалт и шах -
то ви пот пу но су пре кри ве ни
ско ре лом зе мљом. Не ко ли ко
цен ти ме та ра де бе ла на сла га
пре кри ва по вр ши ну ули це.

уз ата р ске пу те ве, што пред -
ста вља ве ли ки про блем ка ко
за по љо при вред ни ке, та ко и за
биљ ни и жи во тињ ски свет.
Због не ма ра и глу по сти по је -
ди на ца, ди вље де по ни је на го -
ми ла ног шу та и ар ти ка ла од
раз ли чи тог ма те ри ја ла на по -
је ди ним ме сти ма за хва та ју



На пи о нир ском Пр вен ству
Ср би је у пли ва њу, одр жа ном
у Бе че ју, уче ство ва ло је око
300 так ми ча ра из 67 клу бо ва.

Пли ва чи це и пли ва чи Ди -
на ма би ли су и овог пу та
фан та стич ни.

Пе тар Ран ко вић је осво јио
злат ну ме да љу у ди сци пли ни
400 м кра ул (4:51,81) и сре -
бр но од лич је на 100 м пр сно
(1:21,93). Због тих ре зул та та
за слу жио је и пе хар на ме њен
нај бо љем пли ва чу у ње го вој
ка те го ри ји.

Ди на мо ва шта фе та де вој -
чи ца по ста ла је ви це шам пи -
он на ше зе мље у тр ци на 4 x
50 м ме шо ви то (2:41,81). Тим

су чи ни ле: Ду ња Сто ев, Ан -
дреа Нађ, Та ра Шор маз и
Миа По љак. Су бо ти ца је не дав но уго сти ла

пре ко 1.200 мла дих ка ра тист -
ки ња и ка ра ти ста из 78 клу бо -
ва из два на ест европ ских зе -
ма ља, ко ју су се над ме та ли на
тур ни ру под на зи вом „Су пер
ем пи ка ра те куп 2017”.

У ја кој кон ку рен ци ји за па жен
успех оства ри ли су и чла но ви
КК-а Омо љи ца. Алек сан дра
Жив ко вић је осво ји ла сре бро у

ка та ма и брон зу у бор ба ма.
Сре бр но од лич је за ра дио је и
мла ђи пи о нир Ра де Мар ко -
вић, та ко ђе у ка та ма. Брон за -
не ме да ље су за слу жи ли и:
Фи лип Мит ков ски (ка те), Ми -
лош Јо ва но вић, Јо ван Сте фа -
но вић и Пе тар Пе рић (сви у
бор ба ма). Иа ко су оста ли без
тро фе ја, од лич ни су би ли и:
Мит ков ски, То мић, Ерић и

Ер де љан. Тре не ри КК-а Омо -
љи ца Гру ји чић, Су жу ко вић и
Осто јић за до вољ ни су успе хом
сво јих так ми ча ра.

Од лич ни су би ли и так ми ча -
ри КК-а Ку ми те 013 из Ба нат -
ског Бре стов ца, ко је је пред во -
дио тре нер То ми слав Ди мић.

Нај вред ни је тро фе је осво -
ји ли су: Маг да ле на Ан ђе ло вић,

Лу ка Кр стић, Ду шан Пол -
дан, Да вид Је шић и Же љан
Ди мић. Сре бром су се оки ти -
ли Ке нан и Џе нан Та хи ро -
вић, а брон зе су за слу жи ли:
Ма те ја Цвет ко вић, Ми хај ло
Ан ђел ко вић, Вук сан Ко стић,
Јо ва на Пе кић, Ву ка шин Ан -
то ни је вић и Ре ља Те о фи ло -
вић.
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„Бр зи воз” бро јао
до де сет

Сле ди но ви дер би

Утак ми ца ма де вет на е стог ко -
ла про шлог ви кен да је на ста -
вље на пр вен стве на тр ка за бо -
до ве у Срп ској ли ги гру па
„Вој во ди на”. Пан че вач ка „ди -
зел ка” је на про гра му има ла
те шко го сто ва ње у Ста рим Ба -
нов ци ма и мег дан са еки пом
до ма ћи на, ко ја за у зи ма тре ће
ме сто на та бе ли. Иа ко су на
овај те жак ду ел оти шли оп те -
ре ће ни по ра зом ко ји су пре -
тр пе ли од Вр шца на свом те -
ре ну не де љу да на ра ни је,
мом ци ко је пред во ди тре нер
Не над Стој чић ни су устук ну -
ли пред фа во ри том. Ве ћим
де лом утак ми це би ли су рав -
но пра ван так мац, а је дан бод
ис пу сти ли су у са мом фи ни -
шу утак ми це: Ду нав –Же ле -
зни чар 3:1 (1:1).

Тре нер Стој чић је по ве ре ње
за овај ду ел по кло нио ти му ко -
ји су чи ни ли: Јев тић, Те ки ја -
шки, Спа сков ски, Ја ни ћи је -
вић, Јо ва но вић, Стај чић, Си -
мо но вић, Трип ко вић, Не ду -
чић, Це лин и Виг ње вић, а при -
ли ку су до би ли и Ша ли пу ро -
вић, Ру ња јић и Сав ков.

