
то да су би ли угро же ни и здра вље и
си гур ност љу ди и њи хо ве имо ви не.
Иа ко су про це ду ре у овим слу ча је ви -
ма ја сне, ни смо си гур ни да ће над ле -
жне слу жбе пред у зе ти све пред ви ђе -
не ме ре. Ве те ри нар ска ин спек ци ја у
овом слу ча ју ни је иза шла на те рен
иа ко је оба ве ште на о све му. На ша ор -
га ни за ци ја се због све га обра ти ла
Основ ном јав ном ту жи ла штву да би
по во дом овог слу ча ја би ла спро ве де -
на оп се жна ис тра га у са рад њи с по -
ли ци јом. У ин те ре су за шти те жи во та
и здра вља љу ди и жи во ти ња је сте да

Политика
Улазим у други

круг избора

» страна 4

цена 40 динара

Друштво

Без упута на партију

разговора

» страна 6

Завршена

реконструкција пруге

Панчево–Београд

» страна 7

Култура

Прелепи пејзажи 

и актови

» страна 10

Село

За Дан жена изложбе

рукотворина и још

понешто

» страна 11

Хроника

Не затварати очи пред

насиљем

» страна 12

Фото-репортажа

Хоће ли пуки

ентузијасти спасти

Надел?

» страна 29

Спорт

Стижу „клонфери”

» страна 30
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Почиње израда
Стратегије комуникације
» страна 5

Коначно на свом 
терену
» страна 31

Не ко ли ко жи во ти ња 
уги ну ло у нај стра шни јим
му ка ма

Осо ба ко ја је по ку ша ла 
да им по мог не има ла
здрав стве не про бле ме

Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу -
бим ци” из Пан че ва ових да на се
обра ти ло Основ ном јав ном ту жи -
ла штву са зах те вом да се спро ве де
ис тра га по во дом не дав ног тро ва ња
па са у бли зи ни мо те ла „Нар цис” на
Но во се љан ском пу ту и у Про ле тер -
ској ули ци.

По ред то га што је отро ва но не ко -
ли ко ових жи во ти ња, чи је ле ше ве су
укло ни ли рад ни ци „Зо о хи ги је не”, за -
стра шу ју ће зву чи то да је осо ба ко ја
је по ку ша ла да по мог не уги ну лим че -
тво ро но шци ма та ко ђе има ла здрав -
стве не про бле ме.

То не чу ди ка да се узме у об зир да
је ли це ко је је отро ва ло псе ко ри сти -
ло „кре о зан”, из у зет но опа сан отров
чи ја је упо тре ба за бра ње на у Ср би ји
и свим др жа ва ма Европ ске уни је.

Да све бу де стра шни је, тај отров је
уба чен у дво ри ште, а про блем је
пред ста вља ло и то што ни је мо гло да
се утвр ди у чи јој над ле жно сти је ње -
го во укла ња ње.

„У ова квим слу ча је ви ма кључ но је
што бр же ре а го ва ње свих над ле жних
ор га на, као и по кре та ње ис тра ге про -
тив по чи ни ла ца ова квих де ла, по што
су ка жњи ва пре све га Кри вич ним за -
ко ни ком (члан 269) и За ко ном о до -
бро би ти жи во ти ња (члан 7) и дру гим
за кон ским про пи си ма, с об зи ром на

ЗА СТРА ШУ ЈУ ЋИ ДО ГА ЂАЈ У НА ШЕМ ГРА ДУ

ПСИ УБИ ЈЕ НИ ОТРО ВОМ ОПА СНИМ И ЗА ЉУ ДЕ

ДУЕЛ

У до ди ру с ва зду хом он се пре тва -
ра у ма те ри ју по пут гли не, јар ко жу те
бо је, а они ко ји га по ста вља ју, че сто
га ме ша ју с хра ном, па је ма ла ве ро -
ват но ћа да га пси не при ме те док њу -
шка ју по тра ви или по зе мљи. Још
стра шни је је то да „кре о зан” мо гу да
ви де и ма ла де ца и да га, го ње на ра -
до зна ло шћу, узму у ру ке, а по сто ји
мо гућ ност и да га не ко слу чај но на га -
зи и уне се у ку ћу на обу ћи.

У слу ча ју да бу де унет у ор га ни зам,
„кре о зан” се бр зо ши ри и бло ки ра
цен тре за ре гу ла ци ју тем пе ра ту ре и
ди са ње. То до во ди до ко лап са и из у -
зет но бр зог по ра ста тем пе ра ту ре, а
сви по ку ша ји да се на кон то га по мог -
не, у ве ћи ни слу ча је ва су без у спе -
шни, јер отро ва на жи во ти ња кроз не -
ко ли ко са ти уми ре у нај стра шни јим
му ка ма.

Под се ћа мо, тро ва ње па са овим опа -
сним отро вом ни је пр ви слу чај зло -
ста вља ња жи во ти ња у на шем гра ду.
Сре ди ном ав гу ста про шле го ди не јав -
ност је би ла шо ки ра на при чом о на -
шем ста ри јем су гра ђа ни ну ко ји је ту -
као и зло ста вљао пет па са, а он да их је
из му че не и на са мр ти по тр пао у џа ко -
ве и оста вио по ред кон теј не ра на Ко -
те жу. По вре ђе ни пси су збри ну ти у
„Зо о хи ги је ни”, а по вре де јед ног од
њих, ко ји је био у те шком ста њу, би ле
су та кве да је про це ње но да му не ма
по мо ћи, па је под врг нут еу та на зи ји.
Тре ба оче ки ва ти да ће пан че вач ко
Основ но јав но ту жи ла штво и по ли ци -
ја и у слу ча ју тро ва ња па са „кре о за -
ном” ре а го ва ти и учи ни ти све да од го -
вор ни бу ду от кри ве ни и кри вич но
про це су и ра ни.

М. Гли го рић

се ова ква кри вич на де ла спре че, а то
ће се нај бо ље учи ни ти ако се про на ђу
и аде кват но ка зне по чи ни о ци. За то
смо за тра жи ли да нас ту жи ла штво у
што кра ћем ро ку оба ве сти о ре зул та -
ти ма ис тра ге”, пи ше у пи сму ко је је
на шој ре дак ци ји по слао пред сед ник
дру штва „Љу бим ци” Иван Ку ра јов. 

O то ме ко ли ко је „кре о зан” јак и
опа сан отров, го во ри по да так да пси
и дру ге жи во ти ње ко је га при ме те
уоп ште не мо ра ју да га уно се у ор га -
ни зам, већ је до вољ но са мо да га
удах ну да би се отро ва ли.



си ља ће мо се тих ушто гље них гра -
ђан ских ели ти ста, тих ве чи то не за -
до вољ них гња ве жа, ко ји стал но нео -
прав да но ху шка ју про тив на род ног
ре жи ма и му те во ду увек кад смо на -
до мак ре форм ског пу та и све оп ште
еко ном ске ста би ли за ци је. Тре ће, из
дру га чи јег угла по сма тра но, то ће
би ти још јед но за тво ре но по гла вље
до ка за да смо на пра вој евро пеј ској
тра си – јер ако на ше струч ња ке тра -
же бо га та ши, то је, мо ра се при зна -
ти, ве ли ка по хва ла и за на ше школ -
ство. Па, ко он да сме да упре пр стом
у наш обра зов ни си стем и кле ве та га
ка ко је ана хрон, крут и имун на про -
гре сив не про ме не?

А ко ће он да оста ти на гру до бра ну
отаџ би не?! Па, ја шта, исти они не по -
ко ле бљи ви ро до љуп ци. Они ко ји ће
бес по го вор но сле ди ти ли ни ју ис цр та -
ну пле ме ни том ру ком на ших до бро -
тво ра и го спо да ра, не жа ле ћи да се на
том пу ту од рек ну свих ово зе маљ ских
по тре ба и ни ских стра сти та ко свој -
стве них рас ка ла шном ка пи та ли зму.

Да кле, о(п)ста ће ов де са мо они
ко ји без по до зре ња ве ру ју тим пра -
вим вред но сти ма, а за сво је скром но
ме сто под сун цем бо ре се нај суп тил -
ни јим ме то да ма као што су удво ри -
штво, пол трон ство, де нун ци ра ње...

Ј. Ф.

На и ме, ра ди се о то ме да смо, пре -
ма не ким озбиљ ним ана ли за ма и
ста ти сти ка ма, дру ги на пла не ти по
бро ју из ве зе не рад не сна ге. И то оне
обра зо ва не или пре ци зни је – ви со -
ко школ ске.

Са мо ма ло – пи та ње је шта ми као
зе мља, дру штво или по је дин ци има -
мо од тог шам пи он ског из во за.

Ај де да је реч о (рас)про да ји фуд -
ба ле ра, то би и има ло не ка квог сми -
сла, јер клу бо ви још и ућа ре по не ку
„вај ди цу” од обе ште ће ња. До ду ше,
мо дер на исто ри ја нас учи да и то
углав ном оде у џе по ве не ча сти вих
ма фи о за, ко ји опу ште но др ма ју по
на шим „еми нент ним” удру га ма из
обла сти нај ва жни је спо ред не ства ри
на све ту.

Но вра ти мо се пр во бит ној те ми.
Да, шта оно бе ше ми има мо од то га
– пи та ју се де жур ни злоб ни ци.

Па, има мо, ја шта има мо – од го ва -
ра ју истин ски ро до љу би и не по пра -
вљи ви оп ти ми сти.

Пр во, оста ју упра жње на ме ста на -
уч ни ка, док то ра, ин же ње ра и дру гих
струч ња ка, па гро ма де са „ме га-син ги”
ди пло ма ма мо гу да на ва ле у др жав -
на пред у зе ћа. Дру го, кад на ре че ни
па мет ња ко ви ћи по тру лом За па ду
про да ју свој образ за (до ду ше, не ма -
лу) ша ку до ла ра, евра и фун ти, ра то -

Шам пи о ни
у из во зу

Ето, ко нач но смо бар у не че му у
свет ском вр ху. До бро, не ра чу на ју ћи
спорт, то јест Но ва ка, Ива ну, ва тер -
по ли сте... Овог пу та, ве ро ва ли или
не, ра ди се о еко но ми ји, на шој рак-
-ра ни и ту зи не пре бол ној. И то, за
див но чу до, у пи та њу је из воз?! Ни
ма ње ни ви ше...

Да, по сто ји јед на „при вред на” гра -
на у ко јој смо тре нут но свет ски ви -
це шам пи о ни с тен ден ци јом да тим
тр жи штем уско ро у пот пу но сти
овла да мо.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Љубав и саосећајност кад се најмање надате.

На улицама града, у среду, после подне

Снимио Владимир Ђурђевић

• Лепа жена је као демократија. Сви би да је имају, 
али није свима доступна.

• Некад ми је тепала „куцо”, а ја њој „мацо”. С временом смо 
односе подигли на један виши ниво. Сад живимо ко пас и мачка.

• О тајној полицијској акцији обавештени су и сви криминалци.
Наша полиција негује транспарентност у раду!

• Скенер је покварен, тако да пацијенти с њим могу 
само да се сликају.

• Мој муж је прави вулкан у кревету – каже комшиница. 
Никад се не зна кад ће прорадити!

• Србији ће бити боље кад Дачић научи енглески, а
Карађорђевић српски.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАРОДНА СКУПШТИНА НЕЋЕ РАДИТИ ДО ДАЉЕГ. 

А И ДОК ЈЕ РАДИЛА, БИЛА ЈЕ РАСПУШТЕНА!

Петак, 10. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Про цен ти и чи ње ни це
Дан ка да ће би ти одр жа ни пред сед нич ки из бо ри, мал те не нам је пред
вра ти ма. Кан ди да ти за ше фа др жа ве би ли су при лич но са мо у ве ре ни и
оп ти ми стич ни то ком до са да шње кам па ње; ве ћи на њих ви ди се бе у дру -
гом кру гу. На то ме им не мо же мо за ме ри ти, јер је сми сао по ли тич ког (за
раз ли ку од спорт ских) так ми че ња осво ји ти власт, а не са мо уче ство ва ти.

Ипак, има и пре те ри ва ња. Так ма ци се по ме ди ји ма фр ља ју про цен ти -
ма: за јед нич ки име ни лац тих „ис тра жи ва ња јав ног мње ња” је сте да ће
Ву чић осво ји ти пре ко че тр де сет од сто гла со ва. За то се дра стич на раз ли -
ка по ја вљу је у про це на ма соп стве них шан си.

Ка ко би смо на шим су гра ђан ка ма и су гра ђа ни ма по мо гли да до бро
иза бе ру, од лу чи ли смо да им омо гу ћи мо да упо ре де: од овог бро ја па до
бро ја но ви на ко је из ла зе пред из бо ре, на че твр тој стра ни, пред ста вља ће -
мо пред сед нич ке кан ди да те ко ји, по на шем ми шље њу, има ју нај ви ше
шан си за успех. Кре ну ли смо од ли де ра ра ди ка ла – Во ји сла ва Ше ше ља.

* * *
Не ма мо оби чај да на овом ме сту ци ти ра мо тек сто ве дру гих ау то ра, али
ова при ли ка је по себ на и, уо ста лом, за (ско ро) све по сто ји пр ви пут. Ко -
ле ги ни ца Дра га на Ко жан је пре три го ди не на пи са ла текст по све ћен 8.
мар ту на сло вљен „Уме сто че стит ке”. Баш вре ди, ак ту е лан је и да нас и за -
то до жи вља ва још јед но из да ње:
„Сва ка дру га же на у на шој зе мљи жр тва је не ког об ли ка на си ља – фи зич -
ког, пси хич ког, еко ном ског или сек су ал ног.
Ре до ван го ди шњи ги не ко ло шки пре глед у Ср би ји оба ви сва ка пе та же на,
а од ра ка гр ли ћа ма те ри це сва ког да на умре јед на, а обо ле че ти ри.
Еду ка ци ја же на о то ме ко ли ко су пре вен тив ни пре гле ди дој ки ва жни, та -
ква је да го ди шње од ра ка дој ке умре њих 1.600.
Ћер ку је се дам го ди на сек су ал но зло ста вљао очух, ко ји је тек не дав но
ухап шен. Мај ка твр ди да о то ме ни шта ни је зна ла, иа ко де вој чи ца на во -
ди да јој се у ви ше на вра та жа ли ла на по ступ ке свог ’та те’.
Ако сте се шко ло ва ли у ино стран ству, има те де це ниј ско рад но ис ку ство
и у ше стом сте ме се цу ви со ко ри зич не труд но ће, то јед ну ино стра ну бан -
ку ко ја по слу је у Ср би ји не ће спре чи ти да вам уру чи от каз уго во ра о ра -
ду. И не са мо јед ну. И не са мо бан ку.
Не ки му шкар ци у Ср би ји сво јим су пру га ма за бра њу ју да се за по сле, да
од ла зе код му шких ле ка ра, да се шмин ка ју, да обла че крат ке сук ње, да
има ју отво ре не на ло ге на дру штве ним мре жа ма, му шке при ја те ље, па
чак и кон такт с по ро ди цом. До пу ни ти по же љи. Или на осно ву соп стве -
ног ис ку ства.
О зло ста вља њу у по ро ди ци ћу те и жр тве и све до ци. У нај ве ћем бро ју слу -
ча је ва исти на иза ђе на ви де ло тек кад ур ли ци утих ну. Та ко се у ме ди ји -
ма пу ни ру бри ка ’цр на хро ни ка’.
Са свим је ја сно шта је до при не ло то ме да же не бу ду свр ста не у јед ну од
нај ди скри ми ни са ни јих дру штве них гру па код нас. Ни је ја сно ка да ће се
та ста ти сти ка про ме ни ти.
Ма ла је ве ро ват но ћа да не про на ла зи те се бе, ро ђа ку, при ја те љи цу или
пак по зна ни цу ни у јед ном од до сад на пи са них ре до ва. Ако је та ко, знај -
те да спа да те у гру пу срећ них же на. Оних ко је су у ма њи ни.
Иа ко се о род ној рав но прав но сти и еко ном ском осна жи ва њу же на по -
след њих го ди на све че шће го во ри, по раст бро ја си гур них ку ћа све до чи у
при лог то ме да су кон крет не ак ци је из о ста ле.
Мо жда је уме сто овог тек ста јед но став ни је би ло на пи са ти ма ње или ви -
ше па те тич ну че стит ку по во дом Да на же на.
Али че му ли це мер је?
Ре ћи же ни не ко ли ко ле пих ре чи и уде ли ти јој оту жан цвет са мо за то што
се та ко ва ља за 8. март, или не учи ни ти чак ни то? Пот пу но је све јед но, ако
је то је ди ни дан ка да се се ти мо да же не за слу жу ју не ка кво по што ва ње.
Тре ба се за ми сли ти над овим ре до ви ма. Мо жда ће не ка да, у вре ме на -
ших чу ку ну ну ка, или ко ју ге не ра ци ју ка сни је, сва ки дан би ти као Осми
март. До та да па мет у гла ву. Res, non verba!”

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



АКЦИЈА У ЦЕНТРУ „НИКОДЕНТ МЕДИК"

Попуст за пензионере

У ноћи између 7. и 8. марта, ван-
редно и ненајављено, проверена
је борбена готовост дела Специ-
јалне бригаде и Војне полиције
и способност тих јединица да
што брже одговоре на ванредне
кризне ситуације. У оквиру тога
њиховим припадницима је по-
верено да изврше задатке у рејо-

ну аеродрома Батајница, што су
они успешно урадили.

Ову проверу наших снага за
хитно реаговање извршили су
министар одбране Зоран Ђор-
ђевић и начелник Генералшта-
ба Војске Србије генерал Љу-
биша Диковић на основу одлу-
ке председника Републике.

Војска Србије саопштила је и
да је инспекцијски надзор трајао
до 9. марта и да је обављен на ви-
ше места у Србији. Током њего-
вог трајања проверавана је и спо-
собност наших елитних једини-
ца да обезбеђују виталне објекте
од значаја за систем одбране.

Иначе, повод за ове провере
није никакав конкретан дога-
ђај, већ је у питању редовна
активност Инспектората од-
бране. У оквиру ње се изврша-
вају ванредни и ненајављени
инспекцијски надзори Војске
Србије. М. Г.

Лепа вест за све возаче гласи
да ће до краја марта све вр-
сте горива бити јефтиније за
три динара по литру.

Међутим, ова информаци-
ја важи само за оне који

„храну” за своја возила буду
пазарили на пумпи „Гаспе-
трола”. Да би вас гориво ста-
јало повољније, потребна
вам је лојалти картица Ауто-
центра „Зоки”, коју добијају
сви они који су регистровали

возила у том центру током
ове и прошле године.

Поред лојалти картице, би-
ће вам неопходан и купон из
броја „Панчевца” актуелног у
свакој од четири недеље мар-
та, колико акција траје.

Дакле, од петка, 10. марта,
до четвртка, 16. марта, важи-
ће купон број 2, који се нала-
зи на овој страни „Панчевца”.
Исеците га, понесите лојалти
картицу и свратите до „Га-
спетрола” најкасније до на-
редног четвртка. Купон се
може искористити само јед-
ном и потребно га је оставити
радницима на пумпи, тако да
препоручујемо да наточите
до врха, ради што веће уште-
де. Идуће недеље објавићемо
нови купон, који ће важити
од петка, 17. марта, до че-
твртка, 23. марта, а након то-
га још један купон за послед-
њу недељу текућег месеца.

Уживајте у добрим ценама
и пратите „Панчевац” како
бисте на време били инфор-
мисани о наредним акција-
ма налик овој. Д. К.

Про из во ди за срп ске
тех но ло ги је

Ру ско-срп ски нафт ни ги гант
НИС и не мач ка хе миј ска
ком па ни ја BASF пот пи са ли су
про шле не де ље у При вред ној
ко мо ри Ср би је Спо ра зум о
по слов но-тех нич кој са рад њи,
ко јим је де фи ни са но парт -
нер ство две ју ком па ни ја у
обла сти уна пре ђе ња про из -
вод ног про гра ма НИС-а, као
и раз во ја тех но ло ги је про из -
вод ње на де ри ва та.

Ком па ни ја НИС ће, као јед -
на од во де ћих ре ги о нал них
енер гет ских фир ми, у окви ру
стра те шке са рад ње са свет -
ским хе миј ским ги ган том ра -
ди ти на да љем по бољ ша њу
ква ли те та уља, ма зи ва и це ло -
куп не па ле те нафт них де ри ва -
та, као и на про ши ре њу по ну -
де ви со ко ква ли тет них про из -
во да. Реч је о про ши ре њу и
уна пре ђе њу дуг пго ди шње са -
рад ње НИС-а и BASF-а, чи је
ади ти ве НИС ко ри сти у про из -
вод њи уља и мазива, као и
брен ди ра них го ри ва, ка ко би
се обез бе дио њи хов бо љи ква -
ли тет.

Споразум о по слов но-тех -
нич кој са рад гви лот пи са ли су
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Ки рил Тјур де вев, пр ви за ме ник
ге не рал ног ди рек то ра НИС-а за
пре ра ду и про мет, и др То мас
Нар бес ху бер, пот пред сед ник
ком па ни је BASF за ју го и сточ ну
Евро пу.

– Ком па ни ја НИС кон ти ну и -
ра но ра ди на уна пре ђе њу свих
тех но ло шких про це са и на
раз во ју свог про из вод ног про -
гра ма ка ко би смо сво јим по -
тро ша чи ма увек ну ди ли про -

из во де вр хун ског ква ли те та.
За јед но с на шим ду го го ди -
шњим парт не ром, ком па ни -
јом BASF, иде мо ко рак на пред
и раз ви ја мо ино ва тив на ре ше -
ња у тех но ло ги ји про из вод ње
нафт них де ри ва та – из ја вио је
на кон пот пи си ва ња до ку мен та
С дру ге стра не, др То мас Нар -
бес ху бер ис та као је да је ње го -
ва ком па ни ја, као зд во де ћих
фир ми у сек то ру ау то мо бил -

ПОТ ПИ САН СПО РА ЗУМ О СА РАД ЊИ НИС-а И BASF-а

ДВА ГИ ГАН ТА НА ИСТОМ ЗА ДАТ КУ

За хва љу ју ћи до на ци ји др Сло -
бо да на Ча ли ћа, ко ји жи ви и ра -
ди у Нор ве шкој, кар ди о ло шки
од сек Ин тер ног оде ље ња Оп -
ште бол ни це у Пан че ву од не -
дав но је бо га ти ји за нов ул тра -
звуч ни апа рат мар ке „Vivid 7”.

Овај вре дан по клон сти гао
је у бол ни цу кра јем фе бру а ра,
а ка ко на во де у тој уста но ви,
апа рат ће омо гу ћи ти сва ко -
днев но ул тра звуч но сни ма ње,
па ће вре ме че ка ња на ову вр -
сту пре гле да би ти скра ће но.

Уз то ће и па ци јен ти ко ји ле -
же на од се ку кар ди о ло ги је би -
ти бр же ул тра звуч но пре гле да -

ни, што ће сва ка ко до при не ти и
ефи ка сни јој ди јаг но сти ци и да -
љем ле че њу. Д. К.

ДО НА ЦИ ЈА ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

Ул тра звук за 
Ин тер но оде ље ње

НО ВА УСЛУ ГА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

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

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

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

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

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

Д. К.

На осам на е стом Фе сти ва лу
кул тур но-умет нич ких дру шта ва
Ср би је, одр жа ном у Чач ку 25. и
26. фе бру а ра, КУД „Стан ко Па у -
но вић НИ С–РНП” (пр ви из во -
ђач ки ан самбл, жен ска гру па
пе ва ча, там бу ра шки и на род ни
ор ке стар) ран ги ран је као пе ти
за про грам у це ли ни и на гра ђен
сре бр ном пла ке том, а осво је на
је и спе ци јал на на гра да за нај а -
у тен тич ни ји ко стим у ко ре о гра -
фи ји за игре из Гор ње Пчи ње.

На кон не ко ли ко да на ше зде -
сет дво је пут ни ка – чла но ва

пр вог из во ђач ког ан сам бла,
на род ног и там бу ра шког ор ке -
стра, му шке и жен ске гру пе
пе ва ча – на сту пи ло је 4. мар та
у град ској кон церт ној дво ра ни
у Со ло тур ну у Швај цар ској на
за јед нич ком кон цер ту са ан -
сам блом до ма ћи на, СКУД-а
„Пе тар Ко чић”.

Чла но ви СКУД-а „Пе тар Ко -
чић” по зва ни су да уче ству ју
на 17. фе сти ва лу „Ет но глас”,
ко ји ор га ни зу је КУД „Стан ко
Па у но вић НИ С–РНП”.

М. М.

УСПЕХ „ПА У НО ВИ ЋА” НА ФЕ СТИ ВА ЛУ У ЧАЧ КУ

Го сто ва ли и у Швај цар ској

Пе то ро умет ни ка из Пан че ва –
На да Де нић, Сне жа на Јов чић
Ол ђа, Жи ва на Ко стић, Ми лан
Јак шић и Емил Сфе ра – уче -
ство ва ло је на Ме ђу на род ној
мул ти ме ди јал ној сли кар ској из -
ло жби „Citro Pot – фу зи ја тра ди -
ци о нал не и мо дер не умет но -
сти”, ко ја је отво ре на 2. мар та у
Му зе ју Ин ди је у Кал ку ти. На
све ча но сти је при сут не по здра -
вио Shri Indrani Sen, ми ни стар
за кул ту ру и ин фор ми са ње др -
жа ве За пад ни Бен гал.

Ор га ни за то ри из ло жбе су
Дру штво за кул тур но на сле ђе
Кал ку та и Цен тар за уна пре ђе -

ње ин тер кул ту рал ног ди ја ло га
„Ин ме ди јас рес” из Пан че ва.

М. М.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ УМЕТ НИ ЦИ ИЗ ЛА ГА ЛИ У КАЛ КУ ТИ

Фу зи ја тра ди ци о нал не
и мо дер не умет но сти

СА РАД ЊА АУ ТО-ЦЕН ТРА „ЗО КИ” 
И „ГА СПЕ ТРО ЛА”

Уште ди те на го ри ву

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

ских флу и да и ра фи не риј ских
хе ми ка ли ја, ви де ла НИС као
парт не ра с ви зи јом о ра сту и
одр жи вом раз во ју, не са мо у
Ср би ји већ и ре ги о нал но. Он
је по хва лио ме наџ мент НИС-а
јер ви зи ју фир ме те ме љи на
ула га њу и кон ти ну и ра но ин ве -
сти ра у мо дер ни за ци ју тех но -
ло ги је и по бољ ша ње ква ли те та
про из во да ко је ну ди. 

3. Станижан

ОВИХ ДАНА ШИРОМ СРБИЈЕ

Провера јединица за хитно реаговање

Центар за хитну и ре-
стауративну стоматоло-
гију „Никодент медик”
припремио је лепу ак-
цију за све пензионере:
они ће до краја марта
имати право на 20% по-
пуста на све услуге у ор-
динацији.

Искористите ову при-
лику и закажите пре-

глед путем телефона
064/21-75-056. Овај
савремени и модер-
но опремљени цен-
тар налази се преко
пута старе робне ку-
ће, у Улици Максима
Горког 2, а у понуди
има услуге из свих
области стоматоло-
гије. Д. К.



Је дин стве ни би рач ки спи сак
– део би рач ког спи ска за под -
руч је гра да Пан че ва, на осно -
ву ко га ће 2. апри ла 2017. би -
ти одр жа ни из бо ри за пред -
сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, из -
ло жен је на увид у Град ској
упра ви – Се кре та ри ја ту за оп -
шту упра ву, ко ја се на ла зи на
Тр гу кра ља Пе тра I број 2–4, у
со би 107, на пр вом спра ту.

Гра ђа ни мо гу из вр ши ти
увид у је дин стве ни би рач ки
спи сак сва ког рад ног да на од
7.30 до 15.30 у слу жбе ним
про сто ри ја ма Се кре та ри ја та
за оп шту упра ву. Упис, бри са -
ње, из ме ну, до пу ну или ис -
прав ку би рач ког спи ска мо гу -
ће је зах те ва ти до 17. мар та
2017. у по ноћ, на кон че га се
тај до ку мент за кљу чу је.

По ме ну те из ме не под но се
се Град ској упра ви пи сме но на
адре су: Град Пан че во, Град ска
упра ва гра да Пан че ва, Трг кра ља

Пе тра  број 2–4, или не по сред -
но у слу жбе ним про сто ри ја ма
Се кре та ри ја та за оп шту упра ву,
 спрат, со ба 107.

По сле за кљу че ња би рач ког
спи ска, од 18. мар та до 29.
мар та 2017. у по ноћ (нај ка сни -
је 72 са та пре да на од ре ђе ног
за одр жа ва ње из бо ра) гра ђа ни
мо гу под не ти зах тев за про ме -
не у је дин стве ном би рач ком

спи ску Ми ни стар ству др жав не
упра ве и ло кал не са мо у пра ве
не по сред но или пре ко Град ске
упра ве гра да Пан че ва по ме сту
пре би ва ли шта.

Од про гла ше ња пред ло га
кан ди да та за пред сед ни ка Ре -
пу бли ке Ср би је пра во на увид
и на под но ше ње зах те ва за из -
ме ну би рач ког спи ска има и
под но си лац пред ло га кан ди да та

за пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср -
би је.

Из ме ђу гла са ња и по но вље -
ног гла са ња на из бо ри ма за
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је
гра ђа ни мо гу под не ти зах тев за
про ме не у би рач ком спи ску
Ми ни стар ству др жав не упра ве
и ло кал не са мо у пра ве нај ка -
сни је 48 са ти пре да на по но -
вље ног гла са ња. У би рач ки
спи сак се упи су је и по да так да
ће би рач на из бо ри ма гла са ти
пре ма ме сту бо ра ви шта у зе -
мљи (иза бра но ме сто гла са ња).

Зах тев за упис по да тка да ће
би рач на из бо ри ма за пред сед -
ни ка Ре пу бли ке Ср би је гла са ти
пре ма ме сту бо ра ви шта у зе -
мљи под но си се оп штин ској
од но сно град ској упра ви пре ма
ме сту бо ра ви шта у зе мљи, а
нај ка сни је пет да на пре да на
за кљу че ња би рач ког спи ска,
11. мар та 2017. у по ноћ.

Увид у је дин стве ни би рач ки
спи сак мо же се из вр ши ти и
елек трон ским пу тем на зва нич -
ном сај ту Ми ни стар ства др жав -
не упра ве и ло кал не са мо у пра ве
www.birackispisak.mduls.gov.rs
уно ше њем по да тка о је дин стве -
ном ма тич ном бро ју гра ђа на.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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Др жа ва ду жна да
шти ти гра ђа не 
од не прав де

Нео п хо дан са вез 
с Ру си јом

У на ред ним бро је ви ма „Пан -
чев ца” об ја вљи ва ће мо ин тер -
вјуе с пред сед нич ким кан ди -
да ти ма ко ји, пре ма на шој про -
це ни, има ју нај ве ћу по др шку
гра ђа на.

Пр ви кан ди дат за ше фа др -
жа ве с ко јим смо раз го ва ра ли
је сте др Во ји слав Ше шељ, ли -
дер Срп ске ра ди кал не стран ке.
Он је ди пло ми рао на Прав ном
фа кул те ту Уни вер зи те та у Са -
ра је ву, а за тим и ма ги стри рао.
Док то ри рао је на Прав ном фа -
кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра -
ду. Је дан је од осни ва ча СРС-а,
на чи јем је че лу од са мог осни -
ва ња, 1991. го ди не.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко про це њу -
је те соп стве не шан се на из бо -
ри ма?

В. ШЕ ШЕЉ: До био сам ре -
зул та те ис тра жи ва ња јед не
стра не аген ци је, по ко ји ма
имам бо љи реј тинг од Је ре ми -
ћа, ко ји ми је тре нут но глав ни
про тив кан ди дат за ула зак у
дру ги круг. Он не ће по сто ја ти
по сле из бо ра и мо же сло бод но
да се вра ти у Њу јорк, ода кле је
и до шао. Ву чић има по др шку
од 42 од сто, ја 23 од сто, а Је ре -
мић све га 14 од сто. Јан ко вић
пре ла зи све га шест од сто. Чак
и да се овај од нос из ме ђу Је ре -
ми ћа и Јан ко ви ћа про ме ни, то
јест да по др шка Јан ко ви ћу
ско чи, а Је ре ми ћу опад не, оба
„до сов ска” кан ди да та за јед но
има ју ма њу по др шку од ме не.
Пре ма то ме, го то во је си гур но
да ћу ући у дру ги круг. Та да ће
шан се за мо ју по бе ду би ти ре -
ал не, за то што на род ни је осе -
тио бо љи так од Ву чи ће ве вла -
сти. Ни је ви део ни шта осим
сва ко днев них ша ре них ла жа и
обе ћа ња са ТВ екра на, а жи ви
се све те же и све го ре. Ву чић и
СНС су пре у зе ли „до сов ску”
по ли ти ку и пред ста вља ју кон -
ти ну и тет про па сти.

ПРЕД СТА ВЉА МО ПРЕД СЕД НИЧ КЕ КАН ДИ ДА ТЕ: ДР ВО ЈИ СЛАВ ШЕ ШЕЉ (СРС)

УЛА ЗИМ У ДРУ ГИ КРУГ ИЗ БО РА

По крет „До ста је би ло” на
пред сед нич ким из бо ри ма на -
сту пи ће са мо стал но, са сво -
јим кан ди да том Са шом Ра ду -
ло ви ћем.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у сре ду, 8. мар -
та, Ни ко ла По лић, ко ор ди на -
тор Град ског од бо ра ДЈБ, на -
вео је ка ко је њи хов циљ на из -
бо ри ма по бе да над ак ту ел ним
ре жи мом и Алек сан дром Ву -
чи ћем.

– У тр ку смо ушли са мо -
стал но, јер је очи глед но да
се Са ша Јан ко вић и Вук Је -
ре мић не ће до го во ри ти о
на сту па њу јед ног кан ди да та,
а ми смо на то ме ин си сти ра -
ли – са оп штио је По лић.

Ис та као је и ка ко је иде ја
би ла да до го вор о за јед нич ком

кан ди да ту ство ри ре фе рен -
дум ско рас по ло же ње о ак -
ту ел ном пре ми је ру и да
сма њи мо гућ ност ње го ве
по бе де на пред сед нич ким
из бо ри ма.