Од по чет ка ме ча игра ло се
офан зив но, ри ва ли се ни су
ште де ли, а же ља за осва ја њем
бо до ва би ла је еви дент на код
свих мо ма ка ко ји су ис тр ча ли
на те рен. Ду нав је по вео већ у
17. ми ну ту, али пан че вач ка
„ди зел ка” ни је ста ла. Жељ ко
Стај чић и ње го ви са и гра чи
на ста ви ли су да пру жа ју озби -
љан от пор фа во ри ту, над и гра -
ва ли су се с њим, а са мо че ти -
ри ми ну та ка сни је упра во је
ка пи тен Стај чић по го дио мре -
жу го ла еки пе из Ста рих Ба -

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„БОЈ” НА КО СО ВУ ЗА ТРЕ ЋЕ МЕ СТО

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” СТА ЛА У ФИ НИ ШУ

Па зо ву на мег дан с до ма ћим
Рад нич ким. Пред фуд ба ле ри -
ма Же ле зни ча ра и тре не ром
Не на дом Стој чи ћем су ве ли -
ка ис ку ше ња, али они су не -
бро је но пу та по ка за ли да мо -
гу да бу ду нај бо љи ка да је то
нај по треб ни је. За то тре ба ве -
ро ва ти у њих и пру жи ти им
по др шку.

Де вет на е ста рун да од и гра на
је и у Вој во ђан ској ли ги гру па
„Ис ток”, а нај у бе дљи ви ји три -
јумф оства ри ли су фуд ба ле ри
Ди на ма 1945. Мом ци ко је
пред во ди тре нер Бран ко Ђо -
кић на Град ском ста ди о ну у
Пан че ву са вла да ли су Сла ви ју
из Ко ва чи це са чак 10:2!

Око 300 љу би те ља нај ва -
жни је спо ред не ства ри на све -
ту у на шем гра ду ужи ва ло је у
сјај ној пред ста ви сво јих ми -
ље ни ка, а они су им уз вра ти ли

но ва ца, па је Же ле зни чар из -
јед на чио на 1:1.

Же сто ка бор ба од ви ја ла се и
у дру гом по лу вре ме ну. Пан -
чев ци ни су по пу шта ли, вре ме
је од ми ца ло... И ка да је око
300 гле да ла ца по ми сли ло да
ће се ова утак ми ца за вр ши ти с
не ре ше ним ре зул та том, у по -
след њих де се так ми ну та фуд -
ба ле ри Ду на ва по сти гли су два
го ла, па су, на пр ви по глед,
сла ви ли убе дљи ву по бе ду. 

По сле де вет на е стог ко ла
Же ле зни чар за у зи ма де ве то
ме сто на та бе ли, са два де сет
јед ним бо дом. Иду ћег ви кен -
да на ре ду је још је дан ју жно -
ба нат ски дер би. „Ди зел ка” у
не де љу, 9. апри ла, на СЦ-у
„Мла дост” до че ку је Бо рац из
Са ку ла, а већ у сре ду, 12.
апри ла, у 21. ко лу Срп ске ли -
ге „Вој во ди на”, пу ту је у Но ву

Пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Пр вој ли ги за од бој ка ше ушла
је у сам фи ниш. Про шлог ви -
кен да су на про гра му би ле
утак ми це 21. ко ла, прет по -
след њег у шам пи о на ту. Од -
бој ка ши стар че вач ког Бор ца
су у Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту уго сти ли по след ње пла си -
ра ни тим, То плич ке ви те зо ве
из Кур шу мли је, и ни су има ли
те жак за да так. Бо рац је сла -
вио са убе дљи вих 3:0, по се то -
ви ма: 25:13, 25:19 и 25:20.

Би ла је то утак ми ца у ко јој
се по бед ник знао и пре ње ног
по чет ка, а не пи са но пра ви ло
у спо р ту да је нај те же до би ти
уна пред до би је не ме че ве,
овог пу та ни је ва жи ло. И по -
ред то га што је би ло те шко
про на ћи мо ти ва ци ју, Да вор
Ми ло ше вић и ње го ви дру го -
ви, иа ко су игра ли с по ла га -
са, ла ко су сло ми ли от пор –
ако га је уоп ште и би ло –
сим па тич них го сти ју из Кур -
шу мли је.

Бо јан По знић, Сте фан Вла -
ди са вљев, Вла ди мир Кне же -
вић, Не ма ња Ми ле тић, Иван
Бу лић, Са ша Рај ко вић, Мар ко
Син ђе лић, Алек сан дар Га ври -
лов, Ра до Спа со је вић и Ми -
лан Зин до вић пред ста вља ју
озби љан тим, ко ји бар по
име ни ма мо же да бу де кон ку -
рен тан и у Су пер ли ги, па То -

плич ки ви те зо ви ни су има ли
ни ма ло на де у бо љи ис ход.
Ру ку на ср це, еки па из Кур -
шу мли је као да је за лу та ла у
овај ранг так ми че ња. У су бот -
њем ду е лу је мла ди Вла ди -
мир Лу ко вић до био шан су да
про ве де ви ше вре ме на на те -
ре ну и он ју је на нај бо љи на -
чин ис ко ри стио. У дру гом се -
ту, на меч-лоп ти, ас-сер ви сом
до нео је Бор цу вођ ство од 2:0.

– Тим из Кур шу мли је је по -
след њи на та бе ли, одав но је
ис пао из ли ге, па нам је глав -
ни про блем био мо ти ва ци ја.
Од по чет ка се зо не же ле ли
смо врх та бе ле, би ли смо чак
и у игри за пла сман у ели ту,
али пре тр пе ли смо по ра зе од
глав них кон ку ре на та. У по -
след њем ко лу нам пред сто ји
ду ел у Ко сов ској Ми тро ви ци
про тив исто и ме ног до ма ћи -
на. Тај меч ће од лу чи ти о то -
ме ко ји тим ће за у зе ти тре ће
ме сто на кра ју пр вен ства. На -
рав но да би смо во ле ли да то
бу де Бо рац – ре као је тре нер
стар че вач ких од бој ка ша Ду -
шан Јо вић.

Бо рац је тре нут но на че -
твр том ме сту, са 45 бо до ва,
али и с јед ном по бе дом ма ње
од свог на ред ног про тив ни ка.
Три јумф Стар че ва ца у Ко сов -
ској Ми тро ви ци до нео би им
пла сман на тре ће ме сто.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ КА РА ТИ СТА

КО ФЕР МЕ ДА ЉА ИЗ СУ БО ТИ ЦЕ

на нај леп ши мо гу ћи на чин.
Го ло ве за „бр зи воз” по сти гли
су: Ни ко лић (три), То шић,
Сто ја нов ски (два), Ста ној ко -
вић, Јан ко вић, Да шић и Скок -
на. Част го сти ју спа сао је Чи -
жик, а дру ги по го дак у мре жи
Ди на ма 1945 та ко ђе је де ло
до ма ћих – Ар бу ти на је по сти -
гао ау то гол.

Пан чев ци су се та ко, на нај -
бо љи мо гу ћи на чин, опо ра ви -
ли од шо кант ног по ра за у Ко -
ви ну и на ста ви ли су свој пут
ка ви шем ран гу. Ди на мо 1945
је и да ље на пр вом ме сту на
та бе ли, са 47 бо до ва, три ви ше
од дру го пла си ра не Ко за ре.
При ли ку да још ви ше по пра ви
бо дов ни сал до, „бр зи воз” ће
има ти већ на ред ног ви кен да,
ка да ће у Ки кин ди од ме ри ти
сна гу с три на е сто пла си ра ним
ЖАК-ом.

МА ЛИ ЈА ПАН ЦИ ГО СТО ВА ЛИ У ПАН ЧЕ ВУ

Пи о нир ски тим ФК-а Ди на мо 1945 про шле не де ље је уго -

стио вр шња ке из ја пан ског гра да Ши зу о ке.

На Град ском ста ди о ну су од и гра не две утак ми це, а сна -

ге су од ме ри ли де ча ци ро ђе ни 2002. и 2003. го ди не.

Мла ђи тим „бр зог во за” из гу био је од го сти ју из Ја па на с

3:2, а оба го ла за на шу еки пу по сти гао је Ле кић. Ге не ра ци -

ја фуд ба ле ра ро ђе них 2002. го ди не по бе ди ла је вр шња ке

из Ши зу о ке са 6:2. Пе тро вић је по сти гао три го ла, Ра до вић

је два пу та био пре ци зан, а у ли сту стре ла ца упи сао се и

Стан ко вић.

Ре зул та ти на овим утак ми ца ма ни су би ли у пр вом пла ну,

али је би ло ин те ре сант но ви де ти две фуд бал ске шко ле са два кон ти нен та у по ка зи ва њу ква ли те та.

Нај бит ни је је да је ус по ста вље на до бра са рад ња из ме ђу два клу ба, ко ја по ла ко пре ра ста у тра ди ци ју, с об зи ром на то да је

ма лим Ја пан ци ма ово дру ги до ла зак у наш град.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ПЛИ ВА ЊУ ЗА ПИ О НИ РЕ

ПЕ ТАР ШАМ ПИ ОН

Турнир у част легендарног
српског шахисте Светозара
Глигорића одржан је про-
шлог викенда у Београду.
Учествовало је 112 играча,
који су били подељени у три
старосне групе.

Наш млади суграђанин
Марко Милановић учество-
вао је у класи две године ста-
ријих од себе и упркос томе,
са сигурних 6,5 поена из се-
дам партија, одбранио је пр-
во место, које је освајао и
претходних година.

Слично надметање органи-
зовала је и водећа шаховска
школа у Србији, коју предво-
ди велемајстор Бранко Та-
дић, селектор кадетске ре-
презентације наше земље.

Марко се такође борио
против две године старијих и
остварио је идентичан резул-
тат – 6,5 поена из седам пар-
тија и тако се окитио још јед-
ном златном медаљом.

ШАХОВСКИ ТУРНИРИ

МАРКО НИЖЕ ТРОФЕЈЕ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕР А ЛИГА
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ
среда, 12. април, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Пожаревац: ПОЖАРЕВАЦ–ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Црвенка: ЦРВЕНКА–ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ТОПОЛА 
недеља, 20.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ДИНАМО
Голубинци: ЈАДРАН–ЈЕДИНСТВО
Шид: ПАРТИЗАН–БНС

Одбојка

ПРВА ЛИГА
К. Митровица: К. МИТРОВИЦА – БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД
субота, 15.45

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ
недеља, 16 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК – ДИНАМО 1945

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ЈЕДИНСТВО (В)
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА
Уљма: ПАРТИЗАН–БОРАЦ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–УНИРЕА
Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ЈЕДИНСТВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ОМЛАДИНАЦ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–МЕТАЛАЦ 30:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ВРБАС 31:20

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – Т. ВИТЕЗОВИ 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Инђија: МЛАДОСТ – ОДБОЈКА 013 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БЕОВУК 86:91

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Врбас: ВРБАС – КРИС КРОС 101:92

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ЈАДРАН 82:131
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН 100:80
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПИНК 78:53

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 3:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛАВИЈА 10:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (Г) 2:1
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (У) 6:0
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА 1:2
Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (К) 2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОЛЕТ 0:1
Самош: ПОБЕДА–МЛАДОСТ 0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ – С. ТАМИШ 0:2
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ 6:2
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА 9:1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Ди на мо иде на 
мег дан шам пи о ну

У сре ду, 12. апри ла,
на до ма ћем те ре ну

У срп ској ру ко мет ној ели ти
бор ба за ти ту лу шам пи о на
уве ли ко тра је. Про шлог ви -
кен да су од и гра не пр ве утак -
ми це плеј-офа, али пан че вач -
ки Ди на мо ни је имао так ми -
чар ска ис ку ше ња, иа ко је ове
го ди не нај при јат ни је су пер ли -
га шко из не на ђе ње.