– При бе гли смо стра те ги ји
да се што ви ше осо ба ко је об -
у хва та ју раз ли чи та би рач ка
те ла кан ди ду је за пред сед ни -
ка, ка ко би што ве ћи број ап -
сти не на та иза шао на гла са ње
– пре ци зи рао је По лић.

Он је ре као да су ушли у
тр ку и због то га што мно ги
гла са чи ДЈБ не ви де из бор
ни у јед ном кан ди да ту и на -
гла сио да уко ли ко Ра ду ло -
вић не уђе у дру ги круг, а у
то ме успе не ки дру ги кан ди -
дат опо зи ци је, По крет ће га
без ре зер вно по др жа ти.

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

Наступамо самостално

• С ко јим про бле ми ма се
гра ђа ни да нас нај че шће су о -
ча ва ју?

– Кри за је у љу ди ма уби ла
во љу за да љом бор бом и уни -
шти ла сва ку на ду да мо же би -
ти бо ље, због че га је и љу бав
пре ма отаџ би ни угро же на.
Нај го ри су без на ђе и бес пер -
спек тив ност у ко ји ма наш на -
род жи ви. Ми ну ди мо на ду за -
сно ва ну на ре ал ном по ли тич -
ком кон цеп ту – од у ста ја ње од
Европ ске уни је, ко ја нас пот -
пу но уни шта ва, и ори јен та ци -
ју пре ма Ру си ји. Ср би ја је од
пе то ок то бар ског пу ча до да -
нас, од ка да је Ср би ја кре ну ла
пу тем европ ских ин те гра ци ја,
упро па ште на. Не сме мо на -
ста ви ти тим пу тем ако же ли -
мо да оп ста не мо и да се еко -
ном ски опо ра ви мо. Бу дућ ност
ће би ти срећ ни ја ако има мо
спо соб не, па мет не и ис ку сне
љу де на че лу др жа ве.

• Ка ко са ин ге рен ци ја ма
пред сед ни ка Ре пу бли ке мо же -
те по мо ћи гра ђа ни ма у сва ко -
днев ном жи во ту?

– На функ ци ји пред сед ни ка
Ре пу бли ке не би тре ба ло да

бу де не ко ко ће има ти сву
власт у сво јим ру ка ма, не го
не ко ко ће ујед но кон тро ли са -
ти из вр шну, за ко но дав ну и
суд ску власт. По де ла вла сти и
ње на кон тро ла су га рант ефи -
ка сног функ ци о ни са ња др жа -
ве. У окви ру пред сед нич ких
овла шће ња вра ћа ћу за ко не ко -
ји су штет ни за на ше гра ђа не
Скуп шти ни на по нов но од лу -
чи ва ње. По бе да на пред сед -
нич ким из бо ри ма у Ср би ји је
увек пред ста вља ла и вр ло бр зо
про ме ну ре жи ма.

• Шта ће те по ста ви ти као
при о ри те те и ци ље ве то ком
пр ве го ди не пред сед нич ког
ман да та?

– Ра ди ћу у скла ду са Уста -
вом и за ко ном. Кон тро ли са ћу
рад вла де и ње ног пред сед ни -
ка Алек сан дра Ву чи ћа. Ни ко
осим ме не не мо же да кон тро -
ли ше Ву чи ћа и огра ни чи ње го -
ву са мо во љу. У окви ру над ле -
жно сти пред сед ни ка Ре пу бли -
ке да пред ста вља Ср би ју у све -
ту, учи ни ћу све да пре у сме рим
Ср би ју са евро у ни јат ске стран -
пу ти це и вра тим је на је ди ни
пра ви пут, а то је ин те гра ци ја с

ГРАД СКА УПРА ВА

Увид у би рач ки спи сак

Чла но ви Град ског од бо ра
Пар ти је ује ди ње них пен зи о -
не ра Ср би је су на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре одр жа ној у
сре ду, 8. мар та, на ве ли да су
до не ли го ди шњи план и
про грам ко ји об у хва та нај -
ва жни ја пи та ња ко ја се ти чу
свих гра ђа на.

Пре ма ре чи ма Ми ла на Ста -
ној ко ви ћа, пред сед ни ка ГО
ПУПС-а, нај ви ше ће ра ди ти
на ор га ни за ци о ном и ка дров -
ском ја ча њу и на уна пре ђе њу
жи вот ног стан дар да пен зи о -
не ра, а по себ но на по љу здрав -
стве не и со ци јал не за шти те.

– Пла ни ра мо и чвр шћу са -
рад њу с Но вим град ским
удру же њем свих пен зи о не ра,
пре ко ко јег ће мо ор га ни зо ва -
ти за јед нич ке из ле те. Та ко ђе,

ство ри ће мо усло ве за уче шће
у ху ма ни тар ним ак тив но сти -
ма, као што је до бро вољ но
да ва ње кр ви – из ја вио је Ста -
ној ко вић.

На вео је да ће се ГО ове
пар ти је за ла га ти за ре дов но
из ми ри ва ње пен зи ја. Чла но -
ви ПУПС-а ће ра ди ти на
ства ра њу по вољ ни јих усло ва
за са рад њу са свим по ли тич -
ким стран ка ма у гра ду, а по -
себ но са СНС-ом.

Го во ре ћи о пред сед нич -
ким из бо ри ма, Ста ној ко вић
је ис та као да ће ГО ПУПС-а
по др жа ти Алек сан дра Ву чи -
ћа, са об ја шње њем да су пред
Ср би јом те шка вре ме на и да
та кви усло ви зах те ва ју хра -
брог и озбиљ ног чо ве ка ка кав
је ак ту ел ни пре ми јер.

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

Уна пре ђе ње 
жи вот ног стан дар да

Срп ски по крет Две ри ис ти -
че да ме шта не Ја бу ке нај ви -
ше му чи за вр ше так фе кал не
ка на ли за ци је. На кон фе рен -
ци ји за но ви на ре одр жа ној у
уто рак, 7. мар та, Ра до мир
Ор ло вић, члан Град ског од -
бо ра и пред сед ник Ме сног
од бо ра Две ри у по ме ну том
на се ље ном ме сту, из ја вио је:

– Ме шта ни Ја бу ке су се
по на да ли да ће до би ти ка на -
ли за ци ју још 2009. го ди не,
ка да је ура ђе на ка на ли за ци -
о на мре жа кроз се ло, али од
та да па до да нас ни је на пра -
вљен по мак. Они му ку му че
са от пад ним во да ма и уче -
ста лим пра жње њем сеп тич -
ких ја ма због ви со ког ни воа
под зем них во да. Да би фе -
кал на ка на ли за ци ја функ ци -
о ни са ла, по треб но је ура ди ти
по стро је ње за пре ра ду от -
пад них во да на ула зу у се ло.

Ор ло вић је на по ме нуо да
су ве ли ка сред ства ко ја су
уло же на у сре ђи ва ње цен тра
Ја бу ке би ла до вољ на за ре ша -
ва ње овог про бле ма. Пре ма
ње го вим ре чи ма, спор но је то
што раз ли чи ти ни вои вла сти
не ма ју до бру ме ђу соб ну ко -
му ни ка ци ју, јер је за про је кат
из град ње ка на ли за ци је над -
ле жна По кра јин ска вла да, а
ло кал на са мо у пра ва ни је
ути ца ла на њу у том по гле ду.

– Стра нач ки се сви ни вои
вла сти по ду да ра ју, а но вац
за Ја бу ку ни је из дво јен ни из
јед ног бу џе та – пре ци зи рао
је Ор ло вић.

Чла но ви Две ри су овом при -
ли ком на ве ли да је нео п ход но
за по че ти сре ђи ва ње ки шних
ка на ла у нај ни жим де ло ви ма
се ла, у ко ји ма увек има во де и
му ља, и да би их тре ба ло об ло -
жи ти ка ме ном или бе то ном.

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Ка на ли за ци ја 
про блем Ја бу ча на

Ру си јом – по ли тич ка, еко ном -
ска, при вред на, кул тур на и
вој на. Са вез с Ру си јом за Ср би -
ју зна чи мир, еко ном ски и
при вред ни про спе ри тет, бо љи
стан дард, очу ва ње те ри то ри -
јал ног ин те гри те та и те сну са -
рад њу с Ре пу бли ком Срп ском.
Про грам СРС-а пред ви ђа бес -
плат но школ ство и здрав ство и
бе не фи ци ран рад ни стаж за
са мо хра не ро ди те ље и мај ке
ви ше од дво је де це. Кроз над -
ле жност ини ци ра ња за ко на
по ку ша ћу да спро ве дем наш
со ци јал ни про грам. Пру жи ћу
по др шку пред ло гу за из јед на -
ча ва ње ста ту са ро ди те ља бо ле -
сне де це и де це с те шко ћа ма у
раз во ју са ста ту сом хра ни те ља,
у сми слу да ро ди те љи те де це
има ју при ма ња, здрав стве но и
со ци јал но оси гу ра ње и оства ре
пра во на пен зи ју јер су због не -
ге сво је де це оне мо гу ће ни да
ра де. Нео п ход но је огра ни чи -
ти и су зи ти овла шће ња при -
ват них из вр ши те ља ко ји ха ра -
ју Ср би јом. Др жа ва је ду жна да
шти ти гра ђа не од не прав де.

• Да ли ће те на не ки кон кре -
тан на чин, у са рад њи с пре ми -
је ром, по ку ша ти да ожи ви те
ин ду стри ју у Пан че ву?

– На чин на ко ји се ба вим по -
ли ти ком у скла ду је с мо јим
уве ре њи ма, прин ци пи ма, иде о -
ло ги јом, љу ба вљу и ду жно сти
ко ју осе ћам пре ма отаџ би ни.
Ка да би ме во ди ли лич ни раз -
ло зи, не бих са ра ђи вао с Ву чи -
ћем, али ра ди до бро би ти свих
гра ђа на Ср би је и Пан че ва спре -
ман сам на то. Под сти цај не
еко ном ске ме ре у по љо при вре -
ди и ин ду стри ји и бес ца рин ски
из воз на огром но ру ско тр жи -
ште ве ли ка су шан са да се Пан -
че во опо ра ви од „до сман лиј -
ске” пљач ке и не ква ли фи ко ва -
ног ка дра Срп ске на пред не
стран ке. Да би Пан че во и оста -
ли гра до ви у Ср би ји оства ри ли
свој по тен ци јал, нео п ход но је
„об ра чу на ти се” са уво знич ко-
из во знич ким ло би јем ко ји уни -
шта ва до ма ћу про из вод њу. За
тај озби љан и ва жан по сао би ла
би нео п ход на са рад ња пред сед -
ни ка и пре ми је ра.

Поводом 8. марта, Међународ-
ног дана борбе за женска права,
Грађанска акција Панчево при-
редиће трибину под називом
„Освајање слободе”. На скупу
који ће бити одржан у петак, 10.
марта, у кафе-клубу „Купе”, од
19 сати, говориће неколико до-
садашњих добитница награде

„Освајање слободе” – драматург
Борка Павићевић, професорка
у пензији Србијанка Турајлић,
активисткиња и новинарка Аи-
да Ћоровић и, у име Фонда
„Маја Маршићевић Тасић”,
Александра Берић.

Оне ће понудити одговоре на
питања колико смо слободни у

данашњем српском друштву и
да ли су дискредитација и ети-
кетирање неистомишљеника и
промовисање послушништва
морални. Разговараће и о томе
колико су сами грађани одго-
ворни за такво стање и постоје
ли услови за одржавање фер и
поштених избора.

ТРИБИНА У „КУПЕУ”

Освајање слободе
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По во дом обе ле жа ва ња Ме ђу на род -
ног да на же на, ове не де ље смо пи та -
ли су гра ђа не да ли про сла вља ју тај
пра зник, на ко ји на чин, као и шта
ми сле о по ло жа ју при пад ни ца леп -
шег по ла у дру штву.

ЈО ВАН ОЖЕ ГО ВИЋ, кла вир шти мер:
– Сма трам да је Дан же на нај леп ши

дан и имам оби чај да ку пу јем по кло -
не. Што се ти че пра ва же на, ми слим
да се на пре до ва ло у од но су на прет -
ход ни пе ри од, али ве ру јем да мо ра
још мно го да се ра ди на рав но прав но -
сти, јер се де ша ва да су у не ким ства -
ри ма му шкар ци у пред но сти.

ЂУР ЂЕ ЂУ КИЋ, пен зи о нер:
– Ми слим да је ле по што се обе ле -

жа ва Дан же на. Сма трам да је по -
треб но да се ма кар јед ног да на осе -
ћа ју по себ но. Сва ке го ди не ку пу јем
по клон тим по во дом. Тре ба ло би да

се ра ди на ја ча њу њи хо вог по ло жа ја,
ка ко би би ле рав но прав не с му шкар -
ци ма на свим по љи ма и мо гле да за -
у зи ма ју ру ко во де ћа ме ста.

ЈА СМИ НА ПЕ ТРАК, 
мар ке тин шки струч њак:

– Обе ле жа вам 8. март, јер је тај
пра зник под сет ник да су се же не бо -
ри ле за сво ја пра ва, а то тре ба и да
на ста ве, по го то во код нас на Бал ка -
ну. Дан же на се не сме сво ди ти на
до би ја ње јед ног цве та, већ на по ди -
за ње све сти. Иа ко смо на пре до ва ле,
још увек ни смо у ис тој рав ни с му -
шкар ци ма, до би ја ју се ма ње пла те, а
по го то во у ру рал ним под руч ји ма,
где су же не пот пу но у дру гом пла ну.

ВУ КА ШИН КО СТИЋ, ку вар:
– По во дом Да на же на ку пу јем по -

кло не за де вој ку и мај ку. Сма трам да
тај пра зник до при но си бо љем по ло жа ју

же на у дру штву, али сма трам да на
то ме не тре ба да се ра ди са мо 8. мар -
та. На пре до ва ло се, али и да ље тре ба
да се ра ди на то ме.

МА РИ ЈА НО ВА КО ВИЋ, 
ко мер ци ја ли ста:

– Про сла вљам Дан же на, пр вен -
стве но због то га што смо не ка да има -
ле мно го ма ње пра ва не го да нас.
Сма трам да же не да нас ни су мно го
угро же не, на про тив, де ша ва се да су
оне те ко је угро жа ва ју.

МИ ЛИ ЦА БИР ЦЛИН, пен зи о нер ка:
– Не кад сам сла ви ла Дан же на,

али ка ко сам ста ри ја, све сла би је то
ра дим. Увек до би јам по кло не од де -
це. Ми слим да је тај пра зник би тан и
да би тре ба ло на ста ви ти обе ле жа ва -
ње тог да ту ма, пре све га ра ди по ди -
за ња све сти о по ло жа ју же на.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

В. КОСТИЋЈ. ПЕТРАК М. НОВАКОВИЋ М. БИРЦЛИН

НАША АНКЕТА

КА КАВ ЈЕ ПО ЛО ЖАЈ ЖЕ НА У ДРУ ШТВУ?

Тре ба ра ди ти на по бољ ша њу

Ђ. ЂУКИЋJ. OЖЕГОВИЋ

ХРОНИКА

По себ на па жња би ће
усме ре на на уна пре ђе ње
ими џа гра да и на бо љу 
ин фор ми са ност гра ђа на

Рад ни до ру чак за пред став ни ке ло кал -
них ме ди ја и до пи сни шта ва Ра дио-
-те ле ви зи је Ср би је и Ра дио-те ле ви зи је
Вој во ди не с гра до на чел ни ком Пан -
че ва Са шом Па вло вим одр жан је 7.
мар та, а по вод је био по че так из ра де
Стра те ги је ко му ни ка ци је Пан че ва,
ко ја је ин те грал ни део Стра те ги је
раз во ја гра да Пан че ва.

Реч је о до ку мен ту ко ји ће об у хва -
ти ти ак ци о не ме ре за да ље уна пре ђе -
ње раз во ја Пан че ва, а ње го ва до след -
на при ме на тре ба да до при не се ве ћој
ефи ка сно сти и бо љој ме ђу соб ној са -
рад њи свих град ских ор га на и њи хо -
вих за по сле них и да на кра ју ре зул ти -
ра бо љим ра дом це ло куп не Град ске
упра ве Пан че ва, али и ве ћом ин фор -
ми са но шћу Пан че ва ца.

И гра до на чел ни ка, али и пред став -
ни ке Град ске упра ве, пре све га Ја -
сми ну Ра до ва но вић, са вет ни цу за од -
но се с јав но шћу, ин те ре со ва ло је има
ли про бле ма у ко му ни ка ци ји и на ко -
ји на чин уна пре ди ти од нос с но ви на -
ри ма.

Од но се с ме ди ји ма не тре ба пот пу -
но из јед на ча ва ти са од но си ма с јав -
но шћу, јер се они мо гу де фи ни са ти
као део пи-ар слу жбе, чи ји је основ ни
циљ да се ство ри што бо ља ме диј ска
сли ка (имиџ) ор га ни за ци је или по је -
дин ца, а у овом слу ча ју Пан че ва. О
ими џу гра да је на рад ном до руч ку го -
во рио гра до на чел ник.

– Ва жно је ис ти ца ти пред но сти на -
шег гра да кроз про мо ци ју при вре де и

при вред ни ка, али и ма ни фе ста ци о -
ног ту ри зма. Циљ је и ре брен ди ра ње
гра да, јер мно ге ин ве сти то ре ин те ре -
су је и ка ква је дру штве на над град ња
у сре ди ни у ко јој би они евен ту ал но
уло жи ли но вац – ре као је Па влов.

Пр ви чо век Пан че ва је с тим у ве зи
ис та као зна чај ме ди ја и њи хо ву про -
ак тив ну уло гу у пра ће њу ра да град -
ских ор га на (од про мо ци ја и при вред -
них и кул тур них до га ђа ја до иза зо ва и
кри за с ко ји ма се град ска ад ми ни -
стра ци ја су о ча ва, по пут еко ло шких и
ко му нал них про бле ма).

А за но ви на ре је нај ва жни је да им
функ ци о не ри ло кал не са мо у пра ве

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ОДР ЖАО СА СТА НАК С ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА МЕ ДИ ЈА

ПО ЧИ ЊЕ ИЗ РА ДA
СТРА ТЕ ГИ ЈЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ

бу ду до ступ ни за из ја ве. У отво ре ној
ди ску си ји сва ко од ко ле га из нео је
пред ло ге, им пре си је и су ге сти је за
да љи бо љи про ток ин фор ма ци ја. На
са стан ку се чу ло да би би ло до бро да
гра до на чел ник уве де ре дов не рад не
са стан ке с но ви на ри ма или да се по -
бољ ша ин фор ми са ност ста нов ни ка
пан че вач ких се ла...

У пр вој фа зи из ра де овог до ку мен -
та тим ће при ку пља ти ис тра жи ва ња
и по дат ке ко ји мо гу би ти од ко ри сти
за уна пре ђе ње ко му ни ка ци је, по пут
пред ло га из не тих на овом пр вом са -
стан ку.

Стра те ги ја ко му ни ка ци је тре ба да
бу де алат ко ји ће про пи са ти про це ду -
ре уну тра шње ко му ни ка ци је свих ор -
га на, ефи ка сну и бр зу раз ме ну ин -
фор ма ци ја, а ти ме бр же и кон крет -
ни је ин фор ми са ње гра ђа на о њи хо -
вим пра ви ма и оба ве за ма. По себ на
па жња би ће усме ре на на уна пре ђе ње
ими џа гра да као енер гет ски ефи ка -
сног, по вољ ног ин ве сти ци о ног окру -
же ња, кул тур ног цен тра Ба на та...

Град Пан че во је по чет ком го ди не
за по чео из ра ду Стра те ги је ко му ни ка -
ци је, ко ја тре ба да об у хва ти пе ри од
од 2017. до 2020. го ди не, и она је ме -
ђу пр вим до ку мен ти ма овог ти па на
ло кал ном ни воу у Ср би ји.

М. Ди ми трић

Град ска упра ва (ГУ) рас пи са ла је јав -
ни по зив за гра ђа не да до ста ве фо то -
гра фи је Пан че ва и око ли не за по тре -
бе бу ду ће фо то-мо но гра фи је Пан че -
ва, ко ју при пре ма Град ска упра ва.

Нај бо љи ра до ви с ка рак те ри стич -
ним, али и ма ње по зна тим мо ти ви ма
екс те ри је ра, ен те ри је ра, ур ба ног и ру -
рал ног, за тим кул тур них, спорт ских и
ту ри стич ких ма ни фе ста ци ја и све га
оно га што до ча ра ва дух гра да, би ће
ко ри шће ни за из ра ду пу бли ка ци је.

– Уко ли ко гра ђа ни по се ду ју фо то -
гра фи је гра да из раз ли чи тих го ди -

ЈАВ НИ ПО ЗИВ

Град при ку пља 
фо то гра фи је Пан че ва

Пред став ни ци Гра да Пан че ва пот -
пи са ли су про шле не де ље у Бе о гра -
ду Ме мо ран дум о са рад њи у окви ру
про јек та „Уна пре ђе ње људ ских ре -
сур са у ло кал ној са мо у пра ви”, чи -
ме је обез бе ђе на по др шка у уна пре -
ђе њу људ ских ре сур са у пан че вач -
кој и у још два де сет ло кал них са -
мо у пра ва.

Про је кат у вред но сти од два ми -
ли о на евра фи нан си ра ју Са вет
Евро пе и Европ ска уни ја, а спро во -
ди га Кан це ла ри ја Са ве та Евро пе у
Ср би ји у са рад њи с Ми ни стар ством
за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо -
у пра ву и Стал ном кон фе рен ци јом
гра до ва и оп шти на.

Ми ни стар ка Ана Бр на бић ре кла
је да је за про је кат вла да ло ве ли ко
ин те ре со ва ње.

„При ја ви ле су се 93 ло кал не са -
мо у пра ве, што је од лич на на зна ка
да су од го вор не и да зна ју да пре по -
зна ју сво је по тре бе. Тран спа рент -
ност и про фе си о на ли зам ло кал них
са мо у пра ва од кључ ног су зна ча ја, а
про је кат до ла зи у пра во вре ме због
им пле мен та ци је но вог За ко на о за -
по сле ни ма”, ис та кла је она у са оп -
ште њу.

„Пла ни ра мо да у апри лу за поч не -
мо ве ли ки круг обу ка на ме ње них
ло кал ним са мо у пра ва ма, ка ко би -
смо за јед но по ка за ли гра ђа ни ма да
ми је смо њи хов сер вис”, по ру чи ла
је ми ни стар ка Бр на бић и оце ни ла
да се од про јек та на пр вом ме сту
оче ку је про ме на све сти у на чи ну
ра да.

Ми ни стар ка је на ја ви ла фор ми -
ра ње на ци о нал не ака де ми је за јав -
ну упра ву, ко ја ће би ти не за ви сна
ин сти ту ци ја, али ће укљу чи ва ти ло -
кал не са мо у пра ве, те се оче ку је зна -
тан про грес у овој обла сти у Ср би ји.

Шеф Де ле га ци је ЕУ у Ср би ји
Мајкл Да вен порт ре као је да је ефи -
ка сна и тран спа рент на јав на упра ва
је дан од сту бо ва сва ке де мо кра ти је
и са ме ЕУ, а ре фор ма јав не упра ве
је дан од нај ве ћих при о ри те та у
окви ру по ли ти ке про ши ре ња ЕУ,
по пут вла да ви не пра ва и еко ном -
ског на прет ка. „Чи ње ни ца да се ви -
ше од 90 оп шти на ја ви ло за уче шће
у про гра му по ка зу је ве ли ко ин те ре -
со ва ње оп шти на за ова кве про гра ме
уса вр ша ва ња и по бољ ша ња си сте ма
ру ко во ђе ња људ ским ре сур си ма”,
ре као је ам ба са дор Да вен порт, ис -
ти чу ћи да су оп шти не мо тор свих
ре фор ми.

Шеф Ми си је Са ве та Евро пе Тим
Кар трајт ре као је да ло кал не са мо у -
пра ве има ју кључ ну уло гу у ре фор -
ми јав не упра ве, те да је ва жно да
њи хо ве услу ге гра ђа ни ма и при вре -
ди бу ду ефи ка сне и ква ли тет не, а да
за по сле ни бу ду од го вор ни и да њи -
хов рад бу де тран спа рен тан.

По ред Пан че ва, у про је кат су
укљу че ни Бе о град и град ске оп шти -
не Ста ри град и Сав ски ве нац, Ниш,
Но ви Сад, Кра гу је вац, Кра ље во, Сме -
де ре во, Зре ња нин, Ча чак, Ва ље во,
Ло зни ца, Пи рот, Бач, Тр сте ник, Ме -
две ђа, Ра шка, Свр љиг и Бу ја но вац.

М. Д.

ПРО ЈЕК AT „УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЉУД СКИХ РЕ СУР СА 

У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ”

За бо љи сер вис гра ђа на

Фо то гра фи је би се Гра ду усту пи ле
без нов ча не на кна де и ис кљу чи во за
по тре бе из ра де ове фо то-мо но гра фи је,
ко ја ће се ко ри сти ти као про то ко лар -
ни по клон и ко ја, као та ква, не би би -
ла ко мер ци јал но из да ње. Ау то ри би
за др жа ли сво ја ау тор ска пра ва, од но -
сно би ли би пот пи са ни и до би ли би
од ре ђе ни број при ме ра ка пу бли ка -
ци је.

За из ра ду мо но гра фи је Пан че ва нео п -
ход не су фо то гра фи је у бо ји или цр но бе -
ле, у ви со кој ре зо лу ци ји, са ин фор ма ци -
ја ма о објек ту и ме сту сни ма ња, а ау то ри

шњих до ба, а ко је есте ти ком и ква ли -
те том за до во ља ва ју кри те ри ју ме да
бу ду увр ште не у лук су зно опре мље ну
пу бли ка ци ју, по зи ва мо их да нам их
до ста ве и на тај на чин уче ству ју у
про мо ци ји гра да, али и сво јој лич но
– ре кла је Бра ни сла ва Сте па нов, шеф
про то ко ла ГУ.

их мо гу до ста ви ти на CD-у или DVD-у уз
лич не по дат ке (име, пре зи ме, адре са, те -
ле фон и имејл адре са) на пи сар ни цу
Град ске упра ве, на сло вље но на кан це ла -
ри ју про то ко ла, или лич но до не ти у кан -
це ла ри ју про то ко ла (пр ви спрат, бр. 120).

Јав ни по зив је отво рен до 31. мар -
та 2017. М. Д.

Градоначелник Панчева расписао
је 17. фебруара јавни конкурс за су-
финансирање пројеката у култури
за 2017. годину из следећих обла-
сти: књижевност (стваралаштво,
преводилаштво), музика (стварала-
штво, продукција, интерпретација),
ликовне, примењене, визуелне
уметности, дизајн и архитектура,
филмска уметност и остало аудио-
-визуелно стваралаштво и манифе-
стације у вези с тим, позоришна
уметност (стваралаштво, продук-
ција и интерпретација), уметничка
игра – класичан балет, народна
игра, савремена игра (стварала-
штво, продукција и интерпретација),
остала извођења културних програ-
ма и културних садржаја (мјузикл,

циркус, пантомима, улична умет-
ност и сл.) и откривање, прикупља-
ње, истраживање, документовање,
проучавање, вредновање, заштита,
очување, представљање, интерпре-
тација, коришћење и управљање
културним наслеђем.

Право учешћа на овом конкурсу
имају установе, уметничка и друга
удружења регистрована за обавља-
ње делатности културе, као и други
субјекти у култури, осим установа
културе чији је оснивач република,
покрајина или локална самоуправа.
Пројекат треба да се реализује на
територији Панчева.

Рок за подношење пријава је три-
десет дана од дана објављивања
конкурса. М. Д.

ГРАД СУФИНАНСИРА

Конкурс за област културе

О ДО КУ МЕН ТУ

Стра те ги ја ко му ни ка ци је је све о бу хват ни до ку мент ко јим ће би ти ус по ста -

вље не основ не ко му ни ка циј ске про це ду ре. Она ће де фи ни са ти смер ни -

це за ко му ни ка ци ју ло кал не са мо у пра ве с гра ђа ни ма, као и кључ не

ак тив но сти и про гра ме ко ји ма ће се уна пре ди ти од нос ло кал не са мо у пра -

ве са за јед ни цом, и по ве ћа ти тран спа рент ност ра да и уче шће јав но сти у

до но ше њу од лу ка зна чај них за ло кал ну за јед ни цу.

Радни доручак – сендвич за новинаре



До лов ци су и ове го ди не ис по -
што ва ли ста ри оби чај па ље ња
ва три на дан обе ле жа ва ња Бе -
лих по кла да. Та ко су 26. фе -
бру а ра у ве чер њим ча со ви ма
на ви ше ло ка ци ја у се лу го ре ле
ва тре, око ко јих су се оку пи ли
ма ли ша ни, али и ста ри ји.

Овај оби чај да ти ра од дав -
ни на, а ве зан је за по че так ус -
кр шњег по ста. Ва тре се па ле
на дан ко ји је у цр кве ном ка -
лен да ру обе ле жен као Бе ле

по кла де и увек па да у не де љу
пред по че так ве ли ког по ста.
Оне сим бо лич но тре ба да са -
го ре све оно што је ло ше у љу -
ди ма и да они он да та ко про -
чи шће ни уђу у да не по ста. Ра -
ни је је овај оби чај био ма сов -
ни ји и ва тре су се па ли ле го то -
во ис пред сва ке ку ће. Да нас је
ма ње за сту пљен, али још увек
жи ви.

По ред па ље ња ва три, за по -
кла де се спре ма ју и кон зу ми -
ра ју кроф не, ба ре на ја ја и
шун ка, као ја ка и ка ло рич на
хра на, ко ја ће у на ред ним да -
ни ма би ти за бра ње на. Та ко ђе
је чест при зор да оку пље не
око ва тре раз га љу ју му зи ча ри,
нај че шће хар мо ни ка ши. Ле по
вре ме ове го ди не позитивно је
ути ца ло на ма сов ност оку пља ња.

У сва кој до ло вач кој ули ци
го ре ло је не ко ли ко ва три, нај -
че шће на рас кр сни ца ма, и око
њих су се де ца игра ла, а они
ма ло ста ри ји су уз ча ши цу раз -
го во ра и до ма ћег ви на и ра ки је
ужи ва ли до сит них са ти. Све то
буд но је пра ти ла па тро ла до ло -
вач ког До бро вољ ног ва тро га -
сног дру штва, ко ја је ка ми о ном
спрем ним за ин тер вен ци ју па -
тро ли ра ла се лом.

Од про шле го ди не ва тра се па -
ли и у пор ти Ве ли ке цр кве. Ове
го ди не је и скуп у цр кви био ма -
сов ни ји. На кон ве чер ње мо ли тве
оку пље ни су иза шли у пор ту, где
су при су ство ва ли чи ну па ље ња
ва тре, а мо гли су и да се окре пе
по слу же њем ко је је при пре мио
цр кве ни од бор са све ште ни ком
Бо ја ном Га ври ло ви ћем на че лу.
Ста ри оби ча ји сва ка ко има ју свој
сми сао и сим бо ли ку, а на осно ву
њих се одр жа ва, чу ва, али и мно -
го то га са зна је о не чи јој кул ту ри
и тра ди ци ји. Н. Р.

По кра јин ски фонд за раз вој
по љо при вре де об ја вио је кон -
кур се за до де лу кре ди та у
обла сти по љо при вред не про -
из вод ње у 2017. го ди ни. Под -
но си лац при ја ве мо ра има ти
по љо при вред но га здин ство
ко је се на ла зи на под руч ју
АП Вој во ди не и ко је је упи са -
но у Ре ги стар по љо при вред -
них га здин ста ва.

Кре дит не ли ни је овог по кра -
јин ског фон да на ме ње не су за

на бав ку: но ве по љо при вред не
ме ха ни за ци је (по гон ске, при -
кључ не); но вих си сте ма и
опре ме за на вод ња ва ње; опре -
ме за сто чар ске фар ме; ко шни -
ца и опре ме за пче лар ство; но -
вих за шти ће них ба шта (пла -
сте ни ка, ста кле ни ка) и опре ме
у њи ма; но вих про тив град них
мре жа у ви ше го ди шњим за са -
ди ма во ћа и ви но гра да; ри бље
мла ђи и но ве опре ме за риб ња -
ке и ква ли тет не те ла ди за тов,

као и за из град њу обје ка та на -
ме ње них скла ди ште њу жи та -
ри ца, во ћа и по вр ћа (си ло са,
под них скла ди шта, хлад ња ча)
и по ди за ње ви ше го ди шњих за -
са да во ћа и ви но гра да.

Кре ди ти ће се одо бра ва ти
по при сти глим при ја ва ма све
до утро шка сред ста ва пла ни -
ра них кон кур сом. Ви ше о
усло ви ма кон кур са мо же се
на ћи на сај ту По кра јин ског
фон да за по љо при вре ду.

У про шлом бро ју „Пан чев -
ца” пи са ли смо о фер тр го -
ви ни, о то ме ка ко она функ -
ци о ни ше и шта се до би ја
ње ном при ме ном, а у овом
бро ју ће мо об ја сни ти зна че -
ње тер ми на „гру пе со ли дар -
не ку по ви не” (ГСК). Њи хов
циљ је ства ра ње по ве ре ња
из ме ђу про из во ђа ча и по -
тро ша ча/куп ца.

Ова ква гру па се де кла ри -
ше као со ли дар на, али до ћи
до ствар не со ли дар но сти је
ду го ро чан про цес. Ова гру -
па мо же се про ши ри ти
укљу чи ва њем но вих по тро -
ша ча или про из во ђа ча. На
при мер, уко ли ко же ли те да
ку пу је те ор ган ску хра ну,
кон так ти ра ће те с не ким од
ор ган ских про из во ђа ча, до -
го во ри ће те се с про из во ђа -
чи ма да вам до не су или ис -
по ру че ро бу или да ви оде те
на га здин ство и да је пре у -
зме те. То ва жи за кон такт,
на при мер, с про из во ђа чи -
ма по вр ћа, ле ко ви тог би ља,
ви на, си ра, ме да..., ко ји
углав ном има ју удру же ња,
па на тр жи шту пру жа ју ор -
га ни зо ва ни ју по ну ду. У
прак си та ко про из во ђа чи
од ре ђе ног да на у не де љи на
од ре ђе но ме сто по тро ша -
чи ма до пре ме тра же не про -
из во де. Мо же и не ко од по -
тро ша ча из гру пе да оде код
про из во ђа ча и пре у зме про -
из во де, па их ка сни је рас по -
де ли чла но ви ма сво је гру пе.
Гру пе тре ба да бу ду ма ле,
јер се чла но ви он да лак ше
до го во ре.