Би ло је пред ви ђе но да мом -
ци ко је пред во ди Иван Пет ко -
вић од ме ре сна гу са Сло гом, и
то на свом те ре ну. Ме ђу тим,
тим из По же ге је про шлог ви -
кен да имао утак ми цу европ -
ског ку па на Ислан ду, па је тај
меч од ло жен за 19. април.

Мо же се ре ћи да Ди на му
па у за и је сте и ни је ва ља ла. С
јед не стра не, ти ме се ре ме ти
ухо да ни так ми чар ски ри там, а
с дру ге, она је до бро до шла ка -
ко би се по вре ђе ни мом ци ма -
ло опо ра ви ли и при пре ми ли
за на ред на ис ку ше ња. А она
ни су ма ла...

На ред ног ви кен да „жу то-
цр ни” пу ту ју у Но ви Сад, где
ће од ме ри ти сна гу са шам пи -
он ском еки пом Вој во ди не. У
до са да шњем шам пи о на ту, у
обе утак ми це, Бран ко Ра да но -
вић и ње го ви са и гра чи до бро

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПАН ЧЕВ КЕ „ИС ТО ПИ ЛЕ” МЕ ТА ЛАЦЗЛАТ НИ КЛИ КЕР
Про шлог ви кен да у Ба нат ском
Но вом Се лу одр жа но је Пр -
вен ство Спе ци јал не олим пи ја -
де Ср би је у жен ском фуд ба лу.

Так ми че ње је ор га ни зо вао
СК Кли кер, а на ње му је уче -
ство ва ло пре ко 60 де вој чи ца из
Пи ро та, Кру шев ца, Ја бу ке, Но -
вог Са да, Кра гу јев ца и Пан че ва.

Еки па СК-а Кли кер из на -
шег гра да осво ји ла је злат ну
ме да љу.

СРЕ БР НИ МА РИ ЈА 

И АЛЕК СА
У су бо ту, 1. апри ла, у Зре ња -
ни ну је одр жа но Пр вен ство
Вој во ди не у кро су, на ко јем су
Атлет ски клуб Ди на мо пред -
ста вља ли: Ма ри ја и Ана ста си -
ја Мр ке ла, Алек са Жи ва нов и
Сло бо дан Ма рин ков.

У тр ци мла ђих пи о нир ки на
1.000 м Ма ри ја Мр ке ла је
осво ји ла сре бр ну ме да љу, а
од лич је истог сја ја за ра дио је
и Алек са Жи ва нов на ду пло
ду жој дис тан ци. Ана ста си ја је
за у зе ла де се то ме сто.

Так ми ча ре је пред во дио је -
дан од тре не ра АК-а Ди на мо
Сло бо дан Ма рин ков, ко ји је
осво јио че твр то ме сто у тр ци
се ни о ра на 5.000 м.

„АКА ДЕМ ЦИ” НА

ПРА ВОМ ПУ ТУ
Чла но ви Џу до клу ба „Ака де -
ми ја Јо чић” из Стар че ва би ли
су ве о ма ак тив ни про те клих
да на. Уче ство ва ли су на два
так ми че ња и са оба су се вра -
ти ли оки ће ни ме да ља ма.

На тур ни ру у Ки кин ди ју ни -
ор Алек са Пе рак је осво јио
нај сјај ни је од лич је у ка те го ри -
ји до 50 кг. Ње гов успех још
ви ше до би ја на зна ча ју ако се
зна да је он тек дру га го ди на
ка де та и да је до три јум фа
сти гао као знат но лак ши од
сво јих ри ва ла.

„Ака дем ци” су до бре ре зул та -
те оства ри ли и про шлог ви кен -
да, на так ми че њу у Бе о гра ду.

Злат ну ме да љу за слу жио је
Го луб Стри гић, а Ду ња Јо чић
се оки ти ла сре бр ним од лич јем.
Бог дан Ма тић се пла си рао на
пе то ме сто, јер је до ма ћин због
ве ли ког бро ја уче сни ка уки нуо
ре пер саж, па су мно ги так ми -
ча ри из гу би ли пра во да се у
по прав ним бор ба ма бо ре за
ме да ље.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Дис тол ван по го на. У Но вом
Са ду Вој во ди ни пре пу шта мо
уло гу фа во ри та, али сва ка ко
ће мо се над и гра ва ти и по ку -
ша ће мо да оства ри мо што бо -
љи ре зул тат – ре као је тре нер
Ди на ма Иван Пет ко вић.

Већ у сре ду, 12. апри ла, у Ха -
лу спор то ва на Стре ли шту до -
ла зи Ша мот из Аран ђе лов ца.
Утак ми ца по чи ње у 18 са ти.

ри це дик ти ра ле су тем по игре
и има ле те рен ску ини ци ја ти -
ву. Го шће су у пе том ми ну ту
ус пе ле да из јед на че на 3:3 и то
је би ло све од њих у овом ду е -
лу. Из ван ред на Са ња Па вло -
вић на го лу до ма ћег ти ма сјај -
ним од бра на ма до дат но је мо -
ти ви са ла са и гра чи це, а пре ци -
зним „ба ца њем кон тра на па да”
олак ша ва ла им је и по сао у на -
па ду.

Ива на Та не лов би ла је нај е -
фи ка сни ја игра чи ца до ма ћег
ти ма јер је се дам пу та по го ди -
ла мре жу Кра љев чан ки, а од -
лич на је би ла и Ма ја Ра дој чин,
ко ја је по сла ла шест „про јек ти -
ла” иза ле ђа гол ма на Ме тал ца.

Це ца Ни чев ски је и у овом су -
сре ту по ка за ла да је ду ша ти ма
и ка пи тен ски је пред во ди ла
са и гра чи це, а ње них пет по го -
да ка умно го ме је до при не ло
ва жном три јум фу. Ма ри ја Ми -
ли ће вић је и овог пу та во ди ла
же сто ке ду е ле „на цр ти”, а по -
сти гла је и че ти ри го ла. У ли -
сту стре ла ца упи са ле су се и
Је ле на Цвет ко вић (је дан гол),
Не ве на Џе лај ли ја (два), Не ве -
на Ста ни шко вић (три), Ми ли -
ца Кој чић (је дан) и Ка та ри на
Шу бе рић (је дан гол).

Иду ћег ви кен да ру ко ме та -
ши це Пан че ва пу ту ју у По жа -
ре вац на мег дан са исто и ме -
ним до ма ћи ном.

Ду ца Бор ко вић 
осво јио че тр на ест 
бо до ва пр вог ви кен да

На ре ду Ба хре ин

Нај бо љи срп ски ау то мо би ли -
ста Ду шан Бор ко вић оства рио
је фан та стич не ре зул та те на
ста р ту но ве ТЦР се зо не. Он је
у ау то мо би лу „ал фа ро мео ђу -
ли је та” с бро јем 62, уз по др шку
гру зиј ског ти ма „ГЕ фор це” и
ита ли јан ског ти ма „Ро мео фе -
ра рис”, осво јио че тр на ест бо -
до ва у пр ве две тр ке, за у зев ши
де ве то, а за тим и пе то ме сто,
али због ка зне ко ју је до био
Ва лен те, наш ас је зва нич но
тр ку за вр шио на че твр том ме -
сту.

Тр ке у Гру зи ји би ле су исто -
риј ске, не са мо због то га што
ни кад до са да ова ква свет ска
се ри ја ни је одр жа на у тој зе -
мљи већ и за то што су на ста -
зи „Ру ста ви”, ме ђу хи ља да ма
на ви ја ча, би ли при сут ни и сви
чла но ви гру зиј ске вла де, с
пре ми је ром на че лу.

По сле пе ха у ква ли фи ка ци -
ја ма, ка да су му пу кли ди фе -
рен ци јал и ле тва во ла на, Бор -
ко вић је стар то вао с три на е сте
по зи ци је у обе тр ке. Хлад но
вре ме и ки ша би ли су по се бан
про тив ник на шем асу, али је
он фан та стич ним ста р том у
пр вој тр ци на до ме стио лош

пла сман из ква ли фи ка ци ја, па
је сјај ним ма не ври ма ус пео да
пре стиг не асо ве по пут Мор би -
де ли ја, Хо мо ле и Ва лен теа.
Во зе ћи у пре по зна тљи вом,
бор бе ном сти лу, наш су гра ђа -
нин је на ста вио да гра би ка
оста лим кон ку рен ти ма, али је
бр зо по тро шио гу ме, па ни је
би ло упут но пре ви ше ри зи ко -
ва ти. Па мет ном во жњом Бор -
ко вић је за вр шио пр ву тр ку
као де ве ти и та ко осво јио два
вред на бо да.

Ко ли ко је би ло ва жно до ко -
па ти се ових бо до ва, нај бо ље
све до чи и рас плет из про шле
се зо не, ка да је Бор ко вић упра -
во за два бо да остао без пе тог
ме ста у ко нач ном пла сма ну.
По бе ду у пр вој тр ци оства рио
је Бор ко ви ћев тим ски ко ле га,
љу би мац до ма ћих на ви ја ча,
Да вит Ка џа ја, ис пред Ма ђа ра
Фе рен ца Фи це и ак ту ел ног

свет ског ТЦР пр ва ка Сте фа на
Ко ми ни ја из Швај цар ске.

Пред по че так дру ге тр ке ки -
ша је пре ста ла да па да, а ста за
се по при лич но осу ши ла. Ко -
ли ко је то зна чи ло Бор ко ви ћу,
по ка зао је старт, ка да је по сле
све га не ко ли ко кри ви на „на -
ни зао” чак ше сто ри цу кон ку -
ре на та и про био се на сед мо
ме сто. Ви со ки Пан че вац је са -
мо два кру га био на по ме ну тој
по зи ци ји, а он да је, спек та ку -
лар ним пре сти за њем, иза се бе
оста вио ле ген дар ног Мор би -
де ли ја, да би се не ко ли ко тре -
ну та ка ка сни је, при из ле та њу
Ал то еа, про био на пе то ме сто.
Та да по чи њу ма њи про бле ми,
а на Бор ко ви ће вом „ре пу” би ло
је чак пет во за ча. У јед ном тре -
нут ку, пред кри ви ном, об и шли
су га Неш и Ко ћа го, али је Ду ца
не ви ђе ним ма не вром ус пео да
им уз вра ти у са мој кри ви ни и

та ко са чу ва пла сман. По сле ка -
зне ко ју је до био Ху го Ва лен те,
срп ски ас је на пре до вао за још
јед но ме сто. На кра ју је био че -
твр ти, осво јио је но вих два на -
ест бо до ва и на нај леп ши мо гу ћи
на чин де би то вао у но вом ау то -
мо би лу у сво јој дру гој ТЦР се -
зо ни. Нај бр жи у дру гој тр ци
био је Ори о ла.