Има при ме ра и да раз ли -
чи те гру пе са ра ђу ју, чла но ви
се упо зна ју с но вим про из во -
ђа чи ма и њи хо вим про из во -
ди ма, чи ме се по сти же ви ше -
стру ка ко рист: за по тро ша ча

се по ве ћа ва по ну да раз ли -
чи тих вр ста про из во да (до -
би ја се на ква ли те ту и ра -
зно вр сно сти), за про из во ђа -
ча се по ве ћа ва ју про да ја и
до бит, као и мо гућ ност ин -
ве сти ра ња у но ве про из вод -
не ли ни је и упо шља ва ња
но вих рад ни ка.

Со ли дар ност, за ко ју се
та кве гру пе од лу чу ју, пред -
ста вља вр сту по др шке ма -
лим про из во ђа чи ма, ко ји би
ина че има ли вр ло огра ни -
чен при ступ тр жи шту. У та -
квом од но су ни про из во ђа -
чи ни по тро ша чи ни су за ви -
сни од по сред ни ка, по себ но
од ве ли ких си сте ма, као што
су су пер мар ке ти и слич но.
Уз ова кву ор га ни за ци ју гру -
пе со ли дар не ку по ви не ко -
ри сте „кра так ла нац”, од но -
сно из ба цу ју све по сред ни ке
из ме ђу про из во ђа ча и по -
тро ша ча. То је пр ви и глав -
ни ко рак ко ји ка рак те ри ше
њи хо ву ак тив ност у све ту.

Да ље, по ред по ве ре ња ко -
је се сти че из ме ђу по тро ша -
ча и про из во ђа ча, ва жно је
на по ме ну ти и упо зна ва ње и
ства ра ње по ве ре ња и из ме -
ђу са мих по тро ша ча и из -
ме ђу са мих про из во ђа ча.
Да по сто је по зи тив ни при -
ме ри у ра ду ова квих гру па и
у Ср би ји, по твр ђу је и чи ње -
ни ца да од 2012. го ди не
ова кве не фор мал не гру пе
успе шно функ ци о ни шу у
Бе о гра ду, Но вом Са ду...
Ви дљи вост ра да гру па со ли -
дар не ку по ви не нај че шће се
оства ру је пу тем „Феј сбу ка”.

У на ред ном бро ју не дељ -
ни ка „Пан че вац” чи тај те о
„Slow Food-у”, уго сти тељ -
ској по ну ди про и за шлој из
по кре та ко ји је на стао као
од го вор на „Fast Food”.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 10. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ре ор га ни за ци ја
пси хи ја триј ских 
уста но ва под ра зу ме ва
и сма ње ње бро ја
па ци је на та и њи хо во
укљу чи ва ње 
у за јед ни цу

Наш град до кра ја 2017. го ди -
не тре ба да до би је Цен тар за
мен тал но здра вље, као ор га -
ни за ци о ну јeдиницу Спeци -
јал нe болницe за психи јат риј -
скe болeсти Ко вин. Та уста но -
ва би ће тре ћа те вр сте у Ср би -
ји (по ред Ки кин де и Ни ша), а
ње но осни ва ње ће по мо ћи ЕУ
из прет при ступ них фон до ва.

По сто је ће пси хи ја триј ске
бол  ни це у зе мљи су пре бу ки -
ра не, а је дан од кључ них про -
бле ма у њи хо вом функ ци о ни -
са њу је и тај што су се мно ге
по ро ди це бу квал но од ре кле
сво јих бо ле сних чла но ва, па су
они, из тог раз ло га, хо спи та -
ли зо ва ни ду ги низ го ди на.

Због то га би оп шти циљ овог
пројeкт а био побољшањe
социјалнe инкл узијe осо ба са
интeлeк туалним и мeнталним
потeшк оћама, од но сно њи хо -
во укљу чи ва ње у дру штво, у
слу ча је ви ма где је то мо гу ће.
То зна чи да би, по ред раз го во -
ра с пси хо ло зи ма, би ле ор га -
ни зо ва не и те ра пи је по пут би -
бли о те ра пи је, а во ди ли би их
во лон те ри ко ји већ има ју ис -
ку ства у ра ду са овим па ци јен -
ти ма кроз ра ни је ан га жо ва ње
у ра зним удру же њи ма за по -
моћ овим ли ци ма.

За ле че ње у бу ду ћем пан че -
вач ком цен тру не ће би ти по -
тре бан упут, а по ред услугe
спeцијалистичко-консул татив нe
амбулантe, ко ју би мо гли да
ко ри сте сви гра ђа ни, по сто јао

ДРУШТВО

пси хи ја триј ске уста но ве за ре -
ор га ни за ци ју, ре кла је да је
она ин си сти ра ла да овај цен -
тар бу де у Пан че ву, јер по бро -
ју хит них пријeма, ин тeр вeн -
циј а и по врат ни ка, у Ко ви ну
има нај ви ше пацијeната с те -
ри  то ри је Пан че ва.

– Др жа ва до 2001. го ди не
ни је има ла ни јед ну стра те ги ју
ни ти ак ци о ни план за то ка ко
би се ова област на да ље раз ви -
ја ла. Већ та да је би ло ја сно да
про блем по сто ји. У Ита ли ји, на
сту диј ском пу то ва њу, ви де ла
сам мо дел и при ступ па ци јен -

До по чет ка ра да ове уста но ве
усле ди ће са стан ци с прeд -
ставницима пан че вач ке ло кал нe
самоуправe, али и eдукативно-
-информативнe ак тив но сти о
пра ви ма и пот рeба ма осо ба с
мeнталним смeт ња ма и на кра ју
информисањe гра ђан ства. Ди -
рек тор Оп ште бол ни це Пан че во
др Сло бо дан Ову ка из ја вио је да
по др жа ва ову иде ју, јер је крај њи
циљ да се по мог не па ци јен ти ма,
ме ђу ко ји ма има и оних ко ји су
рад но спо соб ни.

– Пан че во има са мо два
пси хи ја тра ко ји ра де при ам -

лан те. У ме ђу вре ме ну, због
на ја вље них ра до ва на Ин тер -
ном оде ље њу и из ме шта ња
За во да за јав но здра вље упра -
во у ту ам бу лан ту, ми ће мо
на ћи дру ги про стор за ам бу -
лант ну те ра пи ју – ре као је
Ову ка.

Бу ду ћи рад Цeнтра за
мeнтално здрављe бићe првeн-
ствeно усмeрeн на раз вој ак -
тив но сти у зајeдници, рад с по -
ро ди ца ма ко ри сни ка и на пси-
хоeдукацију. Не што слич но
већ по сто ји у на шем гра ду, а
реч је о про јек ту „Ку ћа на по ла

Гру пе со ли дар не 
ку по ви не

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ВЕ ЛИ КИ ПОСТ

Ва тре у До ло ву за Бе ле по кла де

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

НИС гру па пред ста ви ла је кра -
јем фе бру а ра струч ној јав но сти
ре зул та те по сло ва ња за 2016.
го ди ну на Бе о град ској бер зи.
Ре зул та те је из нео за ме ник ге -
не рал ног ди рек то ра и ди рек тор
Функ ци је за фи нан си је, еко но -
ми ку, пла ни ра ње и ра чу но вод -
ство Ан тон Фјо до ров. Том при -
ли ком је ис так ну то да је про -
шле го ди не НИС гру па оства ри -
ла не то до бит од 15 ми ли јар ди
ди на ра, што је три од сто ви ше
не го про шле го ди не.

Ин ве сти то ри и бро ке ри су
упо зна ти с тим да је у 2016.
го ди ни у сег мен ту ис тра жи ва -
ња и произвoдње ком па ни ја
ус пе ла да оства ри пла ни ра ни
обим про из вод ње угљо во до ни -
ка, уз исто вре ме но по ве ћа ње
ре зер ви за 3,4 од сто, а уку пан

обим пре ра де наф те по ве ћан
је за је дан од сто у по ре ђе њу са
2015. го ди ном.

Фјо до ров је ис та као да је
НИС гру па успе шно на ста ви ла
да спро во ди про грам по ве ћа -
ња опе ра тив не ефи ка сно сти у
свим обла сти ма по сло ва ња,
чи ји је ефе кат у 2016. го ди -
не из но сио 8,6 ми ли јар ди
ди на ра.

На кра ју пре зен та ци је ис -
так ну ти су и пла но ви за ову
го ди ну, од но сно да ће НИС
на ста ви ти да ула же у обла сти

ис тра жи ва ња и про из вод ње с
ци љем по ве ћа ња ре сурс не ба -
зе, док ће у обла сти пре ра де
би ти на ста вље на ре а ли за ци ја
дру ге фа зе мо дер ни за ци је пре -
ра ђи вач ких ка па ци те та и про -
је ка та ко ји су усме ре ни на по -
ве ћа ње опе ра тив не и енер гет -
ске ефи ка сно сти. Ка да је реч о
про ме ту, на ве де но је да НИС
пла ни ра да љи раз вој ма ло про -
дај не мре же у Ср би ји и зе мља -
ма ре ги о на, као и ди вер зи фи -
ка ци ју би зни са у обла сти енер -
ге ти ке.

НА БЕ О ГРАД СКОЈ БЕР ЗИ

НИС пред ста вио ре зул та те по сло ва ња 
за 2016. го ди ну

ОСНИ ВА ЊЕ ЦЕН ТРА ЗА МЕН ТАЛ НО ЗДРА ВЉЕ

БЕЗ УПУ ТА НА ПАР ТИ ЈУ РАЗ ГО ВО РА

Страну припремила

Марина
Димитрић

У НО ВОМ СА ДУ

Рас пи са ни кон кур си 
за по љо при вред ни ке

би психосоциорeхабили тацио ни
трeтман, ко ји упра во подразу-
мeва рeкрeативну и умет  нич ку
тeрапију, савeтодавни рад с
ко ри сни ци ма и чла но ви ма по -
ро дицe, за тим гру пу за са мо -
по моћ и кур се ве стра ног је зи -
ка или ра чу на ра.

Др Гор да на Ко ко ра из ко -
вин ске бол ни це, ко ја је би ла
члан ре пу блич ке ко ми си је за
ре фор му мен тал ног здра вља
чи ји је за да так био да при пре ми

ти ма ко ји је пот пу но дру га чи ји
од на шег и та да сам пр ви пут
чу ла за ан тип си хи ја три ју. То
зна чи да мно ги па ци јен ти ни -
су, ка ко ми у жар го ну ка же мо,
за „лу да ру”. То зна чи да, ако би
се с њи ма ра ди ло, али не та ко
што би са мо до би ја ли ме ди ка -
мен те, они би мо гли пот пу но
са мо стал но да жи ве и функ ци -
о ни шу. Циљ ће нам би ти сма -
ње ње бро ја хо спи та ли зо ва них
– ре кла је Гор да на Ко ко ра.

бу лан ти „Цен тар”, а слич но је
и у дру гим ме сти ма. Та ко и
до ла зи мо до то га да се ве ли -
ки број њих упу ћу је у спе ци -
јал не бол ни це. Док сам био
ди рек тор До ма здра вља, про -
шле го ди не, од ди рек тор ке
ко вин ске бол ни це Алек сан -
дре Га ври ло вић та ко ђе сам
чуо за овај про је кат и та да је
наш пред лог био да тај цен -
тар бу де сме штен у про сто ри -
је ста ре Же ле знич ке ам бу -



Тек стом „Ко руп ци ја у Цен тру за со ци -
јал ни рад?”, об ја вље ним 27. ја ну а ра
2017. го ди не, лист „Пан че вац” пре кр -
шио је тач ку 5 Одељ ка I (Исти ни тост из -
ве шта ва ња) Ко дек са но ви на ра Ср би је,
по ко јој су са но ви нар ством не спо ји ви
об ја вљи ва ње нео сно ва них оп ту жби, кле -
ве та и гла си на.

Од лу чу ју ћи о жал би ди рек то ра Цен -
тра за со ци јал ни рад „Со ли дар ност” Зо -
ра на Ал би ја ни ћа, чла но ви Ко ми си је за
жал бе оце ни ли су да је евен ту ал на ко -

руп ци ја у цен тру за со ци јал ни рад не -
сум њи во ва жна те ма од јав ног ин те ре са
и да ме ди ји ти ме тре ба да се ба ве. Али,
упра во због зна ча ја темe, она мо ра би ти
озбиљ но и те мељ но об ра ђе на, што под -
ра зу ме ва и при ку пља ње и прет ход ну
про ве ру по да та ка. У овом слу ча ју, по
ми шље њу Ко ми си је, то ни је ура ђе но уз
по што ва ње етич ких стан дар да про фе си -
је. Лист је, на осно ву, ка ко су са ми на ве -
ли, при ту жби не ко ли ко гра ђа на, на ја вио
да ће пи са ти о ко руп ци ји у Цен тру за со -

ци јал ни рад, иа ко у тек сту пи ше да тек
тре ба да ис тра же да ли је то тач но. „Пан -
че вац” уна пред на ја вљу је при чу ко ју за -
пра во још не зна да ли ће има ти, што се
ви ди и из по зи ва гра ђа ни ма да са њи ма
по де ле би ло ка ква са зна ња о то ме. Ова -
кав нео би чан на чин на ја вљи ва ња тек ста
за ко ји прет ход но ни су при ку пље ни до -
ка зи, ли чи на сво је вр сну по тер ни цу про -
тив за по сле них у Цен тру, про тив ко јих
се из но се сум ње да су ко рум пи ра ни, а да
се за то не ну де ни ка кви до ка зи.

Ива но вач ки Дом кул ту ре и Фо то-
-гру па „Ду на вац” спре ма ју се за
ма ли ју би леј – де се ти фо то-
-са фа ри, на ко јем ће се по но во
оку пи ти при зна ти мај сто ри,
али и још увек не а фир ми са ни
та лен ти из це ле зе мље у обла -
сти умет нич ке фо то гра фи је.

Ор га ни за то ри су ко нач но
од ре ди ли и да тум одр жа ва -
ња, ко ји су због пр вог кру га
пред сед нич ких из бо ра про -
лон ги ра ли за се дам да на, то
јест за не де љу, 9. април. Они
ће том при ли ком за го сте, као
до ка за но до бри до ма ћи ни,

обез бе ди ти све нео п ход не
усло ве.

Сви за ин те ре со ва ни мо гу
под не ти при ја ве од но сно до -
ста ви ти сво је име, пре зи ме и
број те ле фо на на имејл адре су:
fgdunavac@gmail.com, или се
ја ви ти на 064/180-42-08 и

066/629-47-33. Они ко ји же ле
да при су ству ју за јед нич ком
руч ку, тре ба да по до ла ску пла -
те ко ти за ци ју од три ста ди на ра.

Нај бо љи ра до ви би ће, као по
оби ча ју, на гра ђе ни 15. ав гу ста у
скло пу обе ле жа ва ња се о ске сла -
ве Ве ли ке Го спо ји не. Ј. Ф.

Ра до ви по че ли 
кра јем 2014. го ди не

Во зо ви ће са да ићи
бр зи ном од 120 
ки ло ме та ра на сат

Пот пи си ва њем ко нач ног за пи -
сни ка о при је му објек та у при -
су ству пред став ни ка ру ске
ком па ни је „РЖД Ин тер не ше -
нел” и „Ин фра струк ту ре же ле -
зни це Ср би је” 25. фе бру а ра је
за вр ше на ре кон струк ци ја пру -
ге Пан че во –Бе о град. На кон
то га они су се, пре ње ног зва -
нич ног пу шта ња у са о бра ћај,
про во за ли но вим ко ло се ком
од ста ни це Ов ча до ста ни це
Пан че во –Глав на, а по том је
ре кон стру и са ном пру гом про -
шла и ком по зи ци ја пут нич ког
во за ко ји је ишао до Бе о гра да.

Ру ска ком па ни ја је са оп -
шти ла да ће во зо ви са да ићи
бр зи ном од 120 ки ло ме та ра на
сат, што је зна чај но по ве ћа ње
у од но су на њи хо ву про сеч ну
бр зи ну пре ре кон струк ци је,
ко ја је из но си ла око 50 ки ло -
ме та ра. Осим то га, са да су по -
ве ћа ни ка па ци тет са о бра ћа ја
и про пу сна моћ пру ге и без -
бед ност на њој.

Ре кон струк ци ја пру ге Пан -
че во –Бе о град по че ла је кра -
јем 2014. го ди не и би ла је је -
дан од нај ве ћих по сло ва, ко ји

ДРУШТВО
Петак, 10. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОКОН ЧАН ВА ЖАН ПО САО

ЗА ВР ШЕ НА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ПРУ ГЕ 
ПАН ЧЕ ВО –БЕ О ГРАД

је фи нан си ран ру ским кре ди -
том вред ним 800 ми ли о на до -
ла ра до би је ним за мо дер ни за -
ци ју на ших же ле зни ца. Тај но -
вац је ис ко ри шћен за ре кон -
струк ци ју по сто је ћих и из град -
њу ви ше но вих пру га ши ром Ср -
би је и за на бав ку но вих во зо ва.

То ком ра до ва на пру зи Пан -
че во –Бе о град ре кон стру и сан је
по сто је ћи ко ло сек ду жи не ше -
сна ест ки ло ме та ра, а по ред ње га
је из гра ђен и елек три фи ци ран
још је дан. Та ко ђе, про ши ре не
су же ле знич ке ста ни це у Ов чи
и Кр ња чи, као и ста ја ли шта
Се беш и Кр ња ча –мост.

не по сред ној бли зи ни но во и згра -
ђе ног ста ја ли шта Кр ња ча –мост.

По ред успе шно из ве де них
ра до ва на пру зи Пан че во –Бе о -
град, ком па ни ја „РЖД Ин тер -
не ше нел” по ка за ла је и дру -
штве ну од го вор ност, јер је фи -
нан си ра ла обим ну ре кон струк -
ци ју пан че вач ке основ не шко ле
„Ва са Жив ко вић” и ор га ни зо ва -
ла ту ри стич ко пу то ва ње ве ли -
ког бро ја уче ни ка те шко ле и
још не ко ли ко дру гих основ них
шко ла из на шег гра да у је дан
од нај леп ших ру ских гра до ва –
Санкт Пе тер бург.

М. Глигорић

За хва љу ју ћи ре кон струк ци ји
пру ге на Та ми шу, на пра вље ни
су но ви мост ду жи не 242 ме тра
и не ко ли ко ма њих с про пу сти ма
за во ду. Да би се же ле знич ки са -
о бра ћај на пру зи од ви јао што
без бед ни је, об но вље на је кон -
такт на мре жа и са гра ђе не су три
но ве тра фо ста ни це. То ком ре -
кон струк ци је за вр ше на је и згра -
да за си гур но сне и те ле фон ско-
-те ле граф ске уре ђа је ко ја се на -
ла зи на же ле знич кој ста ни ци
Пан че во –Глав на. Пред крај ра -
до ва на пру зи за Бе о град пот пу -
но су за ме ње ни над во жња ци на
са о бра ћај ној пе тљи у Кр ња чи, у

ПО ЧЕ ЛЕ ПРИ ЈА ВЕ ЗА ДО ГА ЂАЈ У ИВА НО ВУ

Де се ти фо то-са фа ри

Од не дав но бр же до глав ног гра да

„Ју ли јан” Ива на Ива њи ја
По след њи ро ман из Ива њи -
је ве три ло ги је о рим ским
ца ре ви ма по те клим с на ших
про сто ра, под на сло вом „Ју -
ли јан”, је сте при ча о на да ре -
ном и обра зо ва ном вла да ру
ко ји је по след њи по ку шао
не мо гу ће: да у Рим ско цар -
ство вра ти мно го бо жач ку
ре ли ги ју пре да ка, због че га
је био ана те ми сан и про зван
Апо ста та (от пад ник).

Ју ли јан је жи вео са мо 27
го ди на, по ли ти ком је по чео
да се ба ви ка сно, са два де се -
так го ди на, јер је пр во хтео
да бу де све ште ник, па он да
фи ло зоф, а и сам је пи сао
нео пла тон ске рас пра ве. Не -
спре ман је по стао вој ско во -
ђа, ушао је у Га ли ју и до би -
јао бит ке чи та ју ћи Це за ра и,
на кра ју, пре ва рен и из дат,
по ги нуо је хе рој ском смр ћу
при ли ком оп са де пер сиј ског
гра да Кте си фо на на Ти гру.

Ње го ва пра вич ност, уз др -
жа ност и скром ност као

рим ског це за ра, „до стој ног
да вла да дру ги ма јер је умео
да вла да со бом“, и на да све
ње гов кра так, а бо гат и ис пу -
њен жи вот – нај ви ше су раз -
го ре ва ли ма шту по ко ле ња.
Остао је упам ћен као нај тра -
гич ни ји и нај пле ме ни ти ји
ме ђу рим ским ца ре ви ма.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 15. мар та, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Да ли би суд би на овог рим ског ца ра би ла друк чи ја да је
ипак по стао све ште ник?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер -
ком књи ге „Ју ли јан” Ива на Ива њи ја. Нај бо ље од го во ре ће мо
об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу
пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Од лу чи ли сте да по ста не те
про гра мер, али ни сте си гур -
ни ода кле да поч не те? Ис -
пи ши те јед но став на упут -
ства за про гра ми ра ње у
скрач про гра му, усвој те ве -
шти не по мо ћу ко јих ће те
ство ри ти соп стве ну ком пју -
тер ску игру и на у чи те да ди -
зај ни ра те свој веб-сајт – то је
са мо по че так све га што вас
че ка у овој књи зи. На у чи те
да ди зај ни ра те и ис про гра -
ми ра те соп стве ну ком пју -
тер ску игру.

Ка да про ђе те сва ки ко -
рак, има ће те де сет су пер -
ве шти на по треб них да по -
ста не те мај стор за про гра -
ми ра ње!

„Ка ко по ста ти про гра мер” 
Шо на Мак ма ну са

Два чи та о ца ко ји до сре де, 15. мар та, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Да ли је те шко по ста ти про гра мер?”, на гра ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Ка ко по ста ти про гра мер” Шо на
Мак ма ну са. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи -
жа ри „Вул кан”.
      Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка ко за -
ми шља те „аме рич ки сан”.
„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 „Ов де до ла зе са -
ња ри” Им бо ло Мбуе 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:

„Ма, ко ји аме рич ки сан,
они су и те ка ко буд ни, то ми
са мо мо же мо да са ња мо...”
063/1815...

„Ја ни ка да ни сам са ња ла
аме рич ки, са мо по срп ски.”
064/1792...

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 да ли чо век мо же
про ме ни ти суд би ну. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак

књи ге „Слу чај Бре мен” Дра -
га на Ве ли ки ћа.

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

„Тан ке ни ти суд би ну др же
као ма ри о не ту у на шим ру -
ка ма. Али нео че ки ван на лет
ве тра мо же да за љу ља те ни -
ти, па да суд би на оде у прав -
цу ко ји ни смо пла ни ра ли.”
063/1100...

„Од сво је сен ке и од суд -
би не не мо жеш по бе ћи ма
ко ли ко бр зо тр чао. Кад уста -
неш, и не слу тиш шта ће ти
се тог да на де си ти; кад лег -
неш, не знаш шта ћеш са ња -
ти. Ни то ли ко!” 064/3856...

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

Са ња мо да ни су буд ни

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Са ла До ма вој ске у Пан че ву
би ла је 25. фе бру а ра пре ма ла
да при ми све ко ји су же ле ли да
бу ду део пе тог тра ди ци о нал ног
так ми че ња у пра вље њу ру ске
са ла те ко је је ор га ни зо ва ло
Дру штво срп ско-ру ског при ја -
тељ ства „До си теј Об ра до вић”.

За при зна ње ко је се до де љу -
је твор ци ма нај у ку сни јих и
нај леп ше аран жи ра них ру -
ских са ла та бо ри ло се 120 так -
ми ча ра. Овај до га ђај је пра ти -
ло ви ше но ви нар ских еки па,
ме ђу ко ји ма је би ло и оних из
Ру си је, а при су ство ва ли су и
пред став ни ци ру ске, бе ло ру -
ске и бо сан ско хер це го вач ке
ам ба са де.

На кон што је жи ри оце нио
так ми ча ре, по се ти о ци су мо -
гли да про ба ју све из ло же не
са ла те, че му на ши мно го број -
ни су гра ђа ни ни су одо ле ли ни
ове го ди не.

За по бед ни ке у по је ди нач ној
кон ку рен ци ји про гла ше ни су
Ма ри ја Јо вић, Ка та ри на Бо жо -
вић и Сла ђа на Илић. Ме ђу
шко ла ма ко је су се так ми чи ле
нај бо ље су би ле Сред ња уго -
сти тељ ска шко ла из Сме де ре -
ва, Основ на шко ла „Ва са Жив -

ко вић” и Уго сти тељ ска шко ла
из Но вог Са да.

На гра де су до би ли и Ге рон -
то ло шки цен тар, Дом „Ср це” у
Ја бу ци, Дом сле пих и удру же -
ње „Срп ска Спар та”, а при зна -
ње је при па ло и Бе о гра ђа ни ну
Вик то ру Об ра до ви ћу, ко ји је

уче ство вао на так ми че њу с ве -
ган ском ру ском са ла том.

Ка ко је об ја снио у из ја ви но -
ви на ри ма, спре мио ју је од гра -
шка, шар га ре пе и кром пи ра, ма -
јо не за без ја ја, ки ки ри ки ја, су са -
ма, пе чур ки и ди мље ног то фу
си ра, а све му је до дао па при ку и
ај вар, што је, ка ко је ре као, ње го -
вој са ла ти да ло по себ ну но ту.

Пред сед ник дру штва „До си -
теј Об ра до вић” Пре драг Об ра -
до вић из ја вио је да је так ми че ње
у пра вље њу ру ске са ла те ма ни -
фе ста ци ја по зи тив не енер ги је у
ко јој под јед на ко ужи ва ју так -
ми ча ри и по се ти о ци. Пр ви за то
што има ју при ли ку да пред ве -
ли ким бро јем љу ди по ка жу
сво ју кре а тив ност, а дру ги због
то га што мо гу да нео гра ни че но
про ба ју ру ске са ла те и ужи ва ју
у том спе ци ја ли те ту ко ли ко
мо гу.

М. Г.

У ДО МУ ВОЈ СКЕ 25. ФЕ БРУ А РА

Ру ске са ла те оду ше ви ле по се ти о це

На осно ву чла но ва 19. и 21. Ста ту та Са ве та за штам пу и чла но ва 15. и 16. По слов ни ка о ра ду Ко ми си је за жал бе,
Ко ми си ја за жал бе Са ве та за штам пу, на сед ни ци одр жа ној 23. 2. 2017. го ди не, ве ћи ном гла со ва до но си

ОД ЛУ КУ



За хва љу ју ћи сред стви ма при -
ку пље ним од про да је ула зни -
ца за кон церт хо ро ва „Во кал
кидс” и „Во кал тин” и пле сне
шко ле „Beodance”, ко ји је одр -
жан кра јем фе бру а ра у Кул -
тур ном цен тру, као и по мо ћу
до на ци ја по је ди на ца и ло кал -
них при ват них пред у зет ни ка,
Ху ма ни тар на ор га ни за ци ја
„Све ти о ник” из Пан че ва ус пе -
ла је да обез бе ди још је дан ва -
жан апа рат за пан че вач ку Оп -
шту бол ни цу.

Реч је о по крет ном аспи ра -
то ру вред ном 45.000 ди на ра,
ко ји је не дав но уру чен др Сло -
бо да ну Про да но ви ћу, на чел -
ни ку Деч јег оде ље ња.

– Же ли мо да за хва ли мо Му -
зич ком цен тру „Во ка ли”, од но -
сно хо ро ви ма „Во кал кидс” и
„Во кал тин”, као и пле сној шко -
ли „Beodance” на то ме што су
се без пре ми шља ња ода зва ли

на шем по зи ву да на сту пе на
ху ма ни тар ном кон цер ту, на
ком смо ус пе ли да при ку пи мо
ве ћи део нов ца. Ве ли ку за -
хвал ност ду гу је мо и пан че вач -
ким пред у зе ћи ма „Тех но мар -
кет”, „Па вле” д. о. о. и „Ко рал”,
као и на шим су гра ђа ни ма ко ји
су сво јим до на ци ја ма по мо гли
да при ку пи мо и оста так нео п -
ход ног нов ца – ис та кла је
Бран ки ца Ри лак Ја ко вље вић,
осни вач Ху ма ни тар не ор га ни -
за ци је „Све ти о ник”.

Она је на по ме ну ла да су ве -
ли ки до при нос овој ак ци ји да -
ли и пред став ни ци фир ме
„Trivax”, ко ји су спу сти ли це -
ну аспи ра то ра и та ко пру жи ли
мо гућ ност чла но ви ма „Све ти -
о ни ка” да оста так при ку пље -
ног нов ца пре у сме ре за не ке
но ве ху ма ни тар не ак ци је.

При ли ком пре да је аспи ра -
то ра др Сло бо дан Про да но вић
ис та као је да ће тај уре ђај би -
ти од пре суд ног зна ча ја у хит -
ним слу ча је ви ма при ли ком
аспи ра ци је се кре та, као и да
ће се нај ви ше при ме њи ва ти у
при јем но-ур гент ној ам бу лан -
ти Деч јег оде ље ња.

Петак, 10. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Обе ле жен Свет ски
дан бу бре га

Го ја зност по ве ћа ва
ри зик од бо ле сти

Хај де да ура ди мо кра так тест.
Од го во ри те на сле де ћих не ко -
ли ко пи та ња. Има те ли по ви -
шен крв ни при ти сак? Има те
ли ше ћер ну бо лест? Има те ли
пре ко мер ну те ле сну те жи ну?
Има те ли ви ше од 65 го ди на?
Да ли је би ло бо ле сти бу бре га
у ва шој по ро ди ци? Да ли сте
ма ло крв ни? Ако има те је дан
или ви ше по тврд них од го во ра,
код вас по сто ји ри зик од по ја -
ве не ке од бо ле сти бу бре га.

Сто га би ва ља ло да се, за
сва ки слу чај, ја ви те иза бра ном
ле ка ру и оба ви те пре вен тив ни
пре глед.

Опа сно, али из ле чи во
Дру ги че твр так у мар ту дан је
ка да се, на ини ци ја ти ву Ме ђу -
на род ног дру штва за не фро ло -
ги ју и ин тер на ци о нал ног удру -
же ња „Фон да ци ја за бу брег”, у
ви ше од сто зе ма ља ши ром
све та обе ле жа ва Свет ски дан
бу бре га. Овај да тум увр штен је
у Ка лен дар здра вља с ци љем
да се по диг не свест о ва жно сти
бу бре га као ор га на ко ји има
кључ ну уло гу у одр жа ва њу жи -
во та, као и да се јав ност упо зна
са чи ње ни цом да су бо ле сти
бу бре га че сте и опа сне, али и
из ле чи ве.

Сло ган ово го ди шњег Свет -
ског да на бу бре га „Бу бре зи и
го ја зност – здра ви сти ло ви
жи во та за здра ве бу бре ге” но -
си по ру ку да по ди за ње све сно -
сти о фак то ри ма ри зи ка за на -
ста нак бу бре жних бо ле сти,
као и про мо ци ја здра вих сти -
ло ва жи во та мо гу у зна чај ној
ме ри по мо ћи у спре ча ва њу
обо ле ва ња. Го ја зност је с раз -
ло гом у фо ку су бу ду ћи да она
по ве ћа ва шан се за раз вој ше -
ћер не бо ле сти ти па 2 и по ви -
ше ног крв ног при ти ска, а
упра во те две бо ле сти су глав -
ни фак то ри ри зи ка за на ста -
нак хро нич не бу бре жне ин су -
фи ци јен ци је. Чак и го ја зност
са ма по се би мо же би ти ди -
рек тан узрок ка ко хро нич не,
та ко и тер ми нал не бу бре жне
ин су фи ци јен ци је. Струч ња ци
об ја шња ва ју да се то де ша ва
због то га што код го ја зних
осо ба бу бре зи мо ра ју да ра де

ЈОШ ЈЕ ДАН ВА ЖАН ДА ТУМ У КА ЛЕН ДА РУ ЗДРА ВЉА

РА ДЕ У ПА РУ И НЕ ВО ЛЕ СА ЛО

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ке ра то зе су че сте жућ ка сто-
бра он ка сте про ме не на ко -
жи, хра па ве на до дир, ко је
се ја вља ју у сред њој и ста ри -
јој жи вот ној до би. У по след -
ње вре ме све је ви ше мла дих
љу ди с ке ра то за ма, јер се
мно ги од њих не кон тро ли -
са но из ла жу сун че вим зра -
ци ма или иду у со ла ри јум.

С вре ме ном ке ра то зе пре -
ла зе у твр де, там но обо је не
про ме не ве ли чи не од не ко -
ли ко ми ли ме та ра до не ко -
ли ко цен ти ме та ра. Обич но
се умно жа ва ју и рас по ре ђе -
не су у се бо ре ич ним пре де -
ли ма ли ца, гру ди, ле ђа...
Нај че шћа те го ба на ко ју се
па ци јен ти жа ле, је сте свраб
у пре де лу за хва ће ном ке ра -
то за ма. Ове ко жне про ме не

су до бро ћуд не и успе шно се
укла ња ју ра дио-та ла си ма.

Трет ман од стра њи ва ња
ке ра то за ра дио-та ла си ма
без бо лан је и то ли ко ефи ка -
сан да се са мо јед ним од ла -
ском код ко зме ти ча ра мо же -
те ре ши ти про ме на. На кон
укла ња ња ства ра се тан ка
кра ста, ко ја по сле не ко ли ко
да на от па да. Ли це оба ве зно
тре ба за шти ти ти кре мом са
УВ за шти том, и то не са мо у
да ни ма на кон трет ма на већ
и убу ду ће, ка ко би се оне мо -
гу ћи ло но во ства ра ње ке ра -
то за.

Ке ра то зе се ја вља ју и на
ша ка ма у ви ду пе га и бра он
мр ља. Ова про ме на мо же
би ти уз не ми ру ју ћа за же не,
јер им ру ке на тај на чин
„ода ју” го ди не. И у овом слу -

ча ју ра дио-та ла си успе шно
ре ша ва ју про блем. Ра ди о та -
ла сна ме то да пред ста вља
ра ди о хи рур шко укла ња ње
про ме на с ко же или слу зо -
ко же. Про ла зак ви со ко фре -
квент них та ла са кроз тки во
ства ра ми ни мал на или чак
ни ка ква оште ће ња окол не
струк ту ре ко же, а у пот пу но -
сти де лу је на же ље но по ље и
укла ња не по жељ не про ме не.

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

Ке ра то зе – ста рач ке пе ге

от ка же, спро во ди се ди ја ли за
или се ор ган тран сплан ти ра.
Бу бре зи за пре са ђи ва ње мо гу
се до би ти и од жи вих и од пре -
ми ну лих осо ба, а ко ји ће на чин
тран сплан та ци је би ти ода бран,
за ви си од бр зи не про на ла же ња
од го ва ра ју ћег до но ра. Код при -
бли жно 10–15% бо ле сни ка да -
ва о ци ор га на мо гу би ти крв ни
срод ни ци (чла но ви по ро ди це)
или би о ло шки не срод ни до на -
то ри (брач ни парт не ри, при ја -
те љи). За оста ле бо ле сни ке
тра же се по ду дар ни да ва о ци
ме ђу па ци јен ти ма с ди јаг но -
сти ко ва ном мо жда ном смр ћу
(ка да ве рич ни да ва о ци). Из тог
раз ло га, на во де струч ња ци, по -
треб но је по ве ћа ти број ка да ве -
рич них тран сплан та ци ја, али и
до дат но ин фор ми са ти гра ђа не
о зна ча ју до на ци је ор га на. У
Ср би ји се пре са ђи ва ње бу бре га
оба вља у пет здрав стве них
уста но ва. То ком 2014. го ди не,
пре ма фак ту ри са ној ре а ли за -
ци ји здрав стве них услу га, ура -
ђе но је 68 та квих тран сплан та -
ци ја.

Ва жно је на по ме ну ти да је
бо ле сти бу бре га мо гу ће на
вре ме ди јаг но сти ко ва ти. Чи -
ње ни ца да се пре гле дом узо р -
ка мо кра ће и кр ви и ме ре њем
крв ног при ти ска мо гу от кри ти
ра ни зна ци бо ле сти, до во љан
је мо тив ко ји тре ба да вас под -
стак не не са мо да схва ти те
зна чај пре вен тив них пре гле да
већ и да на та кав пре глед оде -
те без од ла га ња.

ви ше и да фил три ра ју ве ћу ко -
ли чи ну кр ви од уо би ча је не,
ка ко би од го во ри ли на по ве ћа -
не ме та бо лич ке зах те ве. Ако
се има у ви ду про це на да ће до
2025. го ди не 18% му шка ра ца
и пре ко 21% же на ши ром све -
та би ти го ја зно, а 6% му шка -
ра ца и 9% же на екс трем но го -
ја зно, он да не чу ди те жња да
се јав но сти скре не па жња на
по ве за ност овог про бле ма с
број ним обо ље њи ма, па и са
они ма ко ја оме та ју нор мал но
функ ци о ни са ње бу бре га.

С го ди на ма ра сте ри зик
Као што је по зна то, глав на
функ ци ја овог па ра ор га на је -
сте из лу чи ва ње ток сич них про -
ду ка та ме та бо ли зма и ви шка
теч но сти из ор га ни зма. Бо ле -
сти бу бре га чи не ве ли ку гру пу
обо ље ња, чи ји су узро ци, ток,
кли нич ка сли ка и прог но зе за
из ле че ње раз ли чи ти. Ова обо -
ље ња нај че шће су иза зва на ин -
фек ци ја ма, ме та бо лич ким по -
ре ме ћа ји ма и ток си ни ма, а ма -
ни фе сту ју се као упа ле бу бре га
и акут на од но сно хро нич на
сма ње на функ ци ја бу бре га (бу -
бре жна ин су фи ци јен ци ја).

С на стан ком хро нич не бу -
бре жне ин су фи ци јен ци је „вр -
зи но ко ло” се на ста вља, јер она
не ко ли ко пу та по ве ћа ва ри зик
за обо ле ва ње од дру гих бо ле -
сти, као што су: бо ле сти ср ца и
крв них су до ва, ди ја бе тес, по -
ви шен при ти сак, за вр шни ста -
ди јум бу бре жне бо ле сти (уре -
ми је). Она је чак и је дан од
узро ка пре ра не смр ти (пре 65.
го ди не). Сто га је од свих бо ле -
сти бу бре га упра во хро нич на
бу бре жна ин су фи ци јен ци ја

нај о збиљ ни ја. Она под ра зу ме -
ва не са мо ве ли ке тро шко ве
ле че ња и ло ши ји ква ли тет жи -
во та већ и скра ће ни рад ни и
жи вот ни век обо ле лих, те
пред ста вља зна ча јан јав но -
здрав стве ни про блем. У про се -
ку на сва ких де сет осо ба до ла -
зи јед на ко ја има не ки сте пен
хро нич не бу бре жне ин су фи -
ци јен ци је. Ова бо лест се мо же
раз ви ти у би ло ком уз ра сту,
али је ри зик ве ћи с по ве ћа њем
го ди на ста ро сти. Но без об зи ра
на да тум ро ђе ња, јед но став не
пре вен тив не ме ре мо гу да
успо ре на пре до ва ње бо ле сти
бу бре га, спре че ком пли ка ци је
и по бољ ша ју ква ли тет жи во та.

Ка да сма ње на бу бре жна
функ ци ја до ђе до тер ми нал ног
ста ди ју ма, од но сно ка да бу брег

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Овај ре цепт по све ћен је
дра гим да ма ма по во дом
пра зни ка же на. Ча сти те се
овим пре фи ње ним де сер -
том би ло ког да на у го ди ни

и под се ти те се ка ко је ле по
би ти же на. Не ка вам ова
чо ко ла да да сна гу да се и
да ље бо ри те за се бе и сво ја
пра ва.

По треб но: 300 г цр не чо ко ла де, две су пе не ка ши ке ма сли но вог уља,

150 г не сла них сун цо кре то вих се мен ки, 15 све жих ур ми и јед на ка -

фе на ка ши ка ме да.

При пре ма: За при пре му овог слат ки ша по треб ни су јед на ве ћа сли -

кар ска чет ка и два си ли кон ска ка лу па за пра ли не са укуп но 30 коц -

ки ца. У ми кро та ла сној пећ ни ци ото пи ти чо ко ла ду и уље, је дан ми -

нут на најjачој тем пе ра ту ри. За тим ме ша ти да се до би је јед но лич на

ма са и да се сва чо ко ла да ис то пи. Чет ки цу ума ка ти у ото пље ну чо -

ко ла ду, па пре ма зи ва ти уну тра шњост сва ке коц ки це у ка лу пу. Ста -

ви ти ка луп у за мр зи вач, па на кон де сет ми ну та из ва ди ти и по но во

пре ма за ти чо ко ла дом. Опет ста ви ти ка луп у за мр зи вач на де сет ми -

ну та. Уко ли ко се чо ко ла да за пре ма зи ва ње ма ло згу сну ла, вра ти ти

је у ми кро та ла сну и угре ја ти по ла се кун де. За тим про ме ша ти и на -

ста ви ти ма за ње. За то вре ме при пре ми ти фил. Ур ме по то пи ти у то -

плу во ду, па по сле не ко ли ко ми ну та па жљи во ољу шти ти и из ва ди ти

им ко шти це. Ис пе ћи се мен ке сун цо кре та, па их са мле ти у прах. У

сец ко ста ви ти ур ме, сун цо крет и мед, па ме ша ти док се не до би је

јед но лич на ма са. Од ове сме се пра ви ти ку гли це и ста вља ти их у

при пре мље не ка лу пе. При ти сну ти пр стом да се фи но рас по ре ди, па

ако је по треб но, до да ти или од у зе ти још ма ло фи ла. Ка лу пе ни ка ко

не пу ни ти фи лом до вр ха, за то што чо ко ла да ко јом се за тва ра ју пра -

ли не мо ра има ти кон такт са чо ко ла дом ко ја је на зи до ви ма ка лу па,

да се пра ли на не би рас па ла. Ка да су пра ли не на пу ње не фи лом, за -

тво ри ти их, то јест пре ма за ти сва ку ве ћим сло јем чо ко ла де. Чо ко ла -

да не сме да штр чи из ка лу па, јер ће има ти ру жан об лик. За то се

тре ба по бри ну ти да све пра ли не бу ду у ви си ни зи до ва ка лу па. Ова -

ко при пре мље не ка лу пе па жљи во вра ти ти у за мр зи вач и оста ви ти

та мо ду же вре ме – нај бо ље пре ко но ћи. Су тра дан ис ти сну ти пра ли -

не из ка лу па и ужи ва ти.
Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

Пра ли не пу ње не 
сун цо кре том

После великих хладноћа,
ортопедских траума и свих
могућих вироза које су нас
могле задесити, ушли смо у
релативно мирнији период
у погледу здравствене ситу-
ације у Панчеву. Употреби-
ли смо реч „релативно" ми-
слећи пре свега на саобра-
ћајни трауматизам, јер он
по правилу прати лепше
време и велике брзине. Ал-
кохол као фактор ризика не
треба никад занемарити, па
ни све превентивне актив-
ности које ће допринети ве-
ћој сигурности у саобраћају.

Хипертензије се не „преда-
ју" и оне су доминантна здрав-
ствена тегоба пацијената који
долазе у нашу амбуланту или
зову Хитну помоћ. Разумљив
је сваки позив због погорша-
ња основне болести или ви-
соког крвног притиска чије
су вредности изнад уобичаје-
них граница. Често се, међу-
тим, суочавамо са свим могу-
ћим медицинским питањи-
ма која могу бити предмет
интересовања – од тога да ли
аронија може да шкоди труд-
ницама, преко тумачења нус-
појава појединих лекова, па
све до питања у вези са суп-
специјалистичким процеду-
рама и лечењем. И уз најбољу

вољу да се помогне пацијен-
ту, немогуће је изаћи у сусрет
свим овим захтевима. Разло-
зи су веома јасни. На овај на-
чин губи се основна улога
једне ургентне службе која
мора бити доступна 24 сата
за све позиве животно угро-
жених пацијената. С друге
стране, не треба се стидети
па признати да је тешко ба-
ратати енциклопедијским
знањем у времену све већег
профилисања послова.

Честе промене времен-
ских прилика, а пре свега
влажности ваздуха и вазду-
шног притиска, повећавају
учесталост мигренозних гла-
вобоља ових дана. Особе које
пате од мигрене споменуће и
ветар као окидач за пулсира-
јућу главобољу. Велика гру-
па главобоља настаје услед
напетости и затезања вратне
мускулатуре. Пре него што
помислимо на неки много
озбиљнији разлог за бол у
глави, било би добро да
утврдимо колико се он ра-
није појављивао у сличној
форми и да ли је нагло на-
ступио. Некад нам и најо-
бичније детектовање болних
тачака на глави или затегну-
те мускулатуре главе и вра-
та даје одговер на могући
узрок главобоље.

Потребно је знати да
аналгетици имају кратко-
трајан ефекат и да ретко де-
лују на узроке. Много су
ефикасније промене живот-
них навика усмерене на
умањење свакодневног стре-
са, повећање физичке актив-
ности и регулисање навика
везаних за оброке и спавање.
Често занемарујемо и чиње-
ницу да прекомерно узима-
ње лекова за болове може
проузроковати појаву хро-
ничних дневних главобоља.

Када (не) позвати 194

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ЈОШ ЈЕД НА АК ЦИ ЈА „СВЕ ТИ О НИ КА”

Ку пљен аспи ра тор
за Деч је оде ље ње

Пра вил на ис хра на и здрав жи вот – до бит на ком би на ци ја



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ

И СКРОБА У ФЕЦЕСУ
Цена: 600 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗЕ УРЕЕ И КРЕАТИНИНА 

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 (ОД 8. МАРТА)

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ TSH, fT4 и fT3

Цена: 450 динара сваки

ПАКЕТ 5 (ОД 8. МАРТА)

• ТУМОР-МАРКЕР PSA
Цена: 650 динара

• ТУМОР-МАРКЕР fPSA
Цена: 750 динара

Петак, 10. март 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О



У окви ру „До ку мен тар не сре -
де”, пра те ћег про гра ма „Пан -
че во филм фе сти ва ла”, 1. мар -
та у дво ра ни „Апо ло” До ма
омла ди не при ка зан је, пр ви у
ни зу, до ку мен тар ни филм
„Ка ви јар ко некшн” ре ди те ља
Дра га на Ни ко ли ћа. Сни мљен
је у про дук ци ји „Пра ба ба”.

Ни ко ли ћа је за сни ма ње до -
ку мен тар ца ин спи ри са ла чи -
ње ни ца да ма ло љу ди у Ср би ји
зна да је по сто ја ла про из вод -
ња ка ви ја ра.

– Тај срп ски ка ви јар код нас
ни је мо гао да се ку пи, већ је сав
од ла зио у из воз и сма трао се јед -
ним од нај ква ли тет ни јих ка ви ја -
ра на све ту. И Ти то је то де лио
као не ку вр сту пре зен та ци је, као
не што нај бо ље из Ср би је. Тај
ђер дап ски ка ви јар био је срп ски
на ци о нал ни бренд и ја сам од ра -
стао с тим, по што сам ро дом из
За је ча ра – об ја снио је ре ди тељ.

Филм је до био ви ше на гра -
да на до ма ћим и ме ђу на род -
ним фе сти ва ли ма.

„До ку мен тар на сре да” по сто -
ји од 2015. го ди не. У на ред них

не ко ли ко ме се ци сре дом ће се
при ка зи ва ти до ма ћи и стра ни
фил мо ви.

– По што фе сти вал тра је са мо
пет да на, ре ши ли смо да то ком
го ди не при ка зу је мо фил мо ве
на ве ли ком плат ну да љу ди мо -
гу да по гле да ју та кве фил мо ве
у би о ско пу, а не да бу ду при ну -
ђе ни да их ски да ју с „не та” и да
их гле да ју код ку ће на ком пју -
те ру. Тај про грам је на ме ње на
љу би те љи ма ау тор ског и умет -
нич ког фил ма – ре кла је Ма ри -
ја Са мар џић, организаторка
програма.

По што ва о ци филм ске умет -
но сти 15. мар та има ће при ли ку
да по гле да ју филм „Та рот Ср -
би ја” Ива на Ики ћа, а по след њи
филм у овом ме се цу би ће
„Hypernormalisation” Ада ма
Кер ти са.

Из ло жба ре ље фа-цр те жа и
про стор них цр те жа „По хва ла
ру ци / по вра так ру ци” Та тја не
Ми лу ти но вић Вон дра чек отво -
ре на је у по не де љак, 6. мар та, у
Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти.

По став ку чи не две гру пе ра -
до ва ко је се ме ђу соб но про жи -
ма ју. У пр вој се из дво јио мо тив
ру ке, а за дру гу је ка рак те ри -
сти чан по крет – тр ча ње, хо да -
ње, ја ха ње, што сим бо ли зу је ау -
тор ки ну по тре бу за про ме на ма,
сло бо да ма, не спу та ва њи ма...

– Прет ход не две из ло жбе
има ле су не ке ди ги тал не об ли ке

фор ме, а он да сам, у ме ђу вре -
ме ну, по же ле ла да ства рам ру -
ком. Кад се скло ним у ате ље,
ја ко ми је ва жан сам про цес
ра да и та спо рост и об у зда ва ње
ми сли кроз не ки ма ну ел ни
рад. Отуд та по хва ла ру ци, ка -
ко се из ло жба и зо ве – об ја -
шња ва Та тја на Ми лу ти но вић
Вон дра чек.

Умет ни ца је ком би но ва ла
раз не ма те ри ја ле: шлаг-ме тал
(ис та њен, ко ји се ина че ко ри -
сти за ико не), сли ка не мо ти ве,
боц ка ње игли ца ма...

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 17. мар та.

Му зи ка
Че твр так, 16. март, 18 са ти, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: јав ни час уче ни ка свих од се ка. На про гра му ће би -
ти атрак тив на де ла ау то ра из раз ли чи тих епо ха.
Пе так, 17. март, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: ху ма ни тар ни кон церт на ко ме ће на сту пи ти Мар та
Бла го је вић (со пран), Го ран Го је вић (кла ри нет) и Во ји слав
Пе ру ћи ца (кла вир).

Из ло жбе
Че твр так, 9. март, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: отва ра -
ње из ло жбе фо то гра фи ја „До ку мен ти” Сан дре Ла ки ће вић.
Пе так, 10. март, 19 са ти, На род ни му зеј Пан че во: отва ра ње
из ло жбе „Хи дро тех нич ко на сле ђе ју жног Ба на та” ау тор ке
дипл. инж. арх. Ја сми не Ву јо вић, по во дом 24 го ди не од
осни ва ња За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Пан че ву.
Су бо та, 11. март, 20 са ти, ка фе „Га ле ри ја”: отва ра ње из ло -
жбе сли ка и ди ги тал них прин то ва Сне жа не Тор би це и Ми -
ро сла ва Пр ву ља.
Сре да, 15. март, 19 са ти, га ле ри ја Град ске би бли о те ке:
отва ра ње из ло жбе „Та пи се ри ја – ет но мо тив” Мир ја не Јак -
шић То до ро вић.

Књи жев ност
Пе так, 17. март, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
про мо ци ја књи ге по е зи је „Мла ди Атлас” Сте фа на Ста но је -
ви ћа.

Пред ста ве
Пе так, 17. март, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: по зо ри -
шна пред ста ва „Про из вод”, пре ма драм ском тек сту Мар ка
Реј вен хи ла. Ре жи ја: Ђор ђе Кри во ка пић. Игра ју: Иван То -
мић и Ми ле на Пре дић.

Филм
Сре да, 15. март, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
про јек ци ја фил ма „Та рот Ср би ја” Ива на Ики ћа, у окви ру
„До ку мен тар не сре де”, пра те ћег про гра ма ПАФФ-а.

Те мат ски про грам
Не де ља, 12. март, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: ма ђи о ни чар ска пред ста ва „Фа бри ка ма ги је” – за вр шно
ве че про јек та „Зим ска ча ро ли ја”, ра ди о ни це ма ђи о ни чар -
ских три ко ва, на ко јој ће се пред ста ви ти по ла зни ци, пред -
во ђе ни мен то ром Лу ком Ива но ви ћем.

Про грам за де цу
Су бо та, 11. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Штрумп фо ви и мај ка при ро да” про дук ци је
„Об ра дуј дан” из Бе о гра да.
По не де љак, 13. март, 10 са ти, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: на ступ нај мла ђих ђа ка Му зич ке шко ле, раз го вор о
му зи ци и пред ста вља ње му зич ких ин стру ме на та де ци уз ра -
ста из ме ђу три и шест го ди на из вр ти ћа „Цр вен ка па” и „Пе -
тар Пан”.

КУЛТУРА
Петак, 10. март 2017.
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Културни телекс
ИЗ ЛО ЖБА „ПО СЛЕД ЊА ДЕ ЦЕ НИ ЈА” СА ВЕ ШУ МА НО ВИ ЋА

ПРЕ ЛЕ ПИ ПЕЈ ЗА ЖИ И АК ТО ВИ
Нај зна чај ни ји 
пред став ник
кон струк ти ви зма у
срп ском сли кар ству

Сва ка сли ка вр хун ско
умет нич ко де ло

Из ло жба сли ка „По след ња де -
це ни ја” Са ве Шу ма но ви ћа
отво ре на је у пе так, 3. мар та, у
На род ном му зе ју.

По став ку чи ни де сет де ла,
на ста лих од 1932. го ди не до
смр ти сли ка ра, а из бор су из
зби р ке Га ле ри је сли ка „Са ва
Шу ма но вић” из Ши да, ко ја
бро ји ви ше од че ти ри сто ти не
ра до ва. Шу ма но вић је је дан од
нај зна чај ни јих срп ских умет -
ни ка, а при па дао је ге не ра ци -
ји ко ја је по сле Пр вог свет ског
ра та уве ла на шу умет ност у са -
вре ме не европ ске то ко ве. У
по след њој де ка ди жи во та по -
све тио се сли ка њу пеј за жа
род ног кра ја (Шид), али и мр -
тве при ро де и ак то ва, чи је је
ски це до нео из Па ри за, где је
бо ра вио у ви ше на вра та.

– Сва ки по тез ко ји је на пра -
вио на плат ну, а пра вио их је
сли кар ским но жем, не чет ки -
цом, оправ дан је и има сми сао
ко ји тек па жљи ви по сма трач
мо же да ана ли зи ра, док ми
обич ни, ка да гле да мо, са мо
ужи ва мо. Тај ужи так људ ском
оку ко ји је Са ва Шу ма но вић
оства рио на сво јим сли ка ма, то
мо гу са мо вр хун ски мај сто ри –
ис та кла је Ве сна Бу ро је вић, ди -
рек тор ка Га ле ри је сли ка „Са ва
Шу ма но вић”, и до да ла да је
сва ка ње го ва сли ка вр хун ско
умет нич ко де ло у ко је је он
све сно уло жио це ло сво је би ће.

Ли ков ну ака де ми ју упи сао
је 1914. го ди не у За гре бу, а по
за вр шет ку сту ди ја оти шао је у
Па риз на не ко ли ко ме се ци.
Та мо се пр ви пут су срео са од -
је ци ма ку би зма, од но сно с
кон струк ти ви змом.

Ве сна Бу ро је вић об ја шња ва
да је Шу ма но вић, ка да се вра -
тио у За греб, при ре дио из ло -
жбу на ко јој се пред ста вио но -
вим сли ка ма. Ве ћи на ко ле га
ни је има ла раз у ме ва ње за те
но ви не и са вре ме не тен ден ци -
је, па се сли кар, по сле че ти ри
го ди не не у спе шног об ја шња -
ва ња шта се ме ња у сли кар -
ству, 1925. вра тио у Па риз.

У Гра ду све тло сти је на ред не
три го ди не по све тио лич ном на -
прет ку. Фран цу ска вла да је от -
ку пи ла две ње го ве сли ке за

фран цу ске му зе је. На сли као је
„Пи ја ни брод”, ко ји је ре про ду -
ко ван на на слов ној стра ни умет -
нич ког ча со пи са „Le Crapouil-
lot”. Уче ство вао је у де ко ри са њу
ка фа не, ко ја и дан-да нас из гле -
да као тад. Го ди не 1928. вра тио
се на крат ко у Шид, као зрео
умет ник, фор ми ран, обра зо ван.
Та да је пр ви пут, ка ко је ре као у
јед ном ин тер вјуу „По ли ти ци”,
сли кар ским очи ма за па зио не -
так ну те пре ле пе пеј за же око ли -
не из ко је је по те као и ре шио да
их на сли ка. У по след њој де це -
ни ји жи во та ура дио је го то во
шест сто ти на сли ка.

По след њу, ше сту са мо стал -
ну из ло жбу при ре дио је у Бе о -
гра ду 1939. го ди не, а од 411
из ло же них ра до ва про дао је
чак 110.

– Отво ре на је 3. сеп тем бра, на
дан ка да су Фран цу ска и Ве ли ка
Бри та ни ја об ја ви ле рат Не мач -
кој. Пр ви свет ски рат ни је ско ро
ни при ме тио, а Дру ги га је од -
нео. У апри лу 1941. Шид ула зи у
са став Не за ви сне Др жа ве Хр ват -
ске. На пр ви по глед ни шта се
ни је про ме ни ло, а у ства ри је сте.
Гу би се пот пис са сли ке. Као да
је пр во не стао он са све та ко ји
ства ра, а у ства ри је не стао пр во
са сли ка, па из ово зе маљ ског
жи во та. Сли као је до са мог кра -
ја – при ча Ве сна Бу ро је вић.

По след ње што је на сли као,
је сте трип тих „Бе ра чи це”, ко -
ји је за вр шио два да на пред
смрт. Сли ка ра су 28. ав гу ста
1942. уста шки аген ти од ве ли у
Срем ску Ми тро ви цу, где је и
стре љан.

Књи га есе ја „Бо жан стве ни
без бо жни ци 2” Са ње До ма зет,
у из да њу „Слу жбе ног гла сни -
ка”, пред ста вље на је у че твр -
так, 2. мар та, у Га ле ри ји Ми -
ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа.

Зби р ка је са чи ње на од ма -
ње по зна тих и не по зна тих
при ча о 39 ве ли ка на – ико на
20. ве ка, од че га jе де се так
есе ја из пр вог де ла књи ге, об -
но вље них са др жа јем (ау тор ка

је при ку пи ла но ве по дат ке о
тим лич но сти ма).

– Је зик је не што што је по -
себ но зна чај но ка да је у пи та -
њу ли те ра ту ра Са ње До ма зет.
Сма трам да је она мно ге сво је
да ро ве об је ди ни ла у сво ју књи -
жев ност, а пре све га кроз есе је.
Она је про фе сор, драм ски пи -
сац, про зни пи сац и пе сник.
Ма ло се зна да је би ла и пи ја -
нист ки ња. Све те ства ри ко ји ма

се она ба ви не ка ко су се са же -
ле и на шле ме ђу овим есе ји ма.
Њен је зик је по пут му зи ке. Као
про фе сор вр ло еду ка тив но де -
лу је на сво је чи та о це, тач но
зна на шта тре ба да скре не па -
жњу, а као пе сник за пра во пи -
ше јед ну вр сту пе сме у про зи –
ре кла је уред ни ца Гор да на
Ми ло са вље вић Сто ја но вић.

Она је до да ла да ово ни су
ле пе при че о нео бич ним љу -
ди ма, већ при че о њи хо вим
ду ша ма, жи во ти ма, о тра гич -
ној суд би ни не ких од њих и
ис та кла да је го то во де ве де сет
од сто лич но сти у овој књи зи

за пра во има ло дра ма тич не и
пре лом не тре нут ке у жи во ту.

Са ња До ма зет је до са да об ја -
ви ла не ко ли ко ро ма на и књи га
есе ја, као и де се так дра ма. До -
бит ни ца је на гра де за нај бо ље
но ви нар ско пе ро на Сај му књи -
га у Бе о гра ду, „Жен ског пе ра”
за нај бо љу књи гу жен ског ау то -
ра у Ср би ји, на гра де „Ме ша Се -
ли мо вић” за нај бо љи ро ман у
ре ги о ну и награде „Мо ма Ди -
мић” за нај бо љу књи гу пу то пи -
са. Ње на де ла су пре ве де на на
де се так је зи ка. Про фе сор ка је
на Фа кул те ту по ли тич ких на у -
ка у Бе о гра ду.

Бе ћар ци и џе мо ва ње

МОЈ избор МОЈ

Иван ка Или шев, 

мо де ра тор до га ђа ја

КЊИ ГА: Док сам ше та ла од
штан да до штан да на јед ном
сај му књи га, па жњу ми је
при ву кла зби р ка бе ћа ра ца и
по ско чи ца „Ала смо се са -
ста ли бе ћа ри” Ја сми не Вук -
ма но вић. Ни сам зна ла да
по сто је и жен ски бе ћар ци,
за ви чај ни, о вој нич ком жи -
во ту. Чу ла сам са мо за сва -
тов ске. Он да сам се се ти ла
мо је ба ке и те те и њи хо вог
осме ха у очи ма док су ме
бу ди ле ују тру.

„Хва ли ла се ле пе Ма ре
мај ка...”

Бе ћа рац је нај кра ћа и нај -
мла ђа усме на пе сма. Два ри -
мо ва на тро хеј ска де се тер ца
чи не це лу и за вр ше ну пе сму.
Пе сма го во ри о жи вот ним си -
ту а ци ја ма, про ме на ма у дру -
штву. Ни ко се не на љу ти ако
га сви р ци опе ва ју и сви ма из -
ма ми осмех, а бо га ми и но -
вац. То је пе сма ко ја се пе ва -
ла сву да – у ко лу, на мо ба ма,
свад ба ма, кр ште њи ма, се о -
ским сла ва ма, у цр кве ним
пор та ма и ка фа на ма. Пре ле -
пи сти хо ви ко ји чу ва ју ко ре не
и ко је су на ши пре ци ства ра -
ли у нај те жим жи вот ним си -
ту а ци ја ма да би пре жи ве ли и
ода гна ли ту гу, бол. Бе ћа рац
се да нас пе ва уз там бу ру или
хар мо ни ку, а не кад уз гај де,
ко је су у на шем вре ме ну му -
зеј ски ин стру мент. Бе ћар ци
по ве зу ју прет ке и по том ке.

ФИЛМ: Мој дра ги при ја тељ
ре шио је да ме из не на ди до -
брим фил мом по свом из бо -
ру. Се дим у са ли, схва тим да

је филм исто риј ско-би о граф -
ско-ан ти рат ни. Ка ко се рад -
ња од ви ја ла, по ла ко је по чео
да ми се сви ђа. Вој ник Де -
змонд Дос, ис тра јан у ста ву
да је уби ја ње мо рал но не ис -
прав но, при ја вљу је се и слу -
жи вој ни рок као бол ни чар и
од би ја да но си и ко ри сти
оруж је. Дру ги свет ски рат,
1945. го ди на, Оки на ва, Ја -
пан. Дос чи ни над људ ски на -
пор и спа са ва вој ни ке обе ју
рат них стра на. До би ја „Ме -
да љу ча сти”. На кра ју сам
схва ти ла да је то од ли чан
филм, ко ји ме је рас пла као и
про бу дио осе ћај ве ли ке ве ре
ка да же лиш да ура диш пра ву
ствар. Оду ше вље на сам фил -
мом „Гре бен спа са”.

МУ ЗИ КА: Сви ђа ми се гру па
„Dead Mondays”, ко ја сви ра
об ра де блу за и ро ка и им -
про ви зу је по узо ру на ве ли -
ки аме рич ки бенд „Grateful
Dead”. Тај на чин сви р ке је
ја ко ре дак у Евро пи и зо ве
се џе мо ва ње. Гру па че сто
на сту па у мом оми ље ном
ло ка лу „Banat Blues Cafe”.

ЕСЕ ЈИ СА ЊЕ ДО МА ЗЕТ

Не ве ро ват не људ ске суд би не

Страну припремила 

Милица
Манић

ДО КУ МЕН ТАР НА СРЕ ДА ПАФФ-а

Филм о срп ском ка ви ја ру

РЕ ЉЕ Ф-ЦР ТЕ ЖИ И ПРО СТОР НИ ЦР ТЕ ЖИ

По вра так ру ци



На редовној годишњој скуп-
штини Удружења повртара Гло-
гоњ, одржаној средином фебру-
ара, након дванаест година до-
шло је до промене руководства.
На основу гласова готово свих
чланова (један уздржан), у на-
редне четири године председ-
ник ће бити Данаил Вучковски,
досадашњи секретар удружења,
а на ту позицију постављен је
Милан Младеновић. Од седам
чланова Управног одбора, двоје
је нових, као и сва три члана
Надзорног одбора.

Ова промена је одмах на
почетку донела прве знаке
елана, па је већ организовано
неколико предавања за повр-
таре, а ускоро ће члановима
удружења бити прослеђене

табеле у „Екселу” прилагођене
за евидентирање података о
процесу производње, што је
заправо резултат пројекта са
Институтом за економику по-
љопривреде Београд. Поред
тога, планиран је и групни од-
лазак у Нови Сад на Међуна-

родни сајам пољопривреде, а
почеле су и припреме за два-
наесте Дане повртара „Гло-
гоњска јесен”, који ће ове го-
дине бити одржани 29. окто-
бра. С тим у вези, остварени су
и контакти с потенцијалним
спонзорима.

– Неки од закључака су да се
ниво организације и садржај по-
менуте манифестације морају
побољшати, а руководству је дат
рок од месец дана да предложи
решења. Неопходна је већа ак-
тивност на „Фејсбук” страници,
где би требало ојачати промо-
цију како самог удружења, тако
и чланова понаособ. Однедавно
и преко друштвених мрежа на-
јављујемо догађаје, али и пру-
жамо обавештења о расписива-
њу интересантних конкурса.
Речју, желимо да наша органи-
зација постане велики акумула-
тор знања и информација, не би
ли што ефикасније помагала
својим члановима, нарочито у
вези с производњом и пласма-
ном робе – навео је Вучковски.

По пут ста нов ни ка не ких дру -
гих се ла, и Омољ ча ни су од лу -
чи ли да се ор га ни зу ју ка ко би
по мо гли они ма ко ји ма је то
нај по треб ни је. Реч је о њи хо -
вој су гра ђан ки Зо ри ци Ри -
стић, на ста ње ној у Ули ци Ми -
ло ша Цр њан ског 2.

По ред то га што се ле чи од
кар ци но ма, она као са мо хра на
мај ка бри не о си ну Жар ку, обо -
ле лом од фар ма ко ре зи стент не
епи леп си је, ко ја се ма ни фе сту је
ре тар да ци јом мо то ри ке. Ва жно

је ис та ћи да им је је ди но при ма -
ње пен зи ја Зо ри чи не мај ке од
све га 25.000 ди на ра. То ни бли -
зу ни је до вољ но за ле че ње и те -
ра пи је ко је су им жи вот но нео п -

ход не. С дру ге стра не, њи хо ва
ку ћа је у ве о ма ло шем ста њу и
зах те ва хит ну са на ци ју.

Због све га то га су Омољ ча -
ни, ка ко по је дин ци, та ко и ин -

сти ту ци је, од лу чи ли да по кре -
ну ак ци ју по др шке Жар ку и
Зо ри ци, ко ја је по че ла 6. мар та
и тра ја ће ме сец да на. За то вре -
ме сва ко ко же ли и мо же, има -
ће при ли ку да на де лу по ка же
со ли дар ност са обо ле лим Ри -
сти ћи ма и по мог не им у нов цу,
хра ни и на би ло ко ји дру ги на -
чин, јер не чи је ма ло не ком
зна чи мно го. До дат не ин фор -
ма ци је би ће до ступ не у рад но
вре ме на бро је ви ма те ле фо на
617-001 и 617-036.