– Мо гу ре ћи да сам успе шно
за вр шио пр ви тр кач ки ви -
кенд. Ни сам за до во љан бр зи -
ном, али сам за хва љу ју ћи уме -
ћу ус пео да у пр вој тр ци с три -
на е сте по зи ци је до ђем до де -
ве тог, а у дру гој тр ци и до пе -
тог ме ста. По сле пе ха у ква ли -
фи ка ци ја ма ипак се све до бро
за вр ши ло, а сва ки при ку пље -
ни бод ве о ма је ва жан. Са да
ми пред сто ји при пре ма за Ба -
хре ин, јер је сле де ћа рун да
так ми че ња већ за две не де ље.
Же лео бих да че сти там мом
тим ском ко ле ги на пр вој по бе -
ди у ТЦР свет ском шам пи о на -
ту. Ово је ва жан дан за Гру зи ју
и Да вит је до ма ћој пу бли ци
при ре дио сја јан шоу и по бе ду.
За хва љу јем свим сво јим спон -
зо ри ма, ти му и мо јим фа но ви -
ма и на дам се да су ужи ва ли уз
да на шње тр ке – ре као је по пу -
лар ни Ду ца по сле над ме та ња
у Гру зи ји.

Сле де ћи тр кач ки ви кенд
би ће на про гра му 15. и 16.
апри ла на ста зи „Са кир” у Ба -
хре и ну.

НАД МЕ ТА ЊЕМ У ГРУ ЗИ ЈИ ПО ЧЕО НО ВИ ТЦР ШАМ ПИ О НАТ

ВЕ О МА ДО БАР СТА РТ СЕ ЗО НЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

ПЕТ КО КО ОР ДИ НА ТОР МЛА ЂИХ СЕ ЛЕК ЦИ ЈА

И до бар рад да ле ко се про чу је. Сјај ни ре зул та ти ко је ру ко -

ме та ши Ди на ма по сти жу под вођ ством ше фа струч ног шта -

ба Ива на Пет ко ви ћа, ни су про шли нео па же но ни љу ди ма из

са ве за.

Та ко је по пу лар ни Пет ко ових да на по ста вљен за ко ор ди -

на то ра свих мла ђих се лек ци ја под окри љем Ру ко мет ног са -

ве за Вој во ди не, што зна чи да ће во ди ти ра чу на о де ча ци ма

ро ђе ним 2000, 2002. и 2004. го ди не.

ОРК ПРО ТИВ ГЛО ГО ЊА

По сле зим ске па у зе на ред ног ви кен да стар ту ју и ру ко ме та ши

ОРК-а Пан че во, ко ји се так ми че у Тре ћој ли ги „Ју жни Ба нат”.

На ши ру ко ме та ши у су бо ту, 8. апри ла, у Ха ли спор то ва на

Стре ли шту до че ку ју Гло гоњ. Утак ми ца по чи ње у 20 са ти.

су на му чи ли „цр ве но-бе ле”, па
не ма сум ње да ће та ко би ти и
овог пу та. Вој во ди на је сте фа -
во рит, али ру ко ме та ши Ди на -
ма ни кад не пу ту ју с бе лом за -
ста вом...

– Па у зу смо ис ко ри сти ли да
се још бо ље при пре ми мо. До -
бро је то што су се мом ци опо -
ра ви ли и спрем но до че ку ју на -
ста вак так ми че ња. Са мо је

Ру ко ме та ши це Пан че ва су у
12. ко лу Су пер Б ли ге оства ри -
ле зна ча јан три јумф. Де вој ке
ко је пред во ди тре нер Мар ко
Кр стић са вла да ле су на свом
те ре ну Ме та лац из Кра ље ва с
30:25 (17:11), па са да мно го
мир ни је до че ку ју на ред на ис -
ку ше ња.

Од по чет ка утак ми це Све -
тла на Ни чев ски и ње не дру га -
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Никола
Ђорђијевски,
сред њо шко лац:

– За ви кенд ћу ићи на
не ки сплав с дру га ри ма.
Не ћу учи ти, али ћу се
ма ло во зи ти би ци клом
или мо то ром. 

Александар Антић,
гим на зи ја лац:

– Ићи ћу на сви р ку, би -
ћу ма ло с дру штвом,
ма ло с де вој ком. А при -
пре ма ћу се и за при -
јем ни...

Маријана
Гаврановић,
сред њо школ ка:

– За ви кенд ћу ве жба ти
кла вир, учи ћу ка ко бих
има ла до бре оце не...
Уве че ћу ма ло иза ћи 
с дру штвом до „Авив
пар ка”, а мо жда 
ћу ићи и у Бе о град 
с та том.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Бу ђе ње
Пао би цикл, бо ле стан је. Јок, на тра ви је, јер во ли тра ву. Ма, не,

хтео је да се на сло ни на га ра жу, али ни је до бро про це нио где се

она тач но на ла зи; пи јан је, био је кум на свад би свог нај бо љег

при ја те ља тро ти не та, ко ји је оже нио нај леп шу сли чу гу на све ту.

    Ка ква без ве зна при ча. Јед на ко је бу да ла ста као сил ни по ку -

ша ји опо зи ци је да раз бу ди умрт вље но гла сач ко те ло пре тек про -

ху ја лих пред сед нич ких из бо ра. Љу ди ма не мо жеш да по мог неш

ако они не же ле да им се по мог не.

Су ро во
Пао знак по ред пу та! Ни је, не го је ди вљач ки обо рен, ка жу оче -

ви ци. Да кле, дез ин фор ма ци ја.