Ме ђу пр ви ма ко ји су Жар ку
и Зо ри ци при ско чи ли у по моћ
с па ке ти ма пре пу ним ра зних
по треп шти на би ли су пред -
став ни ци омо љич ке Ме сне за -
јед ни це и удру же ња „Срп ска
Спар та”.

Дуп ке ис пу њен ка ча ре вач ки
Дом омла ди не у пе так, 3.
мар та, по дрх та вао је од сме -
хо тре са: го сто вао је је дан од
пи о ни ра, а да нас до а је на до -
ма ће стен дап сце не – Ср ђан
Дин чић.

Ко сце на ри ста еми си је „Ве -
че са Ива ном Ива но ви ћем”
том при ли ком је љу ди ма
жед ним ху мо ра и са ти ре
пред ста вио свој но ви ко -
мад, под на зи вом „Ђа во из
ја го де”. У ње му ду хо ви ти
мо мак из Срем ске Ми тро -
ви це при по ве да о ра зним
про бле ми ма: од то га ка ко
ти неј џер ка мр зи цео свет, а
на да све сво је ши шке, пре ко
мла ди ће вог муч ног от кри -

ва ња свој ста ва ва ги не ко ја
мо гу про ме ни ти ток чо ве -
чан ства, до та ти не бор бе за
ме сто пред те ле ви зо ром, с
ко га се, по ред све га рђа вог,
чу је да ће се већ сле де ће го -
ди не си гур но жи ве ти бо ље.

Дин чи ће во ур не бе сно из -
во ђе ње пу бли ка је че сто пре -
ки да ла ова ци ја ма и на гра ђи -
ва ла апла у зи ма, што је до ве -
ло до ин тер ак ци је из ме ђу
ко ми ча ра и гле да ла ца.

Вре ди спо ме ну ти и то да је
од ли чан увод у на ступ по ме -
ну те зве зде на пра вио мла ди
стен да пер из Кру шев ца Ра -
ша Не сто ро вић.

За див но ве че је за слу жан и
ор га ни за тор – Дом кул ту ре.

Ба нат ски Бре сто вац: Ових
да на тре ба да поч не сад ња
ве тро за штит ног по ја са на
по те зу од се ла ка ба ва ни -
штан ском пу ту. Ме сна за -
јед ни ца по кре ће ини ци ја ти -
ву да ста ја ли ште на кра ју
Ули це Са ве Ко ва че ви ћа до -
би је аде ква тан про стор за
за у ста вља ње ау то бу са. Ак -
тив же на „Со са” је у сре ду,
8. мар та, при ре дио ми ни-
-из ло жбу руч них ра до ва.

Ба нат ско Но во Се ло: По во -
дом Осмог мар та Удру же ње
же на „Но во се љан ке/Boboa-
cele” при ре ди ло је из ло жбу
руч них ра до ва у не де љу, 5.
мар та, у До му кул ту ре, а на
истом ме сту у сре ду, 8. мар -
та, одр жан је кон церт деч јих
сек ци ја по ме ну те уста но ве и
свих удру же ња.

До ло во: Дом кул ту ре је ор га -
ни зо вао још јед ну пред ста ву
за шко лар це. На истом ме сту
је у су бо ту, 4. мар та, при ре ђе -
на тре ћа рејв-жур ка у крат -
ком пе ри о ду.

Гло гоњ: Број ни гра ђа ни су у
пе так и су бо ту, 3. и 4. мар та,
у До му кул ту ре бес плат но
оба ви ли пре вен тив не ул тра -
звуч не пре гле де аб до ме на и
штит не жле зде. Тог да на у
ис тој уста но ви Удру же ње
же на „Гло гоњ ке” упри ли чи -
ло је дру же ње уз му зи ку под
на зи вом „У су срет Осмом
мар ту”. Та ор га ни за ци ја одр -
жа ће го ди шњу скуп шти ну у
пе так, 10. мар та, у 20 са ти.
Истог да на од 12 са ти у До му
кул ту ре би ће из ве де на пред -
ста ва под на зи вом „Ну ши ће -
ва ау то би о гра фи ја”.

Ива но во: За вр ше ни су ра до -
ви на ре кон струк ци ји пла фо -
на ве ли ке са ле До ма кул ту ре.
У тој уста но ви су у уто рак, 7.
мар та, спро ве де ни бес плат ни

пре вен тив ни пре гле ди, а на
истом ме сту у су бо ту, 11.
мар та, од 19 са ти, би ће одр -
жа на го ди шња скуп шти на
МКУД-а „Бо наз Шан дор”.
Де се ти ива но вач ки фо то-
са фа ри за ка зан је за 9.
април, а сви за ин те ре со ва -
ни мо гу се при ја ви ти на
кон такт-те ле фо не: 064/180-42-
08 и 066/629-47-33.

Ја бу ка: На кон ви ше одр жа -
них кре а тив них ра ди о ни ца
на ко ји ма су де ца пра ви ла
ра до ве на те му Да на же на, у
уто рак, 7. мар та, отво ре на је
из ло жба под на зи вом „У су -
срет Осмом мар ту”, а по том
је из ве де на при ред ба са чи -
ње на од ре ци та ла, ба лет ских
та ча ка и фол кло ра.

Ка ча ре во: Ме сна за јед ни ца,
Дом кул ту ре, ко му нал но пред -
у зе ће и Удру же ња ло ва ца „Си -
ви со ко” при пре ма ју се да кон -
ку ри шу за јав не ра до ве код
На ци о нал не слу жбе за за по -
шља ва ње. Пред ста ву под на зи -
вом „Ђа во из ја го де” у пе так, 3.
мар та, у До му омла ди не, из -
вео је стен дап ко ми чар Ср ђан
Дин чић.

Омо љи ца: По кре ну та је ху -
ма ни тар на ак ци ја за по моћ
Зо ри ци Ри стић, обо ле лој од
кар ци но ма, као и ње ном си -
ну Жар ку, ко ји па ти од фар -
ма ко ре зи стент не епи леп си је,
а сви љу ди до бре во ље мо гу
се ја ви ти на кон такт-те ле фо не
617-001 и 617-036. Ме сна за -
јед ни ца је у сре ду, 8. мар та,
по во дом Да на же на, при пад -
ни ца ма леп шег по ла де ли ла
па ке те. Истим по во дом су
ор га ни зо ва не из ло жбе до ма -
ће ра ди но сти и цве ћа у До му
кул ту ре, у чи јој га ле ри ји ће у
че твр так, 16. мар та, Ми лан
Јан ко вић пред ста ви ти сво је
фо то гра фи је.

Стар че во: Из ло жба сли ка
Ива не Ар сић из Гло го ња
отво ре на је у че твр так, 2.
мар та, у га ле ри ји „Бо ем”.
Удру же ње спорт ских ри бо -
ло ва ца „На дел” ор га ни зо ва -
ло је про те клог ви кен да се -
че ње тр ске на по ме ну том во -
до то ку.

Петак, 10. март 2017.
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Месне актуелности 

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Но во се љан ке 
пред ња чи ле

У дру гим ме сти ма
скром ни је

Ка да је реч о пан че вач ким се -
ли ма, у по след ње вре ме при -
ме тан је по зи ти ван тренд
осни ва ња удру же ња ко ја оку -
пља ју ис кљу чи во да ме. Оне се
углав ном са ста ју ка ко би за -
јед нич ки из ра ђи ва ле ру ко тво -
ри не и ор га ни зо ва ле раз ли чи те

су по се ти ла де ца из вр ти ћа и
шко ле са сво јим вас пи та чи ма
и учи те љи ма.

И то ни је све ка да је реч о
обе ле жа ва њу Да на же на у Но -
вом Се лу: у сре ду, 8. мар та, у
До му кул ту ре упри ли чен је
кон церт деч јих сек ци ја по ме -
ну те уста но ве и свих кул тур -
но-умет нич ких дру шта ва из
тог ме ста.

У скла ду с мо гућ но сти ма
Прем да не у то ли ком оби му, и
у не ким дру гим се ли ма при ре -
ђе ни су про гра ми по во дом
Осмог мар та.

Та ко је, на при мер, Ак тив
же на „Со са” из Бре стов ца у До -
му кул ту ре из ло жио сво је руч -
не ра до ве. Ка ко оне са ме ка жу,
за не што ви ше ни су има ле ма -
те ри јал них мо гућ но сти.

Удру же ње же на „Гло гоњ ке”
при ре ди ло је дру же ње уз му -
зи ку, иће и пи ће, али оне су то
учи ни ле уна пред – у су бо ту, 4.
мар та, ка да су се жи тељ ке по -
ме ну тог ме ста по ште но про ве -
се ли ле и из и гра ле.

И ја буч ки Дом кул ту ре се ан -
га жо вао, па је на кон ви ше одр -
жа них кре а тив них ра ди о ни ца у
ко ји ма су де ца пра ви ла ра до ве
на те му Да на же на, у уто рак, 7.
мар та, при ре ђе на из ло жба под
на зи вом „У су срет Осмом мар -
ту”, а по том и при ред ба са чи -
ње на од ре ци та ла, ба лет ских
та ча ка и фол кло ра.

С дру ге стра не, чла но ви Ме -
сне за јед ни це Омо љи ца су у
сре ду, 8. мар та, на су мич но ода -
бра ним при пад ни ца ма леп шег
по ла у цен тру се ла де ли ли при -
год не по кло не. Истим по во дом
ор га ни зо ва не су из ло жбе до ма -
ће ра ди но сти и цве ћа у До му
кул ту ре.

зми јањ ским ве зом, ко ји је као
кул тур но до бро за шти тио UNE-
SKO. По ред то га, би ло је и блу за
и дру гих про ду ка та из ра ди о ни -
ца ве за и ши ве ња.

Овај до га ђај је иза звао ве ли -
ко ин те ре со ва ње, а ме ђу при -
сут ни ма се на шла и чла ни ца
Град ског ве ћа за по љо при вре -
ду и се ло Зо ри ца Ре пац. Том
при ли ком су се пред ста ви ли
ма ли фол кло ра ши из удру же ња
ДАК, а већ су тра дан из ло жбу

СЕЛО

не ке од њих ни то ни су би ле у
ста њу.

Ове го ди не нај и зда шни је
би ло је у Но вом Се лу, где је
већ у не де љу, 5. мар та, отво -
ре на из у зет но ве ли ка из ло -
жба, под на зи вом „У су срет
Осмом мар ту”. На њој је тре -
ћи пут за ре дом при ка за на
тра ди ци ја два ју нај до ми -
нант ни јих на ро да у том ме -
сту – Ср ба и Ру му на, тач ни је
оно што су же не не кад ра ди ле,

КА КО ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ОСМИ МАРТ У СЕ ЛИ МА

ЗА ДАН ЖЕ НА ИЗ ЛО ЖБЕ 
РУ КО ТВО РИ НА И ЈОШ ПО НЕ ШТО

У КА ЧА РЕ ВАЧ КОМ ДО МУ КУЛ ТУ РЕ

Стен дап сме хо трес

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА ОМОЉ ЧА НА

Апел за по моћ обо ле лим Ри сти ћи ма

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ГЛОГОЊСКИХ ПОВРТАРА

Вучковски нови председник

ма ни фе ста ци је (или уче ство -
ва ле на њи ма). С дру ге стра не,
упа дљи во је то да још увек не -
ма са др жа ја ко ји се ба ве су -
штин ским про бле ми ма же на
на се лу. Оно што, по ред хро -
нич ног мањ ка нов ца, ти шти
је дан део удру же ња, је сте и не -
до ста так про сто ри ја.

Ипак, то што у го то во свим
на се ље ним ме сти ма по сто је
по ме ну те ор га ни за ци је са жен -
ским пред зна ком, са мо по се би

је успех. Све оне по ка зу ју не -
ма ли ен ту зи ја зам и тру де се да
у ак тив но сти укљу че што ви ше
су гра ђан ки, пре све га оних без
за по сле ња. Ра ди се и на њи хо -
вој еду ка ци ји, па су мно ге да ме
про шле кур се ве ра зних ве шти -
на, као што су тка ње или из ра -
да пред ме та у де ку па жу.

Зми јањ ски вез
Би ло ка ко би ло, да ме из на -
се ље них ме ста на сто ја ле су
да, у скла ду с мо гућ но сти ма,
обе ле же свој пра зник, ма хом
на скро ман на чин. На жа лост,

али и оно што су не дав но ство -
ри ле.

Да ма ла са ла До ма кул ту ре
бу де пре пу на ет но-ру ко тво ри на,
по бри ну ле су се, на рав но, чла -
ни це удру же ња „Но во се љан -
ке/Boboacele”, а по ред њи хо вих
ра до ва, зна ме ни то ме сто до би -
ли су екс по на ти ста ри и сто ти -
нак го ди на. По то ме су се по себ -
но из дво ји ле пре сли це за па мук
и ву ну. При ка за не су и тра ди ци -
о нал не но шње Но во се ља на по ре -
клом из Ру му ни је и из Бо сне. Ове
дру ге укра ше не су та ко зва ним



Под пред се да ва њем на чел -
ни це Ју жно ба нат ског окру га
Да ни је ле Лон чар, 1. мар та je
одр жа на сед ни ца Окру жног
шта ба за ван ред не си ту а ци је,
ко јом је обе ле жен Свет ски дан
ци вил не за шти те.

Он је уста но вљен 1990. го -
ди не, а пре ма ме ђу на род ним
стан дар ди ма, у окви ру ци вил -
не за шти те об у ча ва ју се гра ђа -
ни за по моћ по ли ци ји, Хит ној
по мо ћи и ва тро га сно-спа си -
лач ким је ди ни ца ма у слу ча ју
по жа ра, по пла ва, еко ло шких
ак ци де на та и дру гих ван ред -
них до га ђа ја ко ји пред ста вља -
ју прет њу и мо гу угро зи ти љу -
де и жи вот ну сре ди ну.

Иа ко Ср би ја ни је има ла
ци вил ну за шти ту од рас па да
Ју го сла ви је, од пре не ко ли ко
го ди на она је по но во вра ће на

јер се по шло од то га да је
има ју све зе мље на За па ду и
да би у слу ча ју ван ред них си -
ту а ци ја мо гла има ти бит ну
уло гу.

Због то га је је дан број љу ди
у гра до ви ма ши ром Ср би је, па
и у Пан че ву, про шао обу ке за
по моћ др жав ним слу жба ма у
слу ча ју ва тре них сти хи ја, еле -

мен тар них не по го да и спа са -
ва ња по вре ђе них из ру ше ви на.

– Ово је би ла при ли ка да још
јед ном ис так не мо ва жност ци -
вил не за шти те. Мо ја же ља као
на чел ни ка Ју жно ба нат ског
окру га и ко ман дан та Окру жног
шта ба за ван ред не си ту а ци је је -
сте да дам мак си ма лан до при -
нос у же љи др жа ве да по но во
ус по ста ви и оја ча Сек тор за
ван ред не си ту а ци је као јед ну
од ва жних по лу га у деј ство ва њу
на кон не же ље них до га ђа ја ко ји
мо гу угро зи ти љу де и имо ви ну.
Због то га је бит но да се опре ме
и што је мо гу ће бо ље об у че је -
ди ни це за ци вил ну за шти ту, да
би се при са је ди ни ле др жав ним
слу жба ма ко је су за ду же не за
ре а го ва ње у ван ред ним си ту а -
ци ја ма – ре кла је но ви на ри ма
Да ни је ла Лон чар.

СА СТА НАК У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

По но во има мо ци вил ну за шти ту

У Пан че ву је ових да на ухап шен
Б. К. (35) из Лу ча на код Чач ка,
за ко јим је би ло рас пи са но чак
шест цен трал них по тер ни ца.

Нај но ви ју је об ја ви ла но во -
сад ска по ли ци ја због то га што
по сто је осно ви сум ње да је по -
чи нио кра ђу и по ку шај из ну -
де. Јед ној Но во са ђан ки је на -
кон упо зна ва ња пре ко ин тер -
не та по сле њи хо вог су сре та у
том гра ду украо два мо бил на
те ле фо на, а за тим је по бе гао.
По том је са че као да про ђе ма -
ло вре ме на, па је по чео да је
уце њу је тра же ћи јој но вац да
би от ку пи ла те ле фо не. За то ће
но во сад ска по ли ци ја про тив
ње га под не ти кри вич ну при ја -
ву у ко јој ће га те ре ти ти за по -
ку шај кра ђе и из ну де.

Наш са го вор ник из пан че -
вач ке по ли ци је, ко ји је тра -

жио да оста не ано ни ман, об ја -
снио је да по сту пак рас пи си -
ва ња по тер ни це за по чи њу су -
до ви ка да ли це ко је је пред -
мет ис тра ге ни је до ступ но ор -
га ни ма го ње ња, а на ста вља га
по ли ци ја.

То се чи ни та ко што се фо то -
гра фи ја с лич ним опи сом и
дру ги по да ци уно се у ком пју -
тер ски си стем ко ји по ве зу је све
по ли циј ске упра ве у Ср би ји.

У слу ча ју да, на при мер,
пан че вач ка по ли ци ја то ком
ру тин ске кон тро ле за у ста ви
не ку сум њи ву осо бу ко ја ни је с
те ри то ри је на шег гра да, пр во
се про ве ра ва да за њом ни је
рас пи са на по тер ни ца. Ако се
ис по ста ви да је реч о не ком ко
је тра жен због ра ни је по чи ње -
них кри вич них де ла, о то ме се
од мах оба ве шта ва по ли циј ска

упра ва ко ја је рас пи са ла по -
тер ни цу за том осо бом.

– Сва ка по тер ни ца има и та -
ко зва ни ко мен тар, у ко ме, из -
ме ђу оста лог, пи ше ко ју је
рас пи сао, ко ја по ли циј ска
упра ва, ка да, због ко јег кри -
вич ног де ла, где да се спро ве -
де ли це на ко је се она од но си
уко ли ко се про на ђе итд. На
по тер ни ца ма су на ве де не и
ме ре ко је тре ба пред у зе ти
пре ма ли ци ма за ко ји ма су
оне рас пи са не. Уко ли ко се, на
при мер, ра ди о опа сном ли цу
ко је је на о ру жа но и скло но
пру жа њу от по ра, у том слу ча ју
се до да је на по ме на „хап си ти
опре зно” – на гла сио је наш са -
го вор ник.

На ин тер не ту се мо гу про -
чи та ти из ја ве по ли циј ских ин -
спек то ра да је мо гу ће да осо бе

ко је су на по тер ни ца ма по бег -
ну у дру го ме сто и да та мо на -
мер но жи ве по ву че но и за зи ру
од дру гих љу ди.

Њи хо во скри ва ње у том слу -
ча ју фи нан си ра ју дру го ви или
по ро ди ца, али то не мо же веч но
тра ја ти. Не ми нов но је да кад-
тад оста ну без нов ца, а он да су
при мо ра ни да из вр ше но во кри -
вич но де ло ка ко би опет до шли
до нов ца. Осим то га, бе гун ци од
прав де по сле из ве сног вре ме на
и во ђе ња ра чу на о сва кој сит ни -
ци на пра ве не ку гре шку и ти ме
олак ша ју по ли ци ји хап ше ње.

Петак, 10. март 2017.
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Пројекат фондације
коју је покренуо отац
убијене Тијане Јурић

Основни циљ 
– суочавање деце са
стварношћу

„Алек са Јан ко вић из Ни ша био
је до бро де те и од ли чан уче -
ник. У ра ном ти неј џер ском до -
бу по чео је да при вла чи па жњу
де вој чи ца, јер је во лео да се ле -
по об у че и да но си ду гу ко су.

„У шко ли су по че ли да га
зло ста вља ју вр шња ци са мо
због то га што је био дру га чи ји
од њих. За то је имао по тре се
мо зга и ви ше пу та је био по -
вре ђи ван. За осам ме се ци ту -
кли су га осам пу та, вре ђа ли,
ју ри ли и пре ти ли.

„Због то га се че сто жа лио
ро ди те љи ма, а они су тра жи ли
по моћ шко ле и над ле жних.
На став ни ци су их уми ри ва ли
и од го ва ра ли да ће се све ре -
ши ти, али ни шта ни су пред у -
зе ли. Алек су су ње го ви дру го -
ви ту кли и зло ста вља ли бли зу
шко ле, у школ ском дво ри шту,
у са мој шко ли, а на кра ју и
пред на став ни ци ма. Де се тог
ма ја 2011. го ди не Алек са се
убио ско чив ши с тре ћег спра та
школ ске згра де.”

При ча о овом не срећ ном де -
ча ку ко ји је стра дао јер је био
жр тва вр шњач ког на си ља део
је еду ка тив не пред ста ве „Кри -
вац је не где дру где”, но вог про -
јек та фон да ци је ко ју је по кре -
нуо Игор Ју рић, отац тра гич но
уби је не де вој чи це Ти ја не.

У по не де љак, 6. мар та, та
пред ста ва је у би о ско пу „Апо -
ло” при ка за на ђа ци ма сед мог

ПРЕД СТА ВА ЗА УЧЕ НИ КЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ШКО ЛА

НЕ ЗА ТВА РА ТИ ОЧИ ПРЕД НА СИ ЉЕМ

ХРОНИКА

Страну припремио

Михајло
Глигорић

и осмог раз ре да основ них
шко ла „Јо ван Јо ва но вић Змај”
и „Ва са Жив ко вић”.

По ла зна осно ва за њу био је
по раст на си ља у по ро ди ци, као
и на си ља над де цом и ме ђу де -
цом, а циљ пред ста ве је да код
нај мла ђих про бу ди од го вор -
ност за соп стве не по ступ ке, али
и не сла га ње и кри ти чан од нос
пре ма на си љу ко је чи не дру ги.

– Ни смо хте ли да де цу сма -
ра мо овим, већ да на лак и
при сту па чан на чин до ђе мо до
њих. Због то га смо им омо гу -
ћи ли да ко му ни ци ра ју с глум -
ци ма, да им по ста вља ју пи та -

ња и да ак тив но уче ству ју у
пред ста ви. Циљ на ше фон да -
ци је је да  мла ди ма ука зу је на
про бле ме ко ји на ста ју због вр -
шњач ког и по ро дич ног на си ља
и тр го ви не љу ди ма, и опа сно -
сти ко је их вре ба ју на ин тер не -
ту. Због то га сва ке не де ље оби -
ђе мо по два-три гра да у Ср би ји
– из ја вио је Игор Ју рић.

Фон да ци ја ко ју је он по кре -
нуо, ре а ли зо ва ла је ову пред -
ста ву за јед но с пан че вач ком
ху ма ни тар ном ор га ни за ци јом
„Све ти о ник”. То им је био дру -
ги за јед нич ки про је кат по сле
про шло го ди шњег пре да ва ња о

ОВИХ ДА НА У НАШЕМ ГРАДУ

Ухап ше но ли це са шест по тер ни ца

опа сно сти ма ко ја вре ба ју де цу
на ин тер не ту.

Пред став ни ца „Све ти о ни ка”
Ива на Мо рар ре кла је да је на -
си ље ва жна те ма о ко јој де ца
тре ба да бу ду што бо ље ин -
фор ми са на.

– Они су то ком пред ста ве че -
сто гла сно ре а го ва ли, а по ње ном
за вр шет ку су раз го ва ра ли с
глум ци ма. По ка за ли су да не што
зна ју о на си љу и да га мо гу пре -
по зна ти. Лич но сма трам да што
се ви ше го во ри о то ме на њи ма
при сту па чан на чин, мо же до ста
да по мог не и да их на те ра да раз -
ми шља ју – до да ла је она.

У наставку акције на сузбија-
њу кривичних дела прања
новца, финансијског крими-
нала и корупције и злоупотре-
бе службених положаја у др-
жавним органима припадни-
ци полиције су 6. марта спро-
вели акцију „Плутон 2” у Пан-
чеву и више других градова
широм Србије и ухапсили 47
особа због основане сумње да
су починиле кривична дела у
вези с корупцијом.

Осумњичени се терете да
су од 2005. године до данас
извршили више кривичних
дела којима су буџетима Ре-
публике Србије, Аутономне
Покрајине Војводине, Града
Београда и другим привред-
ним субјектима и физичким
лицима нанели штету од
1.896.090.232 динара одно-
сно 17,5 милиона евра.

У оквиру ове акције панче-
вачки полицајци су ухапсили

пет особа због постојања осно-
ва сумње да су злоупотребом
службеног положаја и злоупо-
требом овлашћења у привре-
ди оштетили Републичку ди-
рекцију за робне резерве за
172.039.772,86 динара.

По налогу Вишег јавног ту-
жилаштва у Панчеву, ухап-
шени су руководилац Одеље-
ња за прехрамбене производе
у Републичкој дирекцији за
робне резерве М. П., одговор-
но лице „Баната” а. д. Банат-
ски Карловац Н. К., одговор-
но лице „Месопромета” из
Панчева Љ. Ј. и одговорна ли-
ца „Баната” а. д. и „Месопро-
мета” З. Б. и С. Б.

Постоје основи сумње да су
ухапшени од 2005. до 2007. го-
дине противправно отуђили
месо и месне прерађевине у
власништву Републичке ди-
рекције за робне резерве које
им је било поверено на чување.

УХАПШЕНО ЈОШ ПЕТ ЛИЦА У ПАНЧЕВУ

Оштетили државу
за милионе евра

Припадници панчевачке по-
лиције пронашли су и ухап-
сили четрдесетседмогоди-
шњег возача камиона који је
осумњичен да је изазвао сао-
браћајну несрећу у којој је
погинуо бициклиста и после
тога побегао с лица места.

Саобраћајна несрећа се
догодила 28. фебруара око
18 сати на путу Панчево–
Вршац, на уласку у насеље-
но место Николинци. Опе-
ративним радом полиција је

након само три сата од сао-
браћајне незгоде пронашла
возача и камион у близини
граничног прелаза Ватин.

По налогу надлежног тужи-
оца, осумњиченом је одређе-
но задржавање до 48 сати због
постојања основа сумње да је
извршио тешко дело против
безбедности јавног саобраћа-
ја. Након истека задржавања
он ће уз кривичну пријаву би-
ти приведен надлежном ту-
жилаштву у Панчеву.

РАСВЕТЉЕНА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА

Ухапшен возач, 
усмртио бициклисту

– Наши полицајци треба да
поступају према жртвама
насиља у породици и жртва-
ма кривичних дела упере-
них против полних слобода
у складу с највишим европ-
ским стандардима. То је је-
дан од услова предвиђених
за отварање Поглавља 24,
које се односи на људска
права, безбедност и слободе
– изјавио је помоћник ди-
ректора полиције Звездан
Радојковић на отварању не-
давно одржаног семинара
„Форензички третман лица
места код кривичних дела
из области полних слобода
и насиља у породици”.

У обраћању присутнима
он је нагласио да је добро
што семинару не присуствују
само припадници полиције,
него и судије, тужиоци,
представници здравства и
центара за социјални рад, јер

се и они суочавају са жртва-
ма кривичних дела против
полних слобода и насиља у
породици и учествују у ис-
трагама против починилаца
и њиховом процесуирању.

Овај семинар, који је одр-
жан у Вршцу, један је од ре-
зултата сарадње Министар-
ства унутрашњих послова
Србије и шведске полиције,
која траје од 2004. године.
Захваљујући томе до сада је
успешно реализовано више
заједничких пројеката.

Ханс Јервестам, представ-
ник шведске полиције који је
присуствовао семинару, изја-
вио је да његова држава жели
да види Србију као пуноправ-
ну чланицу Европске уније.
Он је додао да је од 2012. до
2015. године Шведска дони-
рала српској полицији пет
милиона евра кроз више раз-
личитих пројеката.

СЕМИНАР У ВРШЦУ

Сарадња наше 
и шведске полиције
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ПРО ДА ЈЕМ опел ме -
ри ву 2003. го ди ште,
1.7 ЦДТИ. 064/144-
32-23. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ да е ву нек -
си ју 1,5 бенз. у од лич -
ном ста њу. 063/884-
22-71. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ шко ду
фа би ју 1,4, 2001. ли -
му зи на бен зин-гас ,
ате сти ра но. 
064/154-71-97. (СМС)

АУ ДИ А 3, 1997, 1.9,
тур бо ди зел, ме та лик
сив, са мо 2.300.
063/744-28-66. (4703)

РЕ НО 4, 1991. го ди -
ште, ГТЛ, 1.1, ре ги -
стро ван до ја ну а ра
2018, атест пли на,
атест ку ке, у од лич -
ном ста њу. 
064/144-37-33.
(236052)

ОПЕЛ кор са 1.2 к,
2008, ре ги стро ван до
ја ну а ра 2018, фа -
брич ки плин, у од лич -
ном ста њу. 063/307-
881. (236503)

ОПЕЛ астра Н, 1.7,
ЦДТИ, 21005, ре ги -
стро ван до 17. ја ну а -
ра 2018, по вољ но.
064/431-07-31.
(236748)

ОПЕЛ век тра на про -
да ју, ха ва ри сан, 1990.
го ди ште, 1.6. Тел.
064/438-54-15.
(236708)

ГРАН ДЕ пун то 1.3,
мул ти џет, пе то ра вра -
та, сва опре ма, ме та -
лик си ви. 064/130-36-
02. (236710)

ПУН ТО 1.2, 2001, де -
цем бар, пе то ра вра та,
сва опре ма, пре шао
99.000 км, вла сник.
064/130-36-02.
(236710)

СТИ ЛО 1.9, мул ти џет
2002, тро је вра та,
оца ри њен, не ис пра -
ван мо тор. 064/130-
36-02. (236710)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2002,
тро је вра та, кли ма,
оште ћен од гра да.
064/130-36-02.
(236710)

КОР СА 1.0, 2004, тро -
је вра та, кли ма, у пр -
вој бо ји, на име.
064/130-36-02.
(236710)

ЛА ДА РИ ВА, 1300,
по вољ но. 063/744-33-
15. (236717)

ПУН ТО 1.1, 5 В, 1997,
ате сти ран плин, ме та -
лик сив, вла сник.
064/142-55-93.
(236688

ЈУ ГО 55, 2001, ре ги -
стро ван, ју го 55, 2004,
не ре ги стро ван, оба са
ате сти ра ним пли ном.
061/188-29-72.
(236689)

СИ ТРО ЕН бер лин го
1.4, бен зин-плин, те -
рет ни, ре ги стро ван
2006. го ди не, 1.600
евра. 063/329-340.
(236690)

РЕ НО кан гу 1.5 ДЦИ,
2004, про ду же ни пик-
ап, од ли чан, мо же за -
ме на за пут нич ко,
2.800. 063/320-618.
(236695)

МЕР ЦЕ ДЕС А 170,
ЦДИ, про ду жен, ши -
бер, 145.000 км, 2.300
евра, пот пу но ис пра -
ван. 063/106-51-73.
(236676)

ПРО ДА ЈЕМ варт бург,
не ре ги стро ван.
064/195-28-31.
(236683)

РЕ НО МЕ ГАН, 1.5
ДЦИ, се дан, 205. го -
ди не, ре ги стро ван до
2018, алу-фел не, зим -
ске гу ме, зе дер.
064/283-39-39.
(236631)

ЗА СТА ВА по ли пик-
ап, 2001, го ди ште, те -
рет ни. 066/372-321.
(236657)

ШЕ ВРО ЛЕТ спарк,
сре бр ни, у од лич ном
ста њу. 063/212-805.
(236577)

ФИ ЈАТ сти ло 1.9 ЈТД,
2002. го ди не, фул
опре ма, 2.150 евра.
064/143-01-78.
(236552)

ПЕ ЖО 307 2.0 ХДИ,
2002. го ди ште, ме та -
лик, пе то ра вра та,
2.300 евра. 063/256-
191. (236851)

ВОЛ ВО 460, 1.9 ди зел
1997. го ди ште, хит но,
1.200 евра. 063/256-
191. (236851)

МО ТОР ју го 55, за ста -
ва 101, 1.1, као нов.
063/256-191.
(236851)

ПРО ДА ЈЕМ та мић 60,
не ре ги стро ван, 1981.
го ди ште, 1.300 евра,
до го вор. 
060/368-52-27.
(236834)

ПРО ДА ЈЕМ опел
астру, 2002. го ди ште,
це на 900 евра. 371-
568, 063/773-45-97.
(236782)

ТО МОС ау то ма тик,
1985. го ди ште, 190
евра, 1987. го ди ште,
са ми гав ци ма, од ли -
чан, 350 евра.
064/171-22-13.
(236810)

АУ ДИ А 4 ка ра ван,
2002. го ди ште, вла -
сник, очу ван, 1.9 ТДИ.
063/216-928, 
4.350 евра. 
(236811)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте
во зи ла до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(236502)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од
90 – 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(236568)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од
80 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(23684)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то -
ма ти ке, ис прав не/не -
ис прав не. 064/171-
22-13. (236810)

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ при ко ли -
цу ЖТП „ки кин да”, 4
то не, ку пу јем кру њач-
пре кру пач оџа ци. Тел.
065/561-01-03.
(236514)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор
вла ди ми рец, 1.500
рад них са ти и си тро ен
1.4 ди зел. Тел.
066/938-35-46.
(236550)

ИМТ 509 кул ти ва тор
ди зел, 12 кс, фре за +
ко са  160; пр ска ли цу
мо ра ва 100 л на ко ли -
ци ма са то мос мо то -
ром; ва кум пум пу,
ста ни ца за кли ма уре -
ђа је (ма ло ко ри шће -
на). 066/372-321.
(236657)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Те сли, улаз из Ул.
Мил ке Мар ко вић.
Тел. 063/849-54-32.
(236569)

ВЕШ-МА ШИ НА, ел.
шпо рет и по лов ни де -
ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(236758)

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

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

НА ПРО ДА ЈУ соб ни
на ме штај, из ра да
1963. и два ка у ча.
Тел. 064/813-00-21.
(236484)

ПО ВОЉ НО, тр пе за -
риј ски сто и шест сто -
ли ца. Тел. 013/251-
32-14. (236584)

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

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну
де те ли ну, сла му, се ја -
ли цу за ку ку руз бе ке -
ри ца. 065/445-57-36,
065/220-59-89.
(236572)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ,
за мр зи вач вер ти ка -
лан, ма ши на за пра ње
су до ва. 
064/133-54-18.
(236566)

ДР ВА за огрев, пре о -
ста ла, са пре во зом,
тач на ме ра. 
064/122-69-78.
(236626)

КЛА ВИР чај ка, 750
евра. 069/369-69-93,
353-364. (236621)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, ку хи ња
10.000 ди на ра. 371-
568, 063/773-45-97.
(236782)

ЛР КО ШНИ ЦЕ, но ве,
и по љо при вред не ма -
ши не про да јем. Тел.
060/660-79-60.
(236616)

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

ПРО ДА ЈЕМ про зор
140 х 120 и по ло ван
ка уч. 
064/901-86-14.
(236617)

ПРО ДА ЈЕМ сад ни це
ма ли не: ви ла мет, ми -
кер, по ла на, по леа и
пра си ће. Тел.
065/271-79-71.
(236609)

ПРО ДА ЈЕМ ма ло ко -
ри шћен деч ји кре ве -
тац, од лич но очу ван.
Тел. 065/271-79-71.
(236609)

ЗА МР ЗИ ВА ЧИ, фри -
жи де ри, ра зни шпо ре -
ти, обич ни и уград ни,
веш-ма ши не.
065/665-75-10. (2368)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци
на про да ју, вр шим
услу жно пе че ње на
ра жњу и др ва.
064/997-79-09.
(236807)

БУ КВА, храст, цер,
ба грем, ба гре мо ве се -
че ни це. „То пли на”,
063/364-310.
(236779)

ТА ПЕЋ 2,2 кв „маг но -
хром”, веш-ма ши на
„го ре ње”, за мр зи вач
210 ли та ра. 064/340-
26-43. (236794)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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НА ПРО ДА ЈУ кр ма ча
за кла ње, ку ку руз и
пре кру па. Тел.
064/129-45-43.
(236746)

ПРО ДА ЈЕМ ка уч, кла -
сич ни, на ма ка зе, очу -
ван, по вољ но. Тел.
064/695-14-55.
(236724)

КОМ БИ НО ВА НИ
фри жи дер са два мо -
то ра, веш-ма ши не,
фри жи дер 235 л, те -
ле ви зор 51 цм, ТА пећ
3,5 кв, уга о на гар ни -
ту ра, фран цу ски ле -
жај, тро сед мој ца, тр -
пе за риј ски сто са сто -
ли ца ма, ко мо да, пи -
са ћи сто ло ви. Тел.
063/861-82-66.
(236744)

ТРО СЕД на раз вла че -
ње и те пих, ста ри го -
ди ну да на. Вре ди по -
гле да ти. 061/158-88-
34. (236722)

ОЧУ ВА НА ста рин ска
ви три на, ско ро нов
ка уч, бој лер, ра ди ја -
тор, су до пе ру.
064/154-25-82.
(236709)

ДЕ ТЕ ЛИ НА ба ли ра на,
на про да ју, по вољ но.
064/539-62-04.
(236708)

ПО ВОЉ НО про да јем
по ло ван тро сед на
рас кла па ње. Тел.
063/327-003.
(236719)

ОГРЕВ НО др во бу ква,
ба грем и цер. Услу -
жно се че ње и це па ње.
064/357-82-08, Бо са -
нац. (236703)

СУ ДО-МА ШИ НА,
фри жи дер, веш-ма -
ши на, шпо рет елек -
трич ни, би цикл, лап-
топ. 063/198-84-00,
060/144-85-54.
(236706)

КАН ЦЕ ЛА РИЈ СКА
сто ли ца, од лич на, ис -
прав на, цр не бо је, по -
де си ва, 1.800 ди на ра.
061/145-68-04.
(236662)

ДЕ ТЕ ЛИ НА и се но,
ба ли ра но, од лич ног
ква ли те та. 064/938-
74-74. (236862)

ИН ВА ЛИД СКА ко ли ца
у до бром ста њу, тро -
тер хо да ли цу са точ -
ки ћи ма, сто ли ца за
ку па ње. 063/839-70-
01. (236813)

СТО ЛО ВИ, сто ли це,
ко мо да, ви три на, ка -
уч, фо те ље, гре ја ли це,
по ли це. 065/353-07-
57. (236648)

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

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, плин ске бо це,
пер ја не ја сту ке, ће -
бад, јор га не. 
066/900-79-04.
(236495)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве, ор -
де ње, ме да ље, пен ка -
ла, ра зни алат.
064/867-48-11.
(236806)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са то -
ве, упа ља че, но же ве,
пен ка ла, но вац, 
фо то-апа ра те, 
сре бро, стри по ве, 
ал бу ме са сли чи ца ма,
играч ке, гра мо фон ске
пло че, сит не 
ан ти кви те те. 
064/187-56-80.
(236787)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, ли ма ри ју, шпо -
ре те, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, аку му ла то -
ре, те ле ви зо ре.
061/322-04-94.
(236749)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме -
та ле, гво жђе, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, те -
ле ви зо ре и оста ли ме -
тал ни от пад. 
061/206-26-24.
(236749)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку -
му ла то ре, обо је не ме -
та ле, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, те ле ви зо ре
и оста ло. 064/484-13-
76. (236749)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу -
ми ни јум, ме синг, ба -
кар, аку му ла то ре, за -
мр зи ва че, веш-ма ши -
не, шпо ре те, те ле ви -
зо ре. 061/321-77-93.
(236749)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(236612)

КУ ПУ ЈЕМ ку хињ ске
клу пе, сто ло ве, сто ли -
це, ТА пе ћи, пер је.
063/195-07-17.
(236396)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, гар ни ту ре,
сто ло ве, сто ли це,
оста ло по кућ ство.
062/148-49-94.
(236559)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, ста ре
сла ви не, веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, аку му ла то ре,
ка бло ве, оста ли ме -
тал ни от пад. 060/521-
93-40. (236775)

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

КУ ЋА у Омо љи ци, 120
м2, 8.6 ари плац.
060/619-32-22.
(236117)

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

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин -
ско зе мљи ште, 14 ари,
Ива но во; 30 ари,
Омо љи ца. 062/708-
070. (236486)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу у
Ба ва ни шту, 76 ари,
До ло вач ки пут - Чар -
дак. 013/633-302.
(236513)

КУ ЋУ, про да јем код
шко ле „Све ти Са ва”,
но ва Ми са. 063/824-
63-51, 373-154.
(236517)

КУ ЋА на про да ју, ста -
ра Ми са. Тел.
069/223-24-25.
(236522)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац и
по зе мље, До ло во.
319-754, 061/153-34-
61. (236531)

БА ШТА 28 ари, Ја буч -
ки пут, обје кат, воћ -
њак, гра ђе вин ско зе -
мљи ште. 
069/448-68-78.
(236530)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа
86 м2, плац 17 х 24 м,
укњи же на, вла сник.
065/258-87-77.
(236539)

КУ ЋА 120 м2, ши ри
цен тар гра да, дво ри -
шна, по се бан улаз,
вла сник, 1/1. 
063/777-87-77.
(236570)

КУ ЋА, Стре ли ште, 60
м2, 4 ара, сре ђе на,
усе љи ва, 37.000.
063/899-77-00.
(236553)

ПРО ДА ЈЕМ при зем ну
ку ћу, две стам бе не је -
ди ни це,  има гре ја ње.
066/944-55-82. Пан -
че во. (236558)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ма њу ку ћу на Ба ва ни -
штан ском пу ту. Тел.
377-871. (236554)

ЈА БУ КА, при зем на ку -
ћа, вла сник. 064/412-
95-88. (236712)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку -
ћу са пла цем 30 ари у
Ба нат ском Но вом Се -
лу. 063/863-80-15.
(236713)

СТАР ЧЕ ВО, два пла ца
по 7 ари, угао.
065/340-13-41.
(236716)

ХАЈ ДЕ Пан чев ци, сад
је зго да. Хит но про да -
јем ку ћу у Ка ча ре ву
170 м2, од мах усе љи -
ва, ле га ли зо ва на, све
сре ђе но. 013/601-472,
062/893-26-90.
(236721)

КУ ЋА, но ва Ми са, две
ета же на 2 ара,
54.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(236684)

КУ ЋА, цен тар, Ка ра -
ђор ђе ва, на ве ћем
пла цу. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(236684)

ПЛАЦ, Вој ло ви ца, на
14 ари. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(236684)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа на
про да ју, по моћ ни
обје кат 7.4 ара пла ца.
064/538-48-35.
(236680)

КУ ЋА на про да ју, усе -
љи ва, од пу ног ма те -
ри ја ла. 061/602-31-
63. (236740)

НО ВИ СВЕТ, нај а -
трак тив ни ја ло ка ци ја,
плац 220 м2, 12.900
евра, вла сник.
061/324-40-85. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, од лич на
ло ка ци ја, но ва укро -
вље на ку ћа 155 м2

бру то, пре леп рас по -
ред, плац 4,13 ари,
огра ђен, чист, ра ван,
све но во и ква ли тет -
но, вла сник 1/1.
063/637-673.
(236698)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
Пан че во, ши ри цен -
тар, 80 м2, 29.000, до -
го вор мо гућ. 064/902-
28-80. (236661)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Стре ли шту са шест
стам бе них је ди ни ца у
из град њи. 064/160-
26-89. (236659)

КУ ЋА у Пан че ву, Ца -
ра Ду ша на 100, 176
м2, на 8 ари пла ца.
251-66-46. (236630)

ЛЕ ПА ку ћа, Охрид ска
140 м2, ЕГ, алу сто ла -
ри ја, 4 ара плац.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(236647)

ПРО ДА ЈЕМ плац, 4
ара, 42 м2, Бра ће Ју -
го ви ћа, Мар ги та.
065/502-43-17. (2366)

ШИ РИ цен тар, 180 м2,
4 ара, 65.000. (679),
063/836-23-83, „Трем
01”. (236642)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, но ва
190 м2, 4 ара, укњи -
же на, 110.000. (679),
063/836-23-83, „Трем
01”. (236642)

ПРО ДА ЈЕМ 8 ари гра -
ђе вин ског пла ца, Ко -
за рач ки про сек. Тел.
060/601-60-23.
(236338)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ба -
нат ском Бре стов цу, 60
ари пла ца. 062/794-
422. (236828)

ДВА гра ђе вин ска пла -
ца, си по рекс гре де за
пло чу од 100 м2.
069/213-97-37.
(236662)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Ку -
де љар ски на сип, 15
ари, гра ђе вин ско зе -
мљи ште.    069/326-
10-71. (236605)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 120
м2, га ра жу 50 м2, на
12 ари пла ца, ме њам
за стан. Та ми шка 43,
Ја бу ка. 063/890-70-
01. (236603)

СТАР ЧЕ ВО, на глав -
ном дру му, две ку ће
са ло ка лом на 19 ари
пла ца, из лаз на две
ули це. 065/800-58-23.
(236737)

КУ ЋА, 90 м2, по друм,
га ра жа, од мах усе љи -
ва бли зу цен тра.
065/334-10-38,
062/863-72-80. (2367)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа са
ло ка лом у Син ђе ли ће -
вој. 064/431-07-31.
(236748)

ТЕ СЛА, швап ска ку ћа,
165 м2, 4,6 ари, све
укњи же но, 57.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (236757)

МИ СА, Ба ниј ска, 124
м2, 5,5 ари, 30.000;
Ку де ља рац, ре но ви ра -
на, че тво ро соб на, 5
ари, 38.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (2367)

ПО ЧЕ ТАК То по ле, ку -
ћа 100 м2, 7 ари,
29.000; дво ри шни ста -
но ви на свим ло ка ци -
ја ма. „Лајф”,
061/662-91-48. (6757)

КУ ЋА са два ста на,
сре ђе на, ЕГ, плац 7
ари, 1/1. 061/224-47-
97. (236770)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара,
дво соб на, но ви ја,
при зем на, 38.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(236761)

БРЕ СТО ВАЦ, но ви ја
тро соб на, 90 м2, 7,45
ари, 18.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901.  (236761)

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.
(236761)

ХИТ НО, СТАР ЧЕ ВО,
ле па тро соб на, 91 м2,
6.5 ари, 23.500. (49),
„Му станг”, 062/226-
901.  (236761)

МИ СА, ква ли тет на,
две ета же + ло кал +
ра ди о ни ца, дво ри ште,
75.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(236761)

ПРО ДА ЈЕМ плац 353
м2, Ми са, до зво ље на
град ња. 064/866-23-
36. (236764)

ТЕ СЛА, пре ле па при -
зем на 178 м2, 5,5 ари,
95.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(236791)

МИ СА, 290 м2, три
ета же, 5.98 ари,
66.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(236791)

НА ПРО ДА ЈУ плац на
Ка ра у ли. 064/264-01-
03. (236798)

КА РА У ЛА, 43 м2, на
50 ари, 23.500 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(236790)

СТА РА МИ СА, Ба ниј -
ска, 11,3 ари пла ца,
23.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(236790)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро соб -
на, 68 м2, на 10 ари,
41.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(236790)

КУ ЋА, Ге ор ги Ди ми -
тро ва 17-б, 120 м2,
дво ри шни стан, 40 м2,
2 ара, 51.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(236788)

СТА РА МИ СА, ку ћа
300 м2, 6 ари, од лич -
на, 66.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(236788)

КУ ЋА, Те сла, на екс -
тра ло ка ци ји, за би -
знис и ста но ва ње.
063/329-464,
066/001-050.
(236868)

КО ТЕЖ 1, про да јем
ку ћу  са три стам бе не
је ди ни це. „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(236842)

ШИ РИ цен тар, ку ћа
за ру ше ње, 80 м2, 1.2
ара, 27.000. (320),
„Пре ми ер”, 063/800-
44-30. (236790)

КУ ЋА 100 м2, 19.000
евра, ста ра Ми са, Ко -
за рач ка. 061/664-39-
26. (236852)

ДЕО ку ће, 50 м2, 2
ара, по се бан улаз,
11.000 евра, Ко за рач -
ка. 061/664-39-26.
(236852)

ДО МА ЋИН СТВО, са
три за себ не ку ће, 7
ари, 39.000 евра. Ко -
за рач ка. 061/664-39-
26. (236852)

ХИТ НО, ку ћа, 50 м2, 9
ари пла ца, гра ђе вин -
ска до зво ла. Пе ли -
стер ска, Но во се љан -
ски пут. 065/410-97-
34. (236840)

КУ ЋА 120 м2, на 5
ари, Пре спан ска 15.
Ле га ли зо ва но, вла -
сник. 063/307-674.
(236882)

ДВО СО БАН стан,
стро ги цен тар, без по -
сред ни ка. 063/111-
12-54. (СМС)

ДВО И ПО СО БАН, Ко -
теж 1, ЦГ, 35.000;
Мар ги та, нов, укњи -
жен, 39.500. 063/744-
28-66. (4703)

МАР ГИ ТА, нов, фул,
53, 32.000; цен тар, I,
те ра са, 31.000.
063/744-28-66. (4703)

СА МАЧ КИ, I, са мо
11.500; С. Ми ле ти ћа,
II, 22, те ра са, на ме -
ште на. 063/744-28-66.
(4703)

ТРО СО БАН, Те сла,
ЦГ, 61, са мо 31.000;
цен тар, II, ТА, 78 м2,
40.000; цен тар, јед но -
со бан, I, лукс, 34 м2,
28.000, од мах усе љив.
063/744-28-66. (4703)

ЈЕД НО СО БАН, Те сла,
ВП, ре но ви ран, 43,
28.000, фул; Мар ги та,
ВП, нов пре леп,
18.500. 063/744-28-
66. (4703)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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ТЕ СЛА, дво со бан, II,
пра зан, 27.000; Тип
Стан ко, 46, сре ђен,
26.000. 063/744-28-
66, „Мил ка М”. (4703)

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

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, 57 м2 + те ра са,
за ста кље на, Ко теж 2,
пот кро вље, 30.000
евра, без по сред ни ка.
063/719-83-11.
(236317)

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

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ стан 66 м2

у цен тру, згра да, хит -
но, 23.000 евра.
061/670-97-96.
(235972)

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

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

ДВО СО БАН стан, 52
м2, Ко теж 2, вла сник,
вре ди по гле да ти.
062/445-614.
(236519)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Со -
да ра, 54 м2, ЦГ, V
спрат, усе љив. Тел.
064/824-17-13.
(2136522)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру, Ко теж 1 или ме -
њам за Вр њач ку Ба њу.
064/235-69-32.
(236535)

КО ТЕЖ, 49 м2, јед но -
и по со бан, 27.000;
дво и по со бан, 
43.000. (324), 
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(236592)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2,
дво со бан, 22.000; јед -
но со бан, 21.500.
(324), „Ме диа”, 
315-703, 
064/223-99-20.
(236592)

ЈЕД НО СОБ НИ, 31 м2,
цен тар, 16.000; Ко теж
19.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(236592)

КО ТЕЖ 1, про да јем
јед но и по со бан, ЦГ, од
45 м2, функ ци о на лан.
064/133-54-18.
(236566)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан, 30 м2, на
Стре ли шту. Тел.
061/626-26-12,
068/524-52-99.
(236551)

КО ТЕЖ 2, 220 м2, 3
ара, 85.000, ве ли ки
из бор ку ћа, све ло ка -
ци је. „Го ца”, 
063/899-77-00.
(236553)

ЈЕД НО СО БАН, ЦГ,
40 м2, Стре ли ште,
23.000 евра, без по -
сред ни ка. 
063/803-05-69.
(236553)

ВЕ ЛИ КИ из бор ста но -
ва свих струк ту ра ну -
ди аген ци ја „Го ца”,
063/899-77-00.
(236553)

ЦЕН ТАР, 60 м2, дво -
со бан, 39.000; 74 м2,
тро со бан, 47.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(236553)

ЦЕН ТАР, нов 40 м2,
28.000; 55 м2, дво со -
бан, 33.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(236553)

КО ТЕЖ 1, 60 м2, дво -
со бан, 32.000; 70 м2,
тро со бан, 39.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(236553)

ЦЕН ТАР, стан до ули -
це, 50 м2, 19.500. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(236268)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 45 м2,
дво со бан, ЦГ, лифт,
22.500. „Го ца”,
063/899-77-
00.(236553)

ПРО ДА ЈЕМ стан, тро -
со бан, стро ги цен тар,
пр ви спрат, две те ра -
се, од мах усе љив, ре -
но ви ран. 342-362,
064/248-81-11.
(236561)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру 62 м2. Тел.
064/927-53-03.
(236633)

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан, I спрат, две те -
ра се, иде лан за кан -
це ла ри ју, ор ди на ци ју.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(236647)

ДВОС БАН, ЦГ, Ко теж,
од 30.000 – 34.000.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(236647)

СО ДА РА, дво и по со -
бан стан, 63 м2, IV
спрат, ЦГ, ка блов ска.
Тел. 344-254.
(236650)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 46 м2,
кин дер згра да, усе -
љив. 065/588-00-25.
(236653)

ДВО СО БАН, Со да ра,
ЦГ, 26.500 или за ме на
за јеф ти ни ји.  (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(236647)

СТРО ГИ цен тар, са -
лон ски, 170 м2, те ра са
30 м2, по друм 50 м2,
та ван, од мах усе љив.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(236647)

ДВО И ПО СО БАН, Те -
сла, алу ми ни јум ска
сто ла ри ја, две кли ме,
но во ку па ти ло, од мах
усе љив, две те ра се.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(236647)

ПРО ДА ЈЕМ стан 70
м2, 520 евра/ква драт,
ЦГ, лифт, ле га ли зо -
ван. 064/867-48-48. 

ХИТ НО, Ко теж 2, 63
м2, ЦГ, III, лифт, пр ви
део до га ра жа,
33.000. (679),
063/836-23-83, „Трем
01”. (236642)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ,
VII, 35 м2, ЦГ, VI,
25.000. (679),
063/836-23-83, „Трем
01”. (236642)

СО ДА РА, 83 м2, ЦГ, I,
две те ра се, за сре ђи -
ва ње, 37.000. (679),
063/836-23-83, 
„Трем 01”. (236642)

ДВО И ПО СО БАН стан,
58 м2, ета жно гре ја ње,
ши ри цен тар гра да.
060/333-56-41.
(236611)

ХИТ НО, пот пу но сре -
ђен стан, Те сла, 52 м2,
27.000 евра. 
064/444-42-90.
(236598)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га ра -
жа, ба шта, укњи жен.
064/938-41-99.
(236588)

ТЕ СЛА, нов усе љив,
ЦГ, IV, дво и по со бан,
те ра са, без лиф та.
069/822-48-24.
(236741)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан, III спрат,
нов, ЕГ. 
069/822-48-24.
(236741)

ТЕ СЛА, ду плекс, че -
тво ро со бан нов, те ра -
са, ЦГ, усе љив, III
спрат. 069/822-48-24.
(236741)

ПРО ДА ЈЕМ пот кро -
вље, 83 м2, из ве де на
стру ја и во да, Тр го -
про дук то ве згра де,
но ва Ми са. Но ва Ми -
са, Ра шка 12.
060/031-47-71.
(236730)

НО ВА МИ СА, гар со -
ње ра, 12.000; јед но и -
по со бан, 24.000, у
згра ди, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (236684)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, дво со бан, II,
ЕТ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(236684)

СО ДА РА, дво со бан,
58 м2, ТА, јед но и по со -
бан, 45 м2, ЦГ, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(236684)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ВП, ЦГ, 35.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (236684)

ТА МИШ ка пи ја, 63
м2, III спрат, нов,
51.000 евра. 063/329-
340. (236690)

СО ДА РА, 37 м2, IV
спрат, ЦГ, те ра са,
кли ма, усе љив од мах.
065/828-19-64.
(236696)

ПРО ДА ЈЕМ стан 53
м2, на Стре ли шту, VII
спрат ност, 21.000
евра. 063/868-02-06.
(236697)

МИ СА, јед но со бан, 39
м2, при зе мље, ре но ви -
ран укњи жен, 21.000
евра. Вла сник.
063/727-76-29.
(236664)

НО ВА МИ СА, но ви
ста но ви, укњи же ни,
јед но соб ни, дво соб ни
ду плекс, вла сник.
063/304-222.
(236682)

СТАН, 55 м2, Бе о град,
про да јем/ме њам за
ма њи у Пан че ву.
064/685-73-38.
(236671)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
ТА, ВП, гар со ње ра,
Са мач ки, II, до го вор.
062/173-88-45.
(236754)

КО ТЕЖ 2, од ли чан, 59
м2, 37.500; Стре ли -
ште, тро со бан, IV, ЦГ,
47.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(236755)

СО ДА РА, 83 м2, I, до -
бар рас по ред. За сре -
ђи ва ње, 38.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (236755)

СО ДА РА, дво со бан, I,
ЦГ, за сре ђи ва ње,
27.000; вој не дво и по -
со бан, 41.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(236755)

ТЕ СЛА, ма њи дво и по -
со бан, ВП, ЦГ, 27.500;
јед но со бан, II, TA,
23.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(236755)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан, Ко теж 1, ЦГ,
те ра са, вла сник.
063/822-87-67.
(236759)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по -
со бан, 74 м2 + Т, ЦГ,
II, ква ли те тан, 39.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(236761)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68
м2, ЦГ, IV, сре ђен,
38.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(236761)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 51 м2 + те ра са,
ВП, ре но ви ран,
30.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(236761)

СО ДА РА, јед но со бан,
37 м2, IV спрат, лифт,
ЦГ, 23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (23673)

НО ВО ГРАД ЊА, Ц.
Ла за ра, тро соб ни, 58
м2, ВП, 42.000; 65 м2,
III, 46.000, усе љи ви.
063/274-951.
(236763)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
48 м2, ВП, ЦГ, усе љив,
27.000. (338),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.   (236)

МИ СА, јед но и по со -
бан, 44 м2, ВП, ТА, те -
ра са, 20.000, до го вор.
(338), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(236763)

ТИП СТАН КО, дво со -
бан, 48 м2, II, TA, сре -
ђен, усе љив, 27.000,
до го вор. (338),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(236763)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 56 м2, IV, ЦГ,
сре ђен, 31.000. (338),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(236763)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
55, I, ЦГ, усе љив,
38.000, до го вор.
(338), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(236763)

НО ВО ГРАД ЊА, јед -
но и по со бан, 49 м2, III,
усе љив, 35.000.
063/274-951.
(236763)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 70 м2, III, ЦГ,
усе љив, 38.000. (338),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(236763)

ТЕ СЛА, но ви ји стан,
ВП, ЦГ, дво и по со бан,
50 м2, га ра жа, 
31.000. (49), 
„Му станг”, 
062/226-901.
(236761)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, до бар
тро со бан, 71 м2, те ра -
са, IV, ЦГ, 33.000.
(49), „Му станг”,
062/129-94-67.
(236761)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 58 м2, ра ђе но ку -
па ти ло, VI, ЦГ,
26.000. (49), „Му -
станг”, 
062/129-94-67.
(236761)

ТЕ СЛА, тро со бан, 73
м2, ВП, ЦГ, те ра са,
45.000. (338),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(236763)

СО ДА РА, дво со бан,
IV, I спрат, ЦГ, за сре -
ђи ва ње, вла сник, без
по сред ни ка. 
061/143-20-53.
(2367719)
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ПО НУ ДА ста но ва  из
со ци јал ног про гра ма
(са пло до у жит ком и
усе љи ви), од 14.000
евра. При ја ве до
апри ла. Кон сал тинг
оде ље ње „Ел пис”  асо -
ци ја ци је за по моћ
ста ри јим ли ци ма. Ми -
те То па ло ви ћа 6.
061/324-40-85.
(236691)

ЗА на ше пен зи о не ре
струч но са ве то ва ње и
ор га ни за ци ју. До жи -
вот но из др жа ва ње,
ку по про да ја не по -
крет но сти са ва шим
пло до у жит ком. Пу на
прав на си гур ност.
Кон сал тинг оде ље ње
„Ел пис” асо ци ја ци је
за по моћ ста ри јим ли -
ци ма. Ми те То па ло ви -
ћа  6. 061/324-40-85.
(236691)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
дво и по со бан, 72 м2,
II, ЦГ, 39.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(236769)

КО ТЕЖ 1, Вој во ђан -
ски бу ле вар 58 м2, III,
31.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(236769)

КО ТЕЖ 2, по че так, 63
м2, III, ЦГ, 33.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(236769)

ШИ РИ цен тар, гар со -
ње ра, 23 м2, I, TA, те -
ра са, 17.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(236769)

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.
(236772)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 32 м2 + те ра са,
III, ЦГ, 20.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-
74.(236772)

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. (2367)

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.
(236772)

ЦЕН ТАР, јед но и по со -
бан 37 м2, IV, ЕГ, но -
ви ји, 26.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236772)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
37 м2, I, TA, те ра са,
24.500. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74. (2367)

КО ТЕЖ 2, по че так,
дво и по со бан, V, лифт,
40.000. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74. (2367)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по че так,
дво со бан, 55 м2, II,
сре ђен, 31.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236772)

РОБ НА ку ћа, од ли чан
дво и по со бан, 63 м2,
V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (236791)

ПО ЧЕ ТАК Вој во ђан -
ског булеварa, нај леп -
ши двособaн,53 м2,
III, 35.500. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(236791)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
53, 28.000; Ко теж 1,
дво со бан, 56, I,
31.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(236785)

СО ДА РА, јед но со бан,
37, 21.000; Стре ли -
ште, дво и по со бан, 70,
35.000; Стре ли ште, 10
ари, 70 м2, до го вор.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (236785)

МАР КА КРА ЉЕ ВИ ЋА,
дво со бан, ком плет ре -
но ви ран, 48 м2,
27.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(236790)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 90
м2,  IV, ЦГ, 55.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 

ГАР СО ЊЕ РА, ши ри
цен тар, 25 м2, I, TA,
те ра са, 17.500. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68.   (236790)

КО ТЕЖ, јед но и по со -
бан, 45 + 12 м2,
24.000; јед но и по со -
бан, 45 м2, 25.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(236790)

ТЕ СЛА, 29 м2 + те ра -
са, ре но ви ран, IV, TA,
18.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(236790)

МАР ГИ ТА, јед но со -
бан, но во град ња, 35
м2, III, гас, 20.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(236790)

СО ДА РА, дво со бан,
56 м2, 26.500; дво и по -
со бан, 70 м2, 36.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(236790)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 71 м2, I, ЦГ,
лифт, 43.000 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(236790)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 60 м2, 26.500;
дво со бан, 63 м2,
31.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (236790)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
80 м2, 50.000, до го -
вор. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (236778)

КО ТЕЖ 1, ма њи дво -
со бан, 45 м2, 27.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(236778)

ТЕ СЛА, 79 м2, тро и по -
со бан, 48.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(236778)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
IV, 57 м2, те ра са.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(236778)

ПРО ДА ЈЕМ стан 110
м2, Ко теж 2, укњиж -
жен, вла сник.
060/517-83-00.
(236860)

ПРО ДА ЈЕМ стан 56
м2, Ма ти је Гуп ца,
при зе мље, ме њам за
се о ско има ње.
063/210-998. 

ЦЕН ТАР, 60 м2, ПР +
I, 42.000, стан са ло -
ка лом. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (2368)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, кин дер
згра да, 46 м2, ПР,
27.000.  (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. 

СТАНОВИ
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ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ми си, 80 м2, Ра шка,
вла сник. 063/262-359.
(236823)

ПРО ДА ЈЕМ стан, цен -
тар, 59 м2, ду плекс,
34.000 евра, вла сник.
065/682-59-86.
(236824)

ПРО ДА ЈЕМ ле пе тро -
соб не ста но ве, Те сла,
Ко теж 2, Стре ли ште,
цен тар.  „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(236842)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 65
м2, III спрат, сре ђен,
по вољ но. „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(236842)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
Пе тра Драп ши на, IV,
ЦГ, 33.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (2367)

СОДАРA, дво со бан, I,
54 м2, ЦГ, 28.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (236790)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
III, 25 м2, ЦГ, 16.500.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (236790)

МАР ГИ ТА, нов дво и -
по со бан, 55 м2, при зе -
мље, гас, 36.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (236790)

АГЕН ЦИ ЈА „Стре ли -
ште не крет ни не”
(636), пру жа вам
услу гу ку по про да је,
пре но са вла сни штва,
ком пле ти ра ње до ку -
мен та ци је, упис у ка -
та стар, уго во ре, пред -
у го во ре. 069/196-96-
05. (236829)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
64 м2, II, 37.000, до го -
вор, сре ђен. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не” 069/196-96-05. 

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
ку ће на свим ло ка ци -
ја ма. „Трем 01”,
063/836-23-83, 332-
031. (236642)

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.
(236790)

АГЕН ЦИ ЈА „Стре ли -
ште не крет ни не” , Ул.
Вељ ка Пе тро ви ћа 7,
по тра жу је не крет ни не
на свим ло ка ци ја гра -
да и окол ним ме сти -
ма. 069/196-96-05.
(236824)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан но ве град ње,Ул.
Б. Ра ди че ви ћа. Тел.
063/864-28-37. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ део ку ће
(стан), 33 м2 или 45 м2,
Ја буч ки пут, мо же ба -
шта, ТА, де ли мич но на -
ме штен. Де по зит. Тел.
063/606-270. (СМС)

ГАР СО ЊЕ РА/СТАН,
сам ци ма, згра да, пр ви
спрат, бли зи на „бе о -
во за”, но ва Ми са.
064/436-85-26. (2365)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан, стро ги цен тар,
ета жно гре ја ње, кли -
ма, те ле фон, не на ме -
штен. 064/280-60-53.
(235825)

ИЗ ДА ЈЕМ ста н у То -
по ли, 60 м2. 069/663-
773. (236157)

ИЗ ДА ЈЕМ два дво ри -
шна на ме ште на јед но -
и по соб на ста на, гре ја -
ње, Стре ли ште. 362-
406, 064/218-83-45. 