    Па да вла да! Мо жда па да не ки Вла да, мо гу ће је да је па ла вла -

да из Ба ја ги не пе сме, али вла да ове др жа ве је чвр ста да чвр шћа

не мо же би ти: гла са чи је нат по ло вич но во ле. Да кле, по лу ин фор -

ма ци ја.

    Игра ње с јед ним од основ них де мо крат ских на че ла – пра вом

гра ђа на на исти ни то, тач но, објек тив но и пра во вре ме но ин фор -

ми са ње – ни је са мо не мо рал но, не го је и су ро во.

Из сно ва
Па ло др во. Је сте, ви ди се то по то ме што је и ко рен из над зе мље.

При ро да је чу до. Ства ра, али и рас тва ра, ра за ра, ру ши.

    Ка да се у тај про цес уме ша чо век, ре ци мо, с ло вач ком пу -

шком у ру ци, ка же да је ту за то што по ма же при ро ди у одр жа ва -

њу рав но те же. То би, ка да би се стро го по што ва ли за ко ни и про -

пи си, за и ста и би ло та ко. Урав но те же ност из ме ђу при ро де и чо -

ве ка је као бај ка из сно ва.

    Али код нас је, све го во ри, у при ро ди чо ве ка да де мон стри ра

си лу.

На ре ду пут у Ва ље во

Крис-крос пао у Вр ба су

Да ко јим слу ча јем ко шар ка шка утак -
ми ца има три тре ћи не уме сто че ти ри
че твр ти не, Та миш би у 24. ко лу Ко -
шар ка шке ли ге Ср би је у ме чу с Бе о -
ву ком по бе дио. Ма, и да се игра ло 35
ми ну та, опет би тим из на ше га гра да
осво јио но ве бо до ве. Ова ко, у по след -
њих 300 се кун ди утак ми це го сти из
Бе о гра да на док на ди ли су све про пу -
ште но до та да: Та миш –Бе о вук 86:91,
по че твр ти на ма: 26:17, 22:22, 16:24 и
22:28.

По кло ни ци игре под обру че ви ма
по но во су у ве ли ком бро ју по пу ни ли
три би ну Ха ле спор то ва на Стре ли шту,
же ле ћи да, у фи ни шу шам пи о на та,

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

„ВУ КО ВИ” ОД НЕ ЛИ ПЛЕН

Пр ви део так ми чар ске се зо не
у бенч-пре су у овој го ди ни
отво рен је про шло не дељ ним
над ме та њем у Вр шцу. Наш
град су пред ста вља ли так ми -
ча ри из Спорт ског клу ба

Спар танс и не дав но об но вље -
ног КДТ-а Ди на мо.

У укуп ном пла сма ну Спар -
танс је био нај у спе шни ји на

так ми че њу. Злат не ме да ље
су осво ји ли Бра ни мир Ба -
бин, Алек сан дар Ко лоц ка и
Де нис Мир ко вић. Но вак Фи -
ли по вић се оки тио брон зом,
а Кри сти јан Рај ко вић и Ду -

шан Ме де ни ца
за у зе ли су че -
твр то од но сно
сед мо ме сто у
сво јим ка те го -
ри ја ма.

Сјај ни су би -
ли и чла но ви
КДТ-а Ди на мо.
Кри сти на Цвје -
ти ча нин је осво -
ји ла нај сјај ни је
од лич је, а Да ни -
јел Ко зло вач ки

се оки тио сре бром. Фи лип
Вла јић је био ше сти у ка те го -
ри ји до 74 кг.

A. Ж

На џу до-тур ни ру „Куп Но -
ви Бе о град 2017”, одр жа -
ном про шлог ви кен да у
дво ра ни „Шу ми це” у на -
шем глав ном гра ду, над ме -
та ло се 576 мла дих бо ра ца
из 47 клу бо ва. Као по пра -
ви лу, од лич не ре зул та те
оства ри ли су и на ши су гра -
ђа ни.

Чла но ви ЏК-а Ди на мо
Ма те ја Сто ја нов ски, Алек са
Ђу ро вић, Ми ли ца Се ку ло -
вић и Ог њен Ђу ри шић осво -
ји ли су нај сјај ни ја од лич ја.
Сре бром су се оки ти ли Ни -
ко ла До лин га, Ан дри ја на
Кр те нић и Вла ди мир Бог -
да нов ски, а брон зу је за слу -
жи ла Ма ри ја Сто ја нов ски.

За па жен успех има ли су
и чла но ви ЏК-а Пан че во.
Брон за ним од лич ји ма оки -
ти ли су се Са ра Ђур ђев,

Ла зар Ва нев ски и Вук Вељ -
ко вић.

Такмичари ЏК-а Је дин -
ство, Сергеј Цвет ко вић, Ма -
рија Пеневски и Ни ко ли на
Тошић, осво јили су брон -
зане медаље.

A. Ж

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У БЕНЧ-ПРЕ СУ

„ПОДИГЛИ” И ВРШАЦ
ЏУ ДО-ТУР НИР

УСПЕХ У „ШУ МИ ЦА МА”

пра ви ко шар ка шки од го вор за рас по -
ло же не до ма ћи не. Још ка да су Игор
Ке сар, Си мић и Мир ко вић у пр вој че -
твр ти ни уба ци ли по „трој ку”, учи ни -
ло се да се Бе о вук не ће баш ле по
про ве сти на овом го сто ва њу.