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
на ме штен стан на но -
вој Ми си. 066/370-
202, Ми лош. (236491)

НА МЕ ШТЕ НА со ба,
упо тре ба ку хи ње, ку -
па ти ла, ЦГ, Ко теж 1.
251-12-66, 064/090-
11-28. (236508)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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СО БУ из да јем сам цу,
у цен тру гра да. Мо гу -
ће ку ва ње. 065/416-
49-78, 062/377-345.
(236518)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на но вој Ми си.
063/839-56-81.
(236520)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на -
ме ште ну со бу, упо тре -
ба ку хи ње, ку па ти ла.
321-408. (236527)

ТЕ СЛА, из да јем дво -
со бан пра зан стан.
Тел. 061/646-92-11.
(236525)

ИЗ ДА ЈЕМ дво соб ну
ком фор ну, не на ме -
ште ну ку ћу на ста рој
Ми си. 064/359-54-42,
061/321-70-83. (2328)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но и по со бан стан
на Ко те жу 2. Усе љив
од пр вог апри ла. Тел.
062/549-124. (236537)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу
120 м2, са окућ ни цом
у цен тру Стар че ва.
063/502-211. (236538)

СТАН за из да ва ње на
Те сли, у ку ћи.
063/849-94-07.
(236534)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет на -
ме штен стан на Те сли,
III спрат, ТА, дво со -
бан. 060/566-77-72.
(236548)

СТАН, но ва Ми са, ве -
ћи по лу на ме штен за
из да ва ње. Тел.
064/220-17-25. (2365)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Вој -
ло ви ци на ду жи пе ри -
од. 064/129-45-43. (2)

ГАР СО ЊЕ РА, ши ри
цен тар, но во град ња,
из да јем. 065/432-26-
61, 063/737-68-67.
(236729)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру са ЦГ, ин -
тер нет, ка блов ска, у
цен тру. Тел. 063/118-
22-09. (236725)

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан стан, ТА, код
Хо те ла „Та миш”, 80
евра. 064/122-48-07.
(236715)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, 150
м2, код Хо те ла „Та -
миш” за по слов ну де -
лат ност. 062/347-667.
(236718)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со бан
стан на Те сли, ТА, 
на ме штен, 
063/110-80-04.
(236714)

ИЗ ДА ЈЕМ у но во град -
њи на ме ште ну гар со -
ње ру. 064/255-87-50.
(236684)

ДВО И ПО СО БАН, Ко -
теж 2, че твр ти спрат,
Сте ва на 
Шу пљик ца 149. 
Тел. 061/212-13-68,
062/181-62-36.
(236663)

ТЕ СЛА, из да јем пра -
зан дво со бан стан, 58
м2, 4/4, уград ни пла -
ка ри, две те ра се, ЦГ,
120 евра. 064/266-46-
73. (236675)

НОВ на ме штен стан,
34 м2, Пан че во, Стра -
жи лов ска 16, на се ље
Мла дост. 064/184-87-
50. (236634)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са упо -
тре бом ку хи ње и ку -
па ти ла на Стре ли шту.
Тел. 060/157-00-15.
(236637

ИЗ ДА ЈЕМ на Те сли
пра зан јед но со бан
стан, ТА. Тел.
060/601-60-23.
(236338)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
по лу на ме штен стан,
ку ћа, по се бан улаз и
сат. Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16.
(236656)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу за ста -
но ва ње, за ми ни мал ну
по моћ на са ла шу. Но -
во се љан ски пут.
064/117-45-81.
(236623)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру. 
066/519-18-30.
(236660)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
пра зан стан у цен тру
и Стре ли шту.
060/721-21-04.
(236573)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
на ме штен стан, цен -
тар, пе ти спрат, те ле -
фон, кли ма, ка блов -
ска, ин тер фон.
064/490-56-24.
(236590)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, Жар ка Зре ња ни -
на 18. 063/195-93-94,
258-35-24, по сле 15
са ти. 236797)

МИ СА, из да јем ма њи
на ме штен стан за по -
сле ном сам цу.
063/154-94-11,
063/171-96-16.
(236799)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ
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ЈЕД НО СО БАН стан,
сам ци ма, на ме штен,
не на ме штен, Те сла,
Ми ло ша Обре но ви ћа
61, 100 евра. 064/651-
16-47. (236803)

БЕС ПЛАТ НО со бу, ку -
хи њу, ку па ти ло из да -
јем ста нар ки у Ива но -
ву. 064/372-94-71.
(236804)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру. Тел.
060/439-82-60.
(236861)

ИЗ ДА ЈЕМ ре но ви ран
че тво ро со бан стан, I
спрат, Ко теж 2. 345-
534, 064/246-05-71.
(236647)

ДВО СО БАН стан, цен -
тар, мо дер но опре -
мљен, но ва град ња, 40
м2, ЦГ на стру ју.
064/682-54-53.
(236821)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на но вој
Ми си. 061/132-54-21.
(236849)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи но ви -
ји дво ри шни на ме -
штен стан. 064/130-
36-02. (236844)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво ри шни стан на Со -
да ри, 33 м2. 065/469-
57-95. (236856)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 12
м2, у цен тру. 
063/622-209. (4703)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
Сте ва на Шу пљик ца,
ком плет но ре но ви ран.
064/370-79-47.
(236023)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал 14 м2, Тр жни
цен тар код Су да,
13.000 евра. 
069/663-773.
(236157)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2,
у цен тру Пан че ва.
060/333-52-60.
(236127)

ЛО КАЛ из да јем 230 +
50 м2, у Ка ча ре ву, за
све на ме не. 
066/601-27-99,
062/379-258.
(236498)

ЛО КАЛ из да јем код
Ау то бу ске ста ни це и
пи ја це, ули ца Осло бо -
ђе ња. 
063/372-124.
(236496)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у
Ба нат ском Кар лов цу,
у бли зи ни шко ле.
063/367-750,
066/345-023.
(236872)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 72 м2,
Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка 29. 063/278-
250. (236733)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 110
м2, ма га цин  100 м2, и
кан це ла риј ски про -
стор. АЦ „Зве зда”,
Сте ва на Шу пљик ца
88. 063/278-250.
(236733)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 15 м2,
у про ла зу и кан це ла -
ри ју 25 м2, Вој во де
Пут ни ка 29.  063/278-
250. (236733)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
на се ље Те сла, до бра
ло ка ци ја. 065/205-92-
33. (236820)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у Пи ја цу, бли зи -
на три шко ле.
060/351-03-56.
(236835)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 60 м2,
угао Ди ми три ја Ту цо -
ви ћа и Рит ске. По го -
дан за све на ме не.
064/324-06-99.
(236649)

ЈА БУЧ КИ пут, зи да на
ха ла, 90 м2, 5 ари,
26.000 евра. 069/213-
97-37. (236622)

УСТУ ПАМ раз ра ђе ну
ће ваб џи ни цу „016” са
ком плет ним ин вен та -
ром, Вој. Пе тра Бо јо -
ви ћа 27. 063/858-48-
50. (235670)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2

код Ау то бу ске ста ни -
це, за адво ка та, аген -
ци ју. 352-105.
(236774)

ФИР МИ „DARMIL”
по тре бан рад ник са
ис ку ством за рад на
ин ду стриј ским ма ши -
на ма. Дар ко. 063/218-
795. (235963) 

„ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ”,
по треб не рад ни це за
рад на ро шти љу, ло -
кал у цен тру. 063/834-
88-10. (234741)

ПО ТРЕБ НА ис ку сна
же на за рад на ро -
шти љу и по моћ на
рад ни ца у ку хи њи.
Пла та не дељ на.  
При ја ва. 
011/260-45-56. 
(ф-288)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у пе ка ри. Зва ти
до 15 са ти. 063/680-
594. (236757

ПЕ КАР на пе ћи и пра -
вље њу со му на, хле ба
и пе ци ва, мо же по -
себ но. 064/120-09-42.
(236765)

РЕ СТО РА НУ „Ба нат -
ски ку так”, по треб на
по моћ ни ца, рад ни ца,
за рад у ку хи њи и
рад ник за рад на фар -
ми. 060/512-59-99.
(236731)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад на бен зин ској
пум пи у Пан че ву. 351-
601. (236686)

ПО ТРЕБ НА спре ма чи -
ца. 013/403-639, Pan
Bau Max d.o.o.
(236672)

ПО ТРЕ БАН ко но бар-
иц а са ис ку ством за
рад у ре сто ра ну
„Арч”, као и ме на џер
за во ђе ње ку хи ње.
063/508-719.
(236668)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у мар ке ту са
ис ку ством, до ћи у не -
де љу, 12. мар та 2017,
у Мо ше Пи ја де 4, од
18 до 20 са ти.  (4703)

ПО ТРЕ БАН во зач са Ц
ка те го ри јом, за раз воз
ро бе, пред ност пен зи -
о не ри ма, рад три да -
на у не де љи. 064/176-
14-19. (236610)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци
за рад на те ре ну. Тел.
063/757-47-21.
(236581)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на
же на са ис ку ством за
по моћ у ку ћи, чу ва ње
ма лог де те та.
063/850-63-14. (2365)

ПО ТРЕ БАН рад ник са
во зач ком до зво лом за
рад код јав ног из вр -
ши те ља. CV на мејл:
izvrsiteljcv@gmail.com
(236870)

ТРА ЖИ се ад ми ни -
стра тив ни рад ник за
рад у кан це ла ри ји из -
вр ши те ља. CV на мејл:
izvrsiteljcv@gmail.com
(236870)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
на ин ду стриј ским ма -
ши на ма за ши ве ње у
ши ва ри. 061/721-54-
11. (236871)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у пе ка ри.
062/301-022.
(236865)

ПО ТРЕ БАН рад ник-ца
фир ми „Ен тер цен тар
013”. Усло ви: рад у
про гра ми ма AutoCad,
korel, exsel. По жељ но
ис ку ство из гра ђе вин -
ске стру ке. CV сла ти:
entercentar@gmail.com
065/228-78-66.
(236846)

ОЗБИЉ НОЈ фир ми из
Пан че ва по тре бан ко -
мер ци ја ли ста, во зач,
од 28 – 53 го ди не за
про да ју ро бе на те ри -
то ри ји Бе о гра да и
око ли не. Оба ве зно
рад но ис ку ство.
063/744-65-12, зва ти
до 16 са ти. (236854)

ПО ТРЕ БАН до мар/чу -
вар на спорт ским те -
ре ни ма, днев ни ца 
700 ди на ра. 
061/674-02-29.
(236812)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у ка фи ћу.
060/362-22-21.
(236812)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
„Да ча” по тре бан рад -
ник, ис ку ство оба ве -
зно, за ра да со лид на.
Тел. 063/508-090.
(236818)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у
пе ка ри. 
065/330-48-04.
(236819)

ПО ТРЕ БАН бра вар са
ис ку ством. По моћ ни
рад ник са за вр шном
струч ном спре мом.
Зва ти од 8 до 12 са ти.
Тел. 064/640-32-85.
(236816)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по тре -
бан рад ник, услов по -
зна ва ње гра фич ких
про гра ма, по жељ на Б
ка те го ри ја, не пу шач.
060/455-65-66.
(236468)

ПО ТРЕБ НИ мо ле ри.
Пред ност са ис ку -
ством. Кон такт
065/238-98-97. (и)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим и ве ли ким ки пе -
ром. 064/664-85-31,
013/ 342-338. (СМС)

МО ЛЕР СКИ и гип сар -
ски ра до ви, мај сто ри
из Ко ва чи це. 066/346-
105. (СМС)

КОМ БИ пре воз ро бе и
ства ри. Нај по вољ ни је.
По зо ви те 062/890-58-
18. (СМС)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(236777)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
вла жних ку ћа, ма шин -
ски се че мо вла жне зи -
до ве, га ран ци ја. Тел.
060/691-01-13.
(229077)

ГИПС, ка нуф, ри гипс,
ла сер ско ни ве ли са ње,
об ла га ње пла фо на,
пот кро вља, зи до ва,
кну фов сер ти фи кат,
бр зо и ква ли тет но.
069/222-26-03.
(236039)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(234603)

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)

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)

ОРЕМ и фре зу јем ба -
ште ма лим трак то ром.
Ду ле. 064/163-58-85.
(236189)

РА ДИ МО: зи да ње, бе -
то ни ра ње, оправ ке
ста рих, но вих кро во -
ва, раз не фа са де.
013/664-491,
063/162-53-89. 

МЕ ЊАМ пе ле не ста -
рим и бо ле сним ли ци -
ма у по по днев ним са -
ти ма. 063/234-857,
377-321. (236130)

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)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го -
го ди шњим ис ку ством
ква ли тет но, пе дант но,
по вољ но. 064/252-51-
75, 062/153-37-06.
(236492)

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.
(236595)

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.
(236601)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри ја,
чи сто, пе дант но, ква -
ли тет но. 063/304-476.
(236567)

МА СЕР, ре лакс ма са -
же тра жи по сао.
064/438-48-20.
(236563)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа и ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ-а.
064/866-20-70.
(236560)

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. (236547)

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. (236546)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де,
сто ла ри ја, гипс, об ра -
де око про зо ра, ком -
плет не адап та ци је.
063/893-39-94. (2365)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње
сто ла ри ја, фа са де,
пен зи о не ри ма по пуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94. (236)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(236515)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке
основ ци ма, при пре ма
за при јем ни. 060/676-
36-37. (236781)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ЛОКАЛИ
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ЕЛЕК ТРИ ЧАР: по -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(236512)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром,
гра ђе вин ски ма те ри -
јал, од воз шу та, шљу -
нак, пе сак, се ја нац.
063/822-97-26.
(236511)

СРП СКИ, при пре ме за
при јем ни, кон трол ни,
ча со ви, сва ки пе ти
час бес пла тан.
063/175-45-08.
236591)

БА ШТЕ кул ти ви рам и
орем. 063/855-92-70.
(236589)

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. (236800)

КОМ БИ пре воз ро бе,
се лид бе до 2 то не.
Сло бо дан. 064/348-
008, 062/850-36-58.
(236805)

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. (236784)

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних (те ра пи је, ка те -
те ри, пре ви ја ња). Ме -
ди цин ске се стре са
ис ку ством. 060/067-
61-05. (236786)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део
над зор и аларм не си -
сте ме у стам бе ним и
по слов ним објек ти ма.
064/134-30-18.
(236767)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме и шут.
061/321-77-93.
(236749)

ПО ВОЉ НИ ча со ви
ен гле ског и срп ског
је зи ка и књи жев но сти.
Ма стер про фе сор,
063/175-04-24.
(236756)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, сто ла ри ја, чи сто,
пе дант но, по вољ но.
061/288-20-19.
(236723)

ПЕ ДИ КИР, ура сли
нок ти, ку ри је очи, ма -
са жа ре лакс, те ра пе -
ут ска, пар ци јал на.
061/308-95-86.
(236747)

ДУ БИН СКО пра ње те -
пи ха, на ме шта ја, ду -
ше ка, ау то мо би ла.
На та ша, 361-474,
066/361-474,
060/361-47-41.
(236727)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ка ста ре,
уград ња но ве ин ста -
ла ци је, ма шин ска од -
гу ше ња са ни та ри ја.
062/382-394.
(236711)

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.
(236681)

ПРО ФЕ СОР КА срп -
ског при пре ма за при -
јем ни ис пит. 
013/301-085.
(236692)

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње,
се че ње др ве ћа, ва ђе -
ње па ње ва. 
Фре зи ра ње ба ште. 
064/196-17-32.
(236693)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
ре но ви ра ње, 
по прав ке, пре прав ке,
сла ви не, од гу ше ње 
ка на ли за ци је 
од мах. 
063/269-173.
(236651)

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.
(236635)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР: по -
прав ке кућ них уре ђа -
ја и оре зи ва ње ру жа.
062/382-269.
(236639)

НЕ МАЧ КИ А 1, Б 1,
при пре ме за по ла га ње
по Gete ин сти ту ту.
069/113-00-73.
(236646)

РЕ НО ВИ РА ЊЕ кро во -
ва, ба ва лит фа са де,
зи да ње, мал те ри са ње,
из вла че ње ко шу љи це,
по вољ но. 063/865-80-
49. (236444)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње 10 евра дан.
По зо ви те, 064/235-
08-15. 236413)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку -
ћа, шу па, раз би ја ње
бе то на,уто ва ри, чи -
шће ња пла це ва.
064/122-69-78.
(236626)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла,
ко ше ње, ру ше ња, од -
но ше ње ства ри, шу та,
чи шће ња по дру ма,
итд. 060/035-47-40.
(236626)

КЕ РА МИ ЧАР, по во -
љан, пе дан тан и ква -
ли те тан и мо лер тра -
жи по сао. Тел.
061/203-70-87.
(236863)

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. (236864)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ња ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку па -
ти ла, сер вис, од мах.
377-930, 
064/586-85-39.
(236838)

НЕ МАЧ КИ, ча со ви
свим уз ра сти ма, пре -
во ди, при пре ме за по -
ла га ње свих ни воа.
352-892, 061/656-04-
04. (236833)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780.
(236839)

МА СА ЖА, ре ла ка са -
ци о на и па ри ци јал на.
Тел. 062/817-17-31.
(236817)

ПО ПРАВ КА кро во ва и
оста лих гра ђе вин ских
ра до ва. 064/866-25-
76, 013/361-601,
060/027-65-31.
(236825)

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. 

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти -
је, фо ли ја за за шти ту
на ме шта ја, 0-24, сва -
ког да на и не де љом.
Бес пла тан до ла зак и

про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви -
ма и пре ко ра чу на.
Бо рис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (4703)

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. (4703)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком би -
ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но, еки -
па рад ни ка, све ре ла -
ци је по Ср би ји, от куп
на ме шта ја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(236295)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па -
ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs.  (236295)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди на,
Ср би ја, са или без
рад ни ка. Нај по вољ ни -
је. Иван. 063/107-78-
66. (236295)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства -
ри ком би јем и ка ми о -
ном, про фе си о нал но,
еки па рад ни ка, све
ре ла ци је по Ср би ји,
от куп на ме шта ја.
Иван. 063/107-78-66.
(236295)

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)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, 
Пан че во-да ље, це на
до го вор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(235917)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(234819)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа и сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(236236)

ПО ЛИ РАМ фа ро ве,
фа брич ко ста ње. 
Пан че во, 
Рад нич ка 1-а.
063/240-591.
(236166)

ИС ПРА ВЉАМ алу-
фел не. Пан че во, 
Рад нич ка 1-а.
063/240-591.
(236166)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
про да ја по лов них,
елек три чар, 
ау то-елек три чар 
ра зних 
елек тро-уре ђа ја.
063/800-01-96.
(236106)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ



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.
(226742)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, раз би ја ње бе то -
на, ру ше ње обје ка та,
од воз шу та. 
063/246-368. 
(236)

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. (236660)

ДЕЗ ИН СЕК ЦИ ЈА и де -
ра ти за ци ја ста но ва и
по слов ног про сто ра.
Овла шће на про фе си о -
нал на слу жба из Пан -
че ва. Кућ ним са ве ти -
ма и при вред ни ци ма
по пуст на го ди шњи
уго вор. 065/533-30-
33. (ф-288)

ГИПС, спу ште ни пла -
фо ни, пре град ни зи -
до ви, ам стронг, тер -
мо и зо ла ци ја, ма те ри -
јал. 060/131-81-70.
(236830)

МО ЛЕ РАЈ, кре че ње,
гле то ва ње, спу ште ни
пла фо ни, пре град ни
зи до ви, ма те ри јал.
060/131-81-70,
063/212-733. (236830)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром, по -
вољ но, се ја нац, пе сак,
шљу нак, ту ца ник, од -
во зим шут. 064/354-
69-44. (236815)

ДУ БИН СКО пра ње на -
ме шта ја „N TIM 013”
062/873-87-20.

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.
(236868)

ИЗ ДА ЈЕМ sony
playstation 3, са два
џој сти ка и 30 ига ра.
063/315- 381. (СМС)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом пло вид бе ну до -
зво лу и до зво лу за
упра вља ње мо тор ним
чам цем бр. 34590/07,
на име Урош Ко ва че -
вић. (236485)

УСТУ ПАМ фик сни те -
ле фон ски број.
063/354-520. 
(236850)

ПО ТРЕБ НА же на за
по моћ у ку ћи, му -
шкар цу од 84 го ди не.
063/196-52-21.
(236619)

СА МАЦ пен зи о нер
тра жи пен зи о нер ку за
стан и по моћ у ку ћи.
Тел. 352-666. 
(236594)

ИЗ ГУ БЉЕ НА бе ла
мач ка, угао Же сти ће -
ве и Мак си ма Гор ког.
Ода зи ва се на „мо ја
ци ци ка”. 
063/859-55-53.
(236739)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом  све до чан ство VI
раз ре да, Основ не
шко ле „Јо ван Јо ва но -
вић Змај” на име Ми -
ли ца Ра до ван чев.
(236670)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом пло вид бе ну до -
зво лу ПА 928 Е, на
име Нађ Ан тал.
(236665)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра, по -
вољ но. 063/709-44-97.
(236643)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ! ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА 

ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, адап та -
ци је, по прав ке, за ме -
не. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(235676)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви, гипс,
ла ми нат, ке ра ми ка,
по вољ но. Про ве ри те.
061/141-38-02.
(236529)

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.
(236536)

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.
(236615)

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.
(236615)

КА МИ ОН СКИ пре воз
до два ку би ка, шљу -
нак, се ја нац, шут.
062/355-154, 066/355-
154. (236557)

БРА ВАР СКО-ЛИ МАР -
СКА ра ди о ни ца из ра -
ђу је ха ле, кров не кон -
струк ци је са по кри ва -
њем, ко ва не ка пи је,
огра де, тен де, итд.,
гра ђе вин ска ли ма ри ја.
064/068-10-85.
(236792)

ПРА ЊЕ те пи ха, Сер -
вис „Ва ња”, бес пла тан
пре воз, су ше ње у ко -
мо ри. 
065/337-10-06,
013/378-239, 060/337-
10-06. (236751)

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 ста но ва, по -
слов них про сто ра, па -
ко ва ње, за шти та ства -
ри, мон та жа, де мон та -
жа, од но ше ње не по -
треб них ства ри.
061/288-28-38,
065/560-85-85.
(236745)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, бој ле ре, шпо ре -
те по пра вља мо са га -
ран ци јом. 
„Фри го тех ник”, 
361-361, 
064/122-68-05.
(236742)
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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  и то:

      За из бор јед ног НА СТАВ НИ КА (сва зва ња) за ужу
на уч ну област Ба зич на и прет кли нич ка сто ма то ло ги ја.
      Усло ви: док то рат ме ди цин ских на у ка, спе ци ја ли -
ста ми кро би о ло ги је са па ра зи то ло ги јом, 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; 97/2008;
44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014), Усло ви ма за из бор у
зва ња на став ни ка на Уни вер зи те ту На ци о нал ног са ве -
та за ви со ко обра зо ва ње Ре пу бли ке Ср би је и Ста ту том
Сто ма то ло шког Фа кул те та.
      Рад ни од нос се за сни ва на од ре ђе но вре ме од пет
(5) го ди на, из у зев за зва ње ре дов ног про фе со ра.
      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: 013/2351-292.

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не , на осно ву чла на 25. За ко на о про це -
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник
РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до но ше њу ре ше ња о  да ва њу са гла сно сти 

на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 01. 03.
2017. го ди не до не то Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на
Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО -
ЈЕК ТА Укла ња ње обје ка та – пор тир ни ца и ре флек тор -
ски стуб у бло ку 19, сфер ни ре зер во а ри ФБ-2011 и ФБ-
2012 са при па да ју ћим ин ста ла ци ја ма и по су да ФА-
3207 са плат фор ма ма и при па да ју ћим ин ста ла ци ја ма
у кру гу РНП, на кп. бр. 3566; 3568; 3570 и 3583 КО
Вој ло ви ца, но си о ца про јек та НИС а. д. Но ви Сад Блок
Пре ра да, ули ца На род ног фрон та бр. 12.
      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти је до не то на осно ву
пред ло га од лу ке ко ји је са став ни део Из ве шта ја Тех -
нич ке ко ми си је као и уви дом у до ста вље ну до ку мен -
та ци ју, ко јом је кон ста то ва но да пред мет ни про је кат
сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га тив них ути ца ја
на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис по шту ју про пи са не
ме ре за шти те.
      Ра ди за шти те чи ни о ца жи вот не сре ди не, но си лац
про јек та је ду жан да обез бе ди усло ве и спро ве де ме ре
де фи ни са не по гла вљем 8.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја
на жи вот ну сре ди ну.
      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це -
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у управ ном
по ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же по кре ну ти
управ ни спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду у ро ку
од 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. 

GP „FINNET-INŽENJERING” d. o. o. PANČEVO

RASPISUJE OGLAS
za prijem radnika u radni odnos:
Rukovaoc građevinskih mašina 

na poslovima iskopa većih dubina - 3 izvršioca
Uslovi:     

-  Minimum 5 godina radnog iskustva na poslovima
rukovaoca

Biografije slati na e-mail: office@finnet-ing.rs
Kontakt tel: 064/828-36-04

DOO „PA VLE” PAN ČE VO
Ste va na Šu pljik ca br. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: of fi ce@ pa vle.rs 
      m.jo vi ce vic @pa vle.rs 
o b j a v l j u j e

O G L A S
Za pri jem u rad ni od nos:
1. DI PLO MI RA NI MA ŠIN SKI IN ŽE NJER  - VII ste pen
- 1 iz vr ši lac

Oba ve zno po zna va nje ra da u Au to CAD-u
2. MA ŠIN SKI TEH NI ČAR - IV ste pen - 1 iz vr ši lac
Za in te re so va ni kan di da ti mo gu do sta vi ti svoj CV-i  na e-
mail ili poš tom na adre su: DOO „Pa vle” Pan če vo, Ste va -
na Šu pljik ca br. 16, u ro ku od 8 da na od da na ob ja vlji va -
nja ogla sa.

НАФТ НА ИН ДУ СТРИ ЈА СР БИ ЈЕ А.Д. 
Ул. На род ног фрон та бр.12
21000 Но ви Сад
Ре пу бли ка Ср би ја

Нафт на ин ду стри ја Ср би је (НИС) а. д. Но ви Сад
об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
о одр жа ва њу отво ре не Аук ци је А-016 за про да ју не по крет но сти

Вр сте не по крет но сти:
·      Зе мљи шта у Кри ва ји, Кња жев цу, Ка њи жи;
·      Зе мљи шта у Па ра ћи ну и Бо ки;
·      Парцела 816 у Новом Саду;
·      Стоваришта у Суботици, Костолцу и Ваљеву;
·      Локал у Зрењанину;
·      Ресторани у Кикинди и Јерменовцима;
·      Зграда у Панчеву, у Масариковој;
·      Зграда у Новом Саду, у Ђорђа Рајковића;
·      Пословни простор Ниш у Страхињића Бана;
·      Стан у Новом Саду, Антуна Урбана;
·      Кућа са земљиштем у Новој Црњи;
·      Бензинске станице у Житном Потоку и Јагњилу.

Да тум и вре ме за вр шет ка при је ма по ну да са це ном: 24. 03. 2017. го ди не до 12 са ти.
Да тум, вре ме и ме сто одр жа ва ња аук ци је: 31. 03. 2017. го ди не у 11 са ти, адре са: НИС а. д. Но ви Сад, На род ног
Фрон та 12, 21000 Но ви Сад, VII спрат, кан це ла ри ја бр. 018.
Адре са за при јем зах те ва за уче шће на аук ци ји и при је ма по ну да са це ном:
Зах те ве за уче шће на аук ци ји и по ну де са це ном до ста ви ти у одво је ним ко вер та ма на адре су: Ми лен ти ја По -
по ви ћа 1, 11070 Но ви Бе о град (пи сар ни ца, со ба 14, са на зна ком „За Сек тор тен дер ских по сту па ка”, „Аук ци ја за
про да ју не по крет но сти. По вер љи во. Не отва ра ти пре одр жа ва ња аук ци је”).
Кон такт осо бе: Би ља на Ми ћо вић, те ле фон 064/888-27-42 и Ја сми на Јур је вић, те ле фон 064/888-14-47, по не де љак
– пе так: 09 – 16 са ти.
Елек трон ска по шта: aukcije@nis.eu
Де таљ ни је ин фор ма ци је мо гу се про на ћи на сај ту ком па ни је www.nis.eu, на лин ку Тен де ри-Аук ци је.

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

РАД НО 

ВРЕ МЕ 

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком 

од 8 до 18,

средом 

од 8 до 15, 

а четвртком 

и петком 

од 8 до 13

сати

ЗО РИ ЦА НА У МОВ СКИ
1968–2017.

Би ла си нај бо ља мај ка на све ту. 

Би ла си нај бо ља су пру га на све ту.

Би ла си ве ли ки бо рац, ла ви ца.

На у чи ла си нас да во ли мо, пра шта мо, да је мо, чи ни мо.

Чи ни ла си све за нас, ис пу ни ла сва ку же љу. Осим јед не. 

За у век ћеш би ти наш по кре тач, сна га, хра брост, љу бав.

Во ле те: твој БО РИ ВОЈ, МИ ЦА и ЈЕ КА

(56/236654)

По след њи по здрав на -

шој дра гој ћер ки

ЗО РИ ЦИ 
НА У МОВ СКИ

1968–2017.
Зла то на ше, ка ко ће мо
без те бе...

Во ле те за у век 
не у те шни: ма ма 

БОГ ДА НА 
и та та БО ЖИ ДАР

(62/236673)

По след њи по здрав је ди -

ној се стри

ЗО РИ ЦИ 

НА У МОВ СКИ

1968–2017.

Зо ко мо ја...

Ту га, бол, су зе.

Тво ја се стра СЛА ВИ ЦА

и зет БО БАН

(63/236673)

По след њи по здрав дра -

гој дру га ри ци

ЗО КИ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

БИ ЉА, СА ЊА, 

КРИ СТИ НА и СА ША

(55/2366529)

По след њи по здрав дра -

гој тет ки

ЗО РИ ЦИ 

НА У МОВ СКИ
1968–2017.

Те то мо ја, ве ли ки бол и

пра зни на у на шим ср -

ци ма...

Во ли те тво ја се стри чи на

БИ ЉА с по ро ди цом

(60/236653)

По след њи по здрав нај -

бо љој тет ки

ЗО РИ ЦИ 
НА У МОВ СКИ

1968–2017.
Те то мо ја, во ље ни не
уми ру.
За у век ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.

Тво ја се стри чи на 
ЉИ ЉА и зет ВЛА ДА

(61/236673)

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ја за о ва МА РА 

СТОЈ ЧИЋ с по ро ди цом

(77/236799)

Умр ла је на ша

ма ма ФИ ЛА
1923–2017.

С ту гом и по што ва њем по ро ди це:

КРАЊЦ, СТА ЈИЋ, БОЛ ДО РАЦ, РЕН ДИЋ,

ША МА РА, СКА КИЋ, КО ВАЧ, 

ОБ РА ДО ВИЋ и РА ДО ВА НОВ

(103/236843)

По след њи по здрав ма ми, све кр ви, мај ки и пра ба би

ФЕ ЛО МЕ НИ КО СИЋ
1923–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Син ДРА ГО ЉУБ, ћер ка ЉИ ЉА НА, сна ја БРАН КА, унук НЕ БОЈ ША,

сна ја ТА ЊА, пра у ну ке АН ЂЕ ЛА и ХЕ ЛЕ НА

(119/236848)

Последњи поздрав

нашој драгој прији

ФЕЛОМЕНИ

КОСИЋ

од породица

НИКОЛИН, ИЛИЋ 

и ПАПИЋ

(124/236866)

6. мар та 2017. пре ми ну -

ла је

БО СИЉ КА

ПАН ТЕ ЛИЋ

1949–2017.

Са хра на је оба вље на 7.

мар та 2017.

Ожа ло шће ни: су пруг

МИ ЛО САВ, кћи 

ГО РА НА, 

зет АЛЕК САН ДАР, 

уну ци НЕ МА ЊА 

и СТЕ ФАН, уну ка 

АН ДРИ ЈА НА и оста ла

род би на

(53/236640)

БО СИЉ КА

ПАН ТЕ ЛИЋ

Са огром ном ту гом се

опра шта мо од на ше во -

ље не се стре и за о ве.

МИ ТА и ДЕ СА 

с по ро ди цом

(54/236641)

АНКИЦА ВУКОТИЋ
1957–2017.

Хвала ти за неизмерну љубав и топлину. 

Наш анђео је сада на небу.

Твој супруг ДРАГАН и ћерке МАРИЈА и ЈЕЛЕНА

с породицама
(126/4703)

Последњи поздрав дра-

гој сестри

АНКИЦИ 
ВУКОТИЋ

1957–2017.
Никада те нећемо забо-
равити.

Сестра МИМЕ 
ПЕШЕВСКИ 
с породицом

(127/4703)

Последњи поздрав дра-

гој сестри и тетки

АНКИЦИ 

ВУКОТИЋ

1957–2017.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима. 

Сестра ЛЕПОСАВА, зет

БЛАГОЈЕ и сестрић 

ЗОРАН с породицом

(128/4703)

Последњи поздрав дра-

гој сестри и тетки

АНКИЦИ 

ВУКОТИЋ

1957–2017.

Увек ћеш бити у нашим

срцима и део нас. Нека

те анђели чувају.

Сестра БЛАГИЦА 

и сестричина САЊА 

с породицом

(129/4703)
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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

1. мар та 2017, у 88. го ди ни, пре ми ну ла је на ша дра га

МА РИ ЈА МА РИЋ
Ожа ло шће ни: син МИ ЛУ ТИН МИ ЛЕ ТИЋ, 

сна ја СЛА ВИ ЦА и унук СА ВА

(8/236521)

2. мар та 2017, у 82. го ди ни упо ко ји ла се мо ја мај ка

РУ ЖИ ЦА БА СА РИЋ

Са хра на је оба вље на 4. мар та на Ка то лич ком

гро бљу у Пан че ву. 

Ожа ло шће ни: ћер ка ЗО РИ ЦА и уну ци ДА ВИД 

и ДА РИ ЈА
(12/236532)

На пу стио нас је наш ду го го ди шњи члан, ува же -

ни адво кат

ОК ТА ВИ ЈАН ЖУР ЖО ВАН
чи јим смо од ла ском из гу би ли још јед ног из пле -

ја де оних ко ји су чи ни ли осно ву угле да, струч -

но сти и озбиљ но сти адво ка ту ре Пан че ва.

По ро ди ци упу ћу је мо из ра зе искре ног са у че шћа.

Адво ка ти Пан че ва
(19/проф)

1. мар та, у 83. го ди ни пре ми ну ла је на ша во ље на мај ка

и ба ка

ЉУ БИН КА МАР ЈА НО ВИЋ
1934–2017.

Оти шла си ти хо и не при мет но, али ни ка да не ћеш из

на ших жи во та.

Веч но ћеш жи ве ти у ср ци ма тво јих нај ми ли јих.

Син ДРА ГО ЉУБ и унук УРОШ

(21/2365629)

СЛО БО ДАН ИЛИ ЈИН
1946–2017.

По след њи по здрав во ље ном и дра гом су пру гу, оцу, де ди и та сту. 

Сва ко се ћа ње на те бе на ша ср ца гре је.

Су пру га ЉУ БИ ЦА, ћер ка АН ЂЕЛ КА, уну ка МИ ЛИ ЦА и зет ГО РАН

(27/236574)

По след њи по здрав

тет ка ЉУ БИ

од по ро ди це 

РА ДОЈ ЧИЋ

(35/236596)

По след њи по здрав

тет ка ЉУ БИ

од по ро ди це 

МИЛ КО ВИЋ

(36/236596)

По след њи по здрав се -

стри

ЉУ БИ

од РО СЕ с по ро ди цом

(37/236596)

По след њи по здрав нај -

дра жем те чи

БО КИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво је: ДА ЦА и МА ЈА

(40/236602)

ПА ЈА 

КР ЧА ДИ НАЦ

По след њи по здрав 

дра гом бра ту Па ји 

од КО ВИЉ КЕ 

и ПЕ РЕ с де цом

(34/236593)

СЛО БО ДАН

ИЛИ ЈИН

1946–2017.