Иа ко су Бе о гра ђа ни у дру гој че твр -
ти ни за и гра ли не што агре сив ни је, Та -
миш је ус пео да од би је сва ки њи хов
на лет, а при том ефи ка сност ни је је -
ња ва ла. До ма ћи ко шар ка ши су на по -
лу вре ме ну има ли ле пу за ли ху (48:39),
а број по е на по стиг ну тих у пр вих два -
де сет ми ну та игре об ра до вао је сва ког
на ви ја ча Та ми ша.

По сле па у зе сли ка на те ре ну се пот -
пу но из ме ни ла. Иа ко је Ву ле тић
ефект но за по чео тре ћи пе ри од утак -
ми це, па су до ма ћи по ве ли с 50:39,
усле дио је на гли пад кон цен тра ци је,
ко ји ни ко од при сут них у ха ли ни је

од бра нио и ту тре ћу че твр ти ну, па је у
по след њу де о ни цу ме ча ушао с ре зул -
та том 64:63.

До ма ћи ко шар ка ши успе ва ли су да
одр жа ва ју пред ност од два-три по е на
све до сре ди не че твр те че твр ти не, а он -
да су ста ли. Бе о вук је пре у зео кон тро -
лу над утак ми цом, по стао је
ефи ка сни ји, до ми нант ни ји у ско ку и –
пре о кре нуо је ре зул тат. Ушло се у не -
из ве стан фи ниш, али с про ме ње ним
уло га ма. Са да је Та миш био тим ко ји је
„ју рио” ре зул тат. Тра чак на де по ја вио
се на ми нут и два де сет се кун ди пре
кра ја, ка да је Ке сар „по ла га њем” сма -
њио на 82:83, али у пе нал-за вр шни ци
ви ше кон цен тра ци је има ли су го сти, па
су на кра ју осво ји ли вред не бо до ве.

Про шао је још је дан меч у Ко шар ка -
шкој ли ги Ср би је, а тре нер Бо јан Јо ви -
чић и да ље му ку му чи с по вре да ма
игра ча. Та ко је већ ду же вре ме. За плеј -
меј ке ра Алек сан дра Ил ки ћа пр вен ство
је, због по вре де ле ђа, за вр ше но пре два
ко ла. Но вај ли ја Ђо ко вић је по вре дио
ко ле но, а Ве лич ко вић (због хе ма то ма
на бу ти ни) и Ке сар (услед дис тор зи је
згло ба) це ле не де ље пре ме ча ни су тре -
ни ра ли.

– Не же лим да бу дем до са дан и да се
по на вљам, али већ је за и ста не ве ро ват -
но шта се на ма де ша ва ове се зо не. По -
вре де нам де сет ку ју тим. На све то,
до зво ли ли смо Бе о ву ку да оства ри чак
38 ско ко ва, на спрам на ших 20. То је од -
лу чи ло утак ми цу. Би ли смо без иде ја у
на па ду, без кон такт-игре... Под ко шем
смо из гу би ли све ду е ле. Бе о вук је тим
ко ји има из ра жен ка рак тер и све те не -
до стат ке ка жња ва. Оста ла су још два ко -
ла до кра ја. Игра ће мо ча сно и
по ку ша ће мо да оства ри мо што бо љи ре -
зул тат – вид но не рас по ло жен ре као је
тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић на кон -
фе рен ци ји за но ви на ре по сле утак ми це.

Ко шар ка ши Крис-кро са по ра же ни су
у 22. ко лу Пр ве срп ске ли ге. Они су у
Вр ба су од исто и ме ног до ма ћи на из гу -
би ли са 101:92, по че твр ти на ма: 23:19,
25:20, 29:28 и 24:25.

У утак ми ци без ве ли ког ре зул тат ског
зна ча ја Вр бас је био за ни јан су бо љи од
ри ва ла и за слу же но је осво јио но ве бо -
до ве. Ин те ре сант но је да су за Крис-
-крос на сту пи ла и два ка де та: Иван Па -
ро вић и Алек са Ме дић.

Крис-крос је и да ље на осмом ме сту
на та бе ли, са ско ром од 10 по бе да и 13
по ра за. A. Живковић

још јед ном да ју по др шку сво јим ми -
ље ни ци ма. А све је по че ло ка ко се са -
мо по же ле ти мо же. Ста рт на пе тор ка
Та ми ша – Вла ди мир Ве лич ко вић,
Мла ден Вит ко вић, Ни ко ла Си мић,
Адам Мир ко вић и Ду шан Ву ле тић –
од лич но је „отво ри ла” ду ел про тив
не у год них Бе о гра ђа на. Иа ко је тим
био де сет ко ван због по вре да игра ча,
ка пи тен Си мић је од ва жно сво је дру -
го ве по вео у ва жну бит ку... Та миш је
био чврст у од бра ни и ефи ка сан у на -
па ду. Го сти у тим увод ним ми ну ти ма
ни су уме ли да се сна ђу, ни су има ли

оче ки вао. Ко шар ка ши Та ми ша су
про пу сти ли не ко ли ко на па да, про ма -
ши ва ли су у шу те ви ма за три по е на, а
на дру гој стра ни раз и грао се ка пи тен
го сти ју Сте фан Фун дић. Две ње го ве
„трој ке”, па по ен ти ра ње уз фа ул и до -
дат но сло бод но ба ца ње, и Бе о вук је
сре ди ном тре ће че твр ти не сти гао на
54:51. Тре нер Бо јан Јо ви чић ре а го вао
је тајм-ау том, имао је шта да ка же
сво јим иза бра ни ци ма, а он да је усле -
ди ла „трој ка” Вит ко ви ћа, па за ку ца ва -
ње Ке са ра и ефек тан по го дак Ду ша на
Ми ло ше ви ћа за три по е на... Та миш је