По след њи по здрав 

Бо ки од ТО МЕ, ВЕ СНЕ,

НА ЦЕ и ЂО ЛЕ ТА

(43/236607)

5. мар та пре ста ло је да ку ца ср це на шег во ље ног

ПА ВЛА КР ЧА ДИН ЦА

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: су пру га РА ДА, син БА НЕ, сна ја НА ТА ША

и уну ци ВЛА ДА, МАР КО и ДЕ ЈАН
(44/236608)

По след њи по здрав дра гом бра ту

ПА ВЛУ КР ЧА ДИН ЦУ

од бра та ЈО ВЕ, сна је ЈА ДРАН КЕ и бра та ни це ЈЕ ЛЕ НЕ

(49/236626)

По след њи по здрав дра гом уји

ПА ЈИ КР ЧА ДИН ЦУ
Ни ка да те не ће за бо ра ви ти тво ја БРАН КА 

и ФЕ РИ с де цом

(50/236628)

Наш во ље ни отац и све кар

ЈО ВАН ПА У НОВ
1940–2017.

пре ми нуо је у 77. го ди ни.

Опро сти ли смо се од ње га 8. мар та 2017.

Син ЖЕЉ КО и сна ја БИ ЉА НА
(80/236728)

СЛО БО ДАН

ИЛИ ЈИН

Опра шта мо се од при ја -

те ља.

ИВИ ЦА и ДРА ГА НА

(22/236564)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

РУ ЖИ ЦИ 

БА СА РИЋ

од ком ши ја 

у Мо ше Пи ја де 25

(92/2367829

По след њи по здрав оцу

РАД МИ ЛУ НЕ НА ДИ ЋУ
1934–2017.

За у век ћеш оста ти у мом ср цу.
Ожа ло шће ни: син ДРА ГАН и при ја те љи

(94/236795)

По след њи по здрав ком -

ши ји 

РАД МИ ЛУ 

НЕ НА ДИ ЋУ

од ста на ра у Бо ре 

Стан ко ви ћа 3

(95/236797)

СЛО БО ДАН ИЛИ ЈИН
По след њи по здрав ба ти од бра та ПЕ ТРА ИЛИ ЈИ НА

с по ро ди цом

(121/236852)

ЗА ГОР КА АН ТИЋ
1941–2017.

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пруг БРА НИ СЛАВ, син ГО РАН,

сна ја ТА ЊА и уну ке ТЕ О ДО РА и КА ТА РИ НА
(101/2368379

Дра гој при ја те љи ци

ДИ НИ СА ВА ТИЋ

по след њи по здрав.

По ро ди ца БЕ ЛИЋ

(84/236762)
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Ту жна ср ца оба ве шта ва мо ро ђа ке и при ја те ље да је по -

сле крат ке и те шке бо ле сти пре ста ло да ку ца ср це на шег

дра гог

МА ТЕА ВУ КО ВИЋА МА ШЕ
ва трога сац

1963–2017.

Ма шо, за у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма!

Су пру га СЛА ВИ ЦА, ћер ка ЈЕ ЦА, син НЕ ША, сна ја

ВЛАТ КА и уну ци МА ТЕО, ВО ЈИН и ЛУ КА
(23/236565)

По след њи по здрав бра ту

МА ТЕУ 

ВУ КО ВИЋУ 

МА ШИ

1963–2017.

од се стре СО ЊЕ

(24/236566)

По след њи по здрав бра ту

МА ТЕУ

ВУ КО ВИЋУ 

МА ШИ

1963–2017.

од се стре  ЦИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(25/236566)

По след њи по здрав чи ка Дра га ну

ДРА ГАН ЊЕ ЖИЋ

од Ива но вих дру га ра из шко ле и ули це

(33/236586)

ЛУ ЦИ ЈА БО ЖИЋ
По след њи по здрав  од ко лет ки ва Ане сте зи је, 

Ин тен зив не те ра пи је са Опе ра ци о ним бло ком

(96/236808)

ИШТВАН КУ ЗМИЋ
1948–2017.

Мом дра гом и во ље ном та ти Пи шти по след њи

по здрав од ћер ке РУ ЖИ ЦЕ
(117/236847)

Во ље ном де ди

ИШТВА НУ КУ ЗМИ ЋУ
1948–2017.

Увек ћеш нам би ти у ср цу.

По след њи по здрав од уну ка БАР БА РЕ

и МАР ТИ НЕ
(118/236847)

Бра ту

ПИ ШТИ
Оти шло је мо је Сун це...

Не ће ви ше да ме гре је, на ма ви ше мо га бра та, да

ме пи та ка ко ми је. Умор но је ср це мо је, од ту ге

за бра том мо јим, ка ко да ље, ка жи ми ли, без те бе

ме ду ша бо ли.

Тво ја се стра ИРЕ НА
(104/236845)

По след њи по здрав 

ПИ ШТИ

од ку ма БА НЕ ТА и ку ме

СВЕ ТЛА НЕ

с по ро ди цом

(109/236847)

По след њи по здрав 

ПИ ШТИ

од ком ши ја НЕ ВЕ НЕ 

и ГО РА НА АР СИ ЋА 

с по ро ди цом

(113/234847)

По след њи по здрав

ПИ ШТИ

од ком ши ја 

и при ја те ља 

из Ци гла не и То по ле

(114/236847)

На шем дру гу

ПИ ШТИ КИ

по след њи по здрав 

од ДЕ ЈА НА 

и ИЛО НЕ МАР ГАН

(115/236847)

По след њи по здрав 

ПИ ШТИ

од стри ца ЈО ЖИ КЕ 

и стри не ЉИ ЉЕ 

с по ро ди цом

(116/236847)

По след њи по здрав

ПИ ШТИ

од ку ме МИ РЕ

с по ро ди цом

(108/236845)

По след њи по здрав

ПИ ШТИ

од ку ма БО ЈА НА и ку ме

ВИ О ЛЕ ТЕ ЖИ ГИЋ

(110/236847)

На шем дру гу и ком ши ји

ПИ ШТИ

по след њи по здрав од

ЈО ЖИ КЕ и ЈА НИ КЕ

(111/234867)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ПИ ШТИ

од ДЕ МИ РА и АСИ ЈЕ 

с по ро ди цом

(112/236847

По след њи по здрав дра -

гом уј ки

ПИ ШТИ

Оста вио си траг ко ји се

не бри ше, до бро ту и

пле ме ни тост ко ја се не

за бо ра вља, и ту гу ко ја

не про ла зи.

Оста ћеш у на шим ср ци -

ма и ми сли ма веч но.

Тво ји се стри ћи: ДЕ ЈАН

и ЉИ ЉА НА с де цом

(102/236841)

Уја ку

ПИ ШТИ 
Не ве ру је мо да те не ма ви ше, са да су нам оста ле су зе
да ли ју као ки ше.

Се стри чи на РЕ НА ТА с по ро ди цом

(105/236845)

По след њи по здрав уја ку

ПИ ШТИ
Не ви ди мо ти очи и не чу је мо глас, али осе ћа мо да си
ту из ме ђу нас.

Се стри чи на ТА ЊА и ЕР ВИН

(106/236845)

Де да уја ку

ПИ ШТИ
У ср цу ту га, на гроб у ти ши на, а у до му на шем ве ли ка
пра зни на.

Од СНЕ ЖЕ и МИ ХАЈ ЛА са АКИ ЈЕМ

(107/236845)

Дра гом та ти, де ди и пра де ди

ДУ ШАН МАР ЧЕ ТА
1929–2017.

По след њи по здрав од тво јих нај ми ли јих. 

Ожа ло шће на ћер ка ВЕ СНА с по ро ди цом

(100/236837)

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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11. мар та на вр ша ва се

шест ме се ци од смр ти

на шег дра гог

ЦВЕ ТА НА 

БО ШКОВ СКОГ
Оста ћеш увек у на шим

ср ци ма.

Ћер ка БРАН КИ ЦА

с по ро ди цом

(69/236685)

Ми ла мо ја,

Би ла си ми нај бо ља и

оста ви ла ве ли ку пра -

зни ну.

Да не ис пра ћам с ту гом.

Са ма...

За у век ра ње на

тво ја ЈО КА

(72/236701)

ДРА ГАН 

ДА БИЋ
15. III 2016 – 15. III 2017.

Го ди на про ђе, бол веч -

на оста је.

Мај ка НА ДА и брат 

СР ЂАН с по ро ди цом

(73/236702)

ЛО ЗА НА 
ПЕТ КОВ СКИ

2005–2017.
Увек ће те се се ћа ти
уну ке ИВА и МИ ЛА

(78/236720)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН 

ХР ЋАН

11. III 1988 – 11. III 2017.

С љу ба вљу чу вам успо -

ме ну на те бе.

Жи вим са веч ним бо -

лом због тво је пре ра но

пре ки ну те мла до сти.

Тво ја ма ма ЈЕ ЛИ ЦА

(81/236731)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛОШ 

ПО ПО ШИ ЛОВ

1985–2007.

Про шло је де сет го ди на,

али ти ћеш за у век жи ве -

ти у на шем се ћа њу.

Тво ји нај ми ли ји

(82/236736)

Се ћа ње на на ше дра ге

БРА ШО ВАН

РА КИ ЛА                        МИ ЛАН
1991. 1995.

Њи хо ви: МИ РА, МА РИ НА и ДРА ГАН
(85/236766)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР                   ЗОР КА

ТИ ШМА              МИ ЛИН КО ВИЋ

10 го ди на 9 го ди на

У ми сли ма при сут ни, у ср цу во ље ни и ни кад не -

за бо ра вље ни.

Њи хо ви нај ми ли ји
(86/236768)

У су бо ту, 11. мар та, у 11 са ти, на Еван ге ли стич ком гро бљу да ће мо

ше сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном

АЛЕК САН ДРУ БА БИ ЋУ СА ЛЕ ТУ

… а ду ша би хте ла да је са мо сан.

По ро ди ца

(87/236770)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ГИЋ

ЛЕ ЛА                    АЛЕК САН ДАР
12. III 2005 – 12. III 2017. 11. IV 1994 – 11. IV 2017.
За у век ће те оста ти у на шим ср ци ма.

Си но ви МИ ХАЈ ЛО и ЈО ВАН с по ро ди ца ма
(88/236773)

ТА БА КО ВИЋ

РУ ЖИ ЦА             ДО БРО САВ
2012–2017.                          2016–2017.

За у век у на шим ср ци ма.

Ћер ка ЈА СМИ НА и уну ка ДУ БРАВ КА
(89/)

15. мар та обе ле жа ва мо је да на ест го ди на от ка ко

ни је с на ма на ша

МИ ЛИ ЦА УН ЧЕ ВИЋ
1938–2006.

Не до ста јеш за у век...

Тво ји си но ви ЗО РАН и НЕ НАД с по ро ди ца ма
(90/236778)

ЈО ВИЋ

РАД МИ ЛА            ВЛА ДИ МИР

РА ДА                    ВЛА ДА
11. III 2017.                         17. III 2017.

У ср цу свом чу вам успо ме не на сво је нај дра же

ро ди те ље. 

Не до ста је те ми и мно го Вас во ли ва ша ћер ка

МО СА
(91/236780)

16. мар та на вр ша ва ју се

две го ди не

БО ШКУ 

ЧЕ ЧА РИ ЋУ

Наш бол раз ди ре ве тар,

на шу ту гу раз ди ру ки -

ше, на ше ср це не мо па -

ти и пла че за та том ко га

не ма ви ше. 

Тво је ћер ке СЛА ВА 

и СА ВА

(93/236783)

8.мар та је три го ди не без мог мла ђег бра та

ИЛИ ЈЕ ПЕ ШИ ЋА ЛО ЂИ НО ВА
из До ло ва

Во лим те, ту га у ср цу се стре РА ДО СЛА ВЕ 
с по ро ди цом из Цре па је и Ба нат ског Бре стов ца

(97/236809)

У су бо ту, 18. мар та 2017.

на гро бљу у Ба нат ском

Бре стов цу, у 11 са ти, да -

ва ће мо че тр де се то днев -

ни по мен на шој ми лој

ЉУ БИ ЦИ 
МИ ЛУ ТИ НОВ
Ћер ка ДИ ЈА НА, мај ка

МИ ЛЕ ВА и отац 
ЖИ ВАН
(98/236826)

11. мар та 2017. на вр ша ва се го ди ну да на

ЈЕ ЛЕ НИ ЈО ВА НОВ
Не до ста јеш нам мно го. С по но сом те чу ва мо у на шим
ср ци ма и ми сли ма.

Тво ја по ро ди ца

(99/236827)

ВА ЛЕН ТИ НА ГРЕ ГЕЦ
рођ. Жи га

Де ве то го ди шњи по мен би ће одр жан у не де љу, 12. мар та 2017, у 11

са ти, на гро бљу Ко теж.

Су пруг ЗВО НИ МИР

(120/236851)

Про шло је де сет го ди на без на ше во ље не

РОД НЕ ША РАЦ
С љу ба вљу, по што ва њем и по но сом што смо те има ли.

По ро ди ца СА ВИЋ

(122/236855)

др АР МЕ НАК

ПА ТА ЛОВ

не у роп си хи ја тар

Пет го ди на нам не до -

ста јеш...

С љу ба вљу тво ји: 

МИ РА, СИЛ ВИ ЈА, 

СИ НИ ША, 

МИ ШИ КА и СЕ ГА

(123/23688)

16. марта 2017, у 11

сати, даваћемо једно-

годишњи помен нашој

драгој супрузи, мајци и

баки

ДРАГИЦИ

ЈОВАНОВИЋ

1952–2016.

Твоји најмилији

(125/236867)

По след њи по здрав мај ци, ба ки и та шти

ЈА ГО ДИ АН ДРЕ ЈИЋ
1938–2017. 

Ожа ло шће ни: ћер ке СЛА ЂА НА и ЉИ ЉА НА,

уну ци КА ТА РИ НА, НА ТА ЛИ ЈА, ВЛА ДИ МИР 

и БО ЖИ ДАР и зе то ви МИ ША и ДЕ ЈАН
(16/236542)

С по што ва њем се опра -

шта мо од на ше дра ге

ком ши ни це, го спо ђе

БО ЈА НЕ 

ЛА ТИ ФИЋ

Ста на ри згра де у Бра ће

Јо ва но вић 24-ц

(68/236685)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛЕН КО

ИЛИ ЈИН

6. X 1946 – 9. III 2016.

У ми сли ма и ср ци ма с

то бом.

Се стра ЗО РИ ЦА 

и МИ МА с по ро ди цом

(1/236497)

Оба ве шта ва мо род би ну
и при ја те ље да ће мо у
сре ду, 15. мар та, у 11.30,
да ва ти сед мо го ди шњи
по мен 

БО ЈА НУ 
ПАН ТЕ ЛИ ЋУ
Ње го ви: син СТЕ ФАН,
мај ка БО СИЉ КА, отац

МИ ЛО САВ, се стра 
ГО ЦА, зет АЦА и се стри ћи

НЕ МА ЊА и АЊА
(3/236500)

Се ћа ње на мо га бра та

ИЛИ ЈУ 

МУ ЈИ ЋА

6. III 1990 – 6. III 2017.

Два де сет се дам бол них

го ди на от ка ко ни си са

мном.

РА ДЕ

(4/236504)

СЕ ЋА ЊЕ

ИЛИ ЈА 

ЖЕ РА ВЉЕВ

12. III 2011 – 12. III 2017.

По ро ди ца

(5/ 236505)

ДО БРИН КА 

СИ МИ ЈО НО ВИЋ
1985–2017.

С љу ба вљу и ту гом чу ва -

мо успо ме ну на те бе.

Бес крај но жа ли мо што

ни си с на ма.

Су пруг ДУ ШАН, ћер ке

НЕ ДЕЉ КА, НА ДЕ ЖДА

и ВЕ РИ ЦА с по ро ди ца ма

(11/236526)

14. мар та на вр ша ва ју се

две го ди не отка ко  ни је

с на ма наш

РА ДО ВАН 
ЖИ ВА НО ВИЋ

РА КА
Не до ста јеш... пу но...

Су пру га: ЈА СМИ НА 
и си но ви НЕ НАД и

ПРЕ ДРАГ с по ро ди ца ма

(14/236540)

РА ДО ВАН 
ЖИ ВА НО ВИЋ

С по што ва њем: РУ ЖИ ЦА,
МА РИ НА, ДУ ШАН, 
СА ША и ТЕ О ДО РА

(15/226540)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН 

ГРУ БЈЕ ШИЋ

2016–2017.

За у век  ср цу и ми сли ма.

Су пру га АНА

(18/236549)

СЕ ЋА ЊЕ

КО СТА 

ЛАЦ КОВ

9. III 1999 – 9. III 2017.

Вре ме про ла зи, успо ме -

не и ту га оста ју трај но.

Ћер ка ЗА ГА и зет ТО МА

ЂУ ЛИ НАЦ

(20/236575)

МИ РО СЛАВ 

ЈУ РИ ЧАН

2003–2017.

Тво ја СО ФИ ЈА

(29/236578)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН КА

АЏИЋ

2014–2017.

Се ћа ња на те бе оста ју

веч на.

Се стра МИ ЛИ ЦА и зет

БО БА с по ро ди цом

(32/236584)

ША МУ СИ ЛАК

13. III 2013 – 13. III 2017.

Вре ме бр зо про ла зи,

али ти у на шим ср ци ма

оста јеш за у век.

Тво ји нај ми ли ји 

(39/236599)

СЕ ЋА ЊЕ

МА ТИ ЈА 

КЛЕК НЕР

11. III 1999 – 11. III 2017.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо те од за бо -

ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(47/236620)

СЕ ЋА ЊЕ

ДАН КА

2014–2017.

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Се стра ЛИ НА

с по ро ди цом

(76/(236707)

ПО МЕН

У по не де љак, 13. мар та 2017, у 10 са ти, на

Но вом гро бљу у Пан че ву, да ва ће мо че тр -

де се то днев ни по мен

МИ ЛО ШУ МАР КО ВИ ЋУ
2. IX 1986 – 2. II 2017.

Не за бо рав на љу ба ви на ша ми ла, по чи вај
у ми ру.

Тво ји не у те шни: мај ка ЉИ ЉА, отац 
РА ДЕ, су пру га ЈЕ ЛЕ НА, бра ћа ДА РИО 

и ВЛА ДАН с фа ми ли јом, та шта 
ЉИ ЉА НА, таст ПРЕ ДРАГ, шу рак СР ЂАН
и ку мо ви АНИ ТА и ИГОР са фа ми ли јом

(57/236666)

13. мар та 2017. про ла зе две ту жне и пре те -

шке го ди не от ка да ни је с на ма наш во ље ни

ДРА ГАН КО ВА ЧЕ ВИЋ СУ ЛА
1967–2015.

Кад ср це и ду ша бо ле, вре ме ни је лек већ

ти ха пат ња и веч на ра на.

Не по сто ји вре ме ко је ума њу је ту гу, не по -

сто је ре чи ко ји ма се мо же опи са ти ко ли ко

нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји: БИ ЉА НА, НА ТА ША,

МАР КО и СИ НИ ША

(75/236705)

13. мар та 2017. на вр ша -

ва ју се две го ди не от ка -

да ни је с на ма

ДРА ГАН 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

Увек у на шим ср ци ма.

Брат СЕН КО 

с по ро ди цом и мај ка

ЉУ БИ ЦА

(65/236677)

9. мар та 2017. да ва ће мо го ди шњи по мен на шој

дра гој

АН КИ БА ГА ВАЦ

С љу ба вљу и по што ва њем за у век у на шим ср ци -

ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји
(67/236680)

16. мар та на вр ша ва ју се три го ди не от ка да ни је

ви ше ме ђу на ма наш дра ги

СЛО БО ДАН НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

Ми сли ли смо да ће ту га вре ме ном по ста ти све

ма ња, али је она из да на у дан све ве ћа.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЉУ БИН КА, ћер ка 

ЈЕ ЛЕ НА, зет МИ ЛАН и унук ЈО ВАН
(66/236678)

11. мар та 2017, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж да је -

мо ше сто ме сеч ни по мен на шој ма ми

ВЕ РИ РИ СТИЋ

Ње ни: син и ћер ка с по ро ди ца ма
(74/2367049

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛЕ ТИЋ

ЈО ВАН         ОЛ ГА      ЈО ВАН КА

1913–1982. 1920–1993.           1947–2012.

из Омо љи це

По ро ди ца

(59/236669)

МИР КО 

КНЕ ЖЕ ВИЋ
10. мар та на вр ша ва се

пет го ди на пра зни не.

Веч но ће мо те во ле ти и

чу ва ти као нај дра жу

успо ме ну жи во та сво га.

Су пру га МИЛ КА, 

кћер ка ДУ ШИ ЦА 

и син ДУ ШКО

(7/236508)

Дво го ди шњи по мен

ЉУ БИ ЦИ 

ПО ПО ВИЋ
2015–2017.

По сто ји не што што не

уми ре, то је љу бав и се -

ћа ње на те бе.

Ћер ка НЕ ВЕ НА, зет 

РА ДОШ 

и унук БО ЖИ ДАР

(51/236630)

9. мар та 2017. на вр ша ва

се два де сет се дам го ди -

на от ка ко ни је с на ма

на ша дра га

РА ДИ СЛАВ КА

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

рођ. Гво зде но вић

1950–1990.

Ње ни нај ми ли ји

(2/236500)

СЕ ЋА ЊЕ

ГОЈ КО 

МИ ЛИ ШИЋ

8. III 1998 – 8. III 2017.

Вре ме про ла зи, се ћа ње

и ту га оста ју.

С љу ба вљу 

и по што ва њем тво ји

нај ми ли ји

(58/236667)

МИ ЛАН НЕ ДЕЉ КОВ
1. XI 1948 – 4. II 2017.

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо че тр де се -

то днев ни по мен одр жа ти 15. мар та 2017, у 10.30. 

Тво ји нај ми ли ји

(70/236694)

МИ ЛЕВ КА МИ ЋИЋ
2012–2017.

Се ћа ње на те бе тра је.

ЈЕ ЛИ ЦА, ЗО РИ ЦА 

и СЛА ВИ ЦА

(79/236720)

Се ћа ње на мог је ди ног

си на

ЂУ РУ ДО ШЕ НА

ДУ ШКА

1963–2011.

9. III 2017.

Ту га за то бом је веч на.

Тво ја ма ма ХИЛ ДА

(64/236674)
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10. мар та 2017. на вр ша -

ва се ту жна го ди на от -

кад ни је с на ма

НИ КО ЛА 
МА НОЈ ЛОВ 

ЧА ЂА
С по што ва њем чу ва мо
успо ме ну на те бе.

АН ЂА, МЕ ТО ДИ ЈЕ, 
МЕ ЛА и ЖИ ВА 
с по ро ди ца ма

(6/236507)

10. мар та Бе лов ро ђен дан. Ро ди те љи ма ту жне

го ди шњи це. Не до ста је те.

БУ ЦУ

ПЕ ТАР МА РИ ЈА АЛЕК САН ДАР

Во ли мо вас.

ТА ША, УНА и ПЕ ТАР, те ТА ЊА, ЂЕ НИ 

и ЛУ МИ НИ ЦА с по ро ди ца ма
(9/2365239)

Про шле су две го ди не

от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

МИ ЛЕН КО 

РА КИЋ МИ КА
13. III 2015 – 13. III 2017.

Мно го нам не до ста јеш.

Оста ћеш за у век у ср цу и

ду ши.

Су пру га СЛАВ КА, ћер ка

ДРА ГА НА и син 

ДРА ГАН с по ро ди цом

(10/236524)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

13. мар та 2017. на вр ши ће се де сет ту жних го ди -

на от ка ко је пре ста ло да ку ца ср це на ше во ље не

се стре, ке ке и на не

МА РЕ РА ЦИЋ
1925–2007.

Успо ме ну на њу веч но ће чу ва ти ње ни

нај ми ли ји
(13/236533)

ВИ ШЕ КРУ НА

ЈЕ ЛА                          ЛУ КА
1932–2017.                             1929–2016.

8. мар та – 40 да на                 5. мар та – го ди на
Увек ће те би ти са на ма.

Се стра ЈО ВАН КА ТО ПИЋ с по ро ди цом
(17/236543)

СЕ ЋА ЊЕ

БЛА ГО ЈЕ 

ТМУ ШИЋ

1988–2017.

Се ћа ње не иде у за бо -

рав. 

Тво ји: ДРА ГА, ДРА ГАН,

РА ДИ ЦА, АЦА и ДА ЦА

(26/236569)

У су бо ту, 11. мар та, у 11 са ти на Но вом гро бљу

обе ле жа ва мо че тр де се то днев ни по мен на шем

во ље ном

РА ДО СЛА ВУ СТО ЈА НО ВИ ЋУ

Не по сто је ре чи ко ји ма се мо же опи са ти ко ли ко

нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји
(28/236575)

На шој Не ли за ро ђен дан

ДА НИ ЈЕ ЛА 

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ
11. III 1975 – 11. III 2017.

Шест го ди на твог сна уби ја и цр пи сна гу,

ча к и ре чи...

Не ми смо на по мен твог име на, али за то у

сва ком ћу та њу се чу јеш са мо ти.

Во ли мо те нај ви ше на све ту.

Тво ји ма ма и та та

(31/236582)

СЕ ЋА ЊЕ

НА ДА АН ТО НИ ЈЕВ
7. III 1997 – 7. III 2017.

Са за хвал но шћу и по што ва њем по ро ди ца МО РИ ШАН

(30/236579)

Пе то го ди шњи по мен

ДУ ШАН ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ
18. VII 1939 – 12. III 2012

По но сни смо што смо те има ли.
ДРА ГИ ЦА, ЗО РАН, БО БАН и ИВА НА

(38/236597)

3

У по не де љак, 13. мар та 2017, у 11.30, да ва ће мо че тр де се -

то днев ни по мен мо јој дра гој и мно го во ље ној мај ци

ЈО ВАН КА ВУ ЈИЋ ЈО ЛЕ
рођ. Ни ко ла јев

учи те љи ца

Да ни про ла зе, а бол и ту га су при сут ни у ср цу и су зе у

очи ма.

У се ћа њу оста је тво ја до бро та, не жност, пле ме ни тост и

ве ли ка љу бав ко ју си нам да ро ва ла.

За то бом ту гу ју тво ји ко је си во ле ла: ћер ка МИ ЛА НА,

уну ци КРИ СТИ НА и СТЕ ФАН и зет ТОМ, као и оста ла

род би на и при ја те љи
(42/236606)

Ту жно се ћа ње на дра ге ро ди те ље

СТО ЈА КОВ

АНА                          ЂОР ЂЕ 
1939–2014. 1937–2002.

С љу ба вљу син ДРА ГАН с по ро ди цом
(41/236604)

Се ћа ње на на ше во ље не

СА ВИЋ                       ЂУ РО ВИЋ

РА ДЕН КО    МИ ЛАН  ДУ ШАН КА МИ ЛАН КА

14. I 1932 – 20. VII 1996. 20. III 1957 – 15. III 1997.    11. III 1937 – 11. I 2017. 14. II 1929 – 10. III 1997.

Док по сто ји мо, с љу ба вљу, по што ва њем и по но сом чу ва ће мо вас
од за бо ра ва.

Ва ши нај дра жи: ДРА ГАН, ПЕ ЂА и ЗУ ЗА НА
(46/236614)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДЕ

Ни смо и не ће мо те за -

бо ра ви ти.

СМИЉ КА, ВЕ СНА, 

МИ ЛАН и ВУК

(83/236753)

12. мар та, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да је мо ше -

сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном

МИ ЛА НУ СИ МЕ У НО ВИ ЋУ
1935–2016.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: син ДЕ ЈАН, сна ја АНА, уну ци

МИ ЛИ ЦА и МАР КО
(52/236636)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗЕЦ

СЛО БО ДАН               МИР КО
2016–2017.                            2003–2017.

С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на њих.

По ро ди ца
(48/236624)

У су бо ту, 11. мар та, у 11.30, на гро бљу у Ба нат -

ском Бре стов цу да ва ће мо двого ди шњи по мен

ВО ЈИ СЛА ВУ АН ТА НА СИ ЈЕ ВИ ЋУ
4. IX 1943 – 10. III 2015.

Вре ме про ла зи, а ту ге и бо ла све је ви ше. Не до -
ста јеш нам.
По сто ји не што што не уми ре, а то је љу бав и се -
ћа ње на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га БИ ЉА и ћер ке 
ОЛИ ВЕ РА и СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма

(45/236613)

3. мар та на вр ши ло се че ти ри го ди не од смр ти на ше

мај ке

АНЕ КИШ
С љу ба вљу и ду жним по што ва њем за у век за хвал не

ћер ке РУ ЖИ ЦА и ЕР ЖИ КА с по ро ди ца ма

(71/236699)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Иде ја о се де њу на две сто ли це у
по је ди ним тре ну ци ма чи ни ће
вам се ја ко ин те ре сант ном, али
пут за ре ша ва ње про бле ма у ве -
зи ипак је искре ност. Ко ли ко год
да вам је си ту а ци ја на по слу не -
ста бил на, ску пи те сна гу да ства -
ри ре ша ва те ди пло ма ти јом.

Све што бу де те пла ни ра ли, а
има ве зе са ино стран ством, би ће
по вољ но. Про ши ри ће те круг по -
слов них са рад ни ка. Мо гућ је и
из не над ни пут. Љу бав но по ље
ће би ти тур бу лент но. Ма ње не су -
гла си це с парт не ром мо гу пре ра -
сти у озбиљ ну сва ђу.

Ово је пра ви тре ну так да ма ло
пре ђе те сво је гра ни це и ре ши те
све не до у ми це и про бле ме на
на чин ко ји ви нај бо ље зна те –
ди рект но. Си гур ни сте у се бе и
сво је мо гућ но сти, а по моћ вам
сти же у пра вом тре нут ку. Љу -
бав, шта то бе ше?

Мно ги Би ко ви ће ре ши ти свој
емо тив ни жи вот и до не ти од лу ку:
рас кид или брак. Ако вам се ука -
же при ли ка да от пу ту је те у ино -
стран ство, ис ко ри сти те је. Мо гу ће
је да раз ми шља те и о соп стве ном
би зни су. Нов ча ни при ли ви ће се
по ве ћа ти. Од вас све за ви си.

Па зи те се сво јих ис хи тре них од -
лу ка и не про ве ре ног су да о дру -
гим љу ди ма. Ола ко пре ла зи те
пре ко до брих по ну да и су ви ше се
ру ко во ди те лич ним про це на ма, не
ува жа ва ју ћи ни чи је ми шље ње.
Во ди те ра чу на у шта ула же те. Кон -
так ти са стран ци ма су ја ко до бри.

Бу ди те опре зни у са о бра ћа ју,
по себ но као пе шак. Би ће те ужур -
ба ни, али и ор га ни зо ва ни, па
успе ва те све да при ве де те кра ју
на вре ме. Мо гу ћи су и до го во ри
за но ви по сао. Љу бо мо ра вам
ни је свој стве на, али парт нер ће
вам за да ва ти гла во бо љу.

Уче ста ле сва ђе с парт не ром по -
ре ме ти ће вам мно ге по сло ве. Не
бу ди те ис хи тре ни у до но ше њу од -
лу ка и не вре ђај те се ако не ки
пла но ви или по сло ви бу ду од ло -
же ни. Мо же те оче ки ва ти ма њи
про блем и с не ким од ста ри јих
чла но ва по ро ди це.

Има ће те ве ће из дат ке, али и нео -
че ки ва ни до би так. Не по сто ји ни је -
дан раз лог за ва шу нер во зу – по -
сло ви ће ићи и бо ље од пла ни ра -
ног. Не мој те има ти ма ла оче ки ва -
ња и ма ле же ље, са мо ве ли ке. Из -
бе га вај те сва ђе с парт не ром. Сло -
бод ни Јар че ви мо гу ући у но ву ве зу.

Пред ва ма је пе ри од пот пу ног и
бр зог ра ста. У овом пе ри о ду ће те
има ти ви ше сре ће не го па ме ти.
Не од би ја те са рад њу чак ни ка да
вам то не до но си оче ки ва ни при -
ход. Ако сте уса мље ни, а не же -
ли те да из ла зи те или не ма те вре -
ме на за то, ту је ин тер нет.

Нај ва жни је је да ве ру је те у се -
бе и сво је мо гућ но сти. При ти сци
ко је сте тр пе ли ових да на пре -
ста ју и отва ра ју се но ве мо гућ но -
сти да ре ши те сво је по слов не
про бле ме. Но вац вам сти же. Чи -
ни вам се по не кад да парт нер не
ми сли на вас ко ли ко ви на ње га.

Чу вај те се пре ва ре од стра не
љу ди ко је не по зна је те до вољ но
и не на се дај те на при че о ла кој
за ра ди. Оне Ри бе ко је ра де, мо -
гу оче ки ва ти из у зет но по во љан
пе ри од. Оне уз ма ло так та мо гу
по сти ћи ве ли ки успех. Ве за вам
по ма ло ула зи у мо но то ни ју.

Ка ко год да се осе ћа те, бу ди те
ди пло ма та и не су прот ста вљај те
се пре ви ше, јер ће те из ву ћи де -
бљи крај. Не по ве ра вај те се љу -
ди ма с ко ји ма ра ди те, јер ће то
би ти по гре шно про ту ма че но. Ва -
ше рас по ло же ње ићи ће од еу фо -
ри је до де пре си је.

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
20. фе бру а ра: Мил ку – Ма ја и Го ран Ба њаш; 21. фе бру а ра: Ан ђе лу –

Ива на Ми ло са вље вић и Де јан Дра го са вац, Ма ле ку – Вјољз и Ра ма дан

Та та ри; 23. фе бру а ра: Ану – Је ле на и Бран ко Бо ји чић, Ха ну – Ве дра на

и Игор Сто ја но вић; 24. фе бру а ра: Ме ла ни – Ма ри а на и Јан Чи жик.

До би ли си на
28. ја ну а ра: Ја ко ва – Ана и Да ли бор Ро сић; 12. фе бру а ра: Ми ла на –

Мир ја на Ра да нов и Дра ган Ар на у то вић; 15. фе бру а ра: Са шу – Ран ка

Ра хи мић, Ан то нија – Алек сан дра Ма рин ко вић и Алек сан дар Но ва ков;

19. фе бру а ра: Ан дри ју – На та ли ја Га ше вић Ма ли но вић и Ми лан Ма ли -

но вић; 21. фе бру а ра: Му ха ме да – Са не ла Ћа зи ми, Фи ли па – Јо ва на

Ла зић и Мар ко Јо ва но вић; 22. фе бру а ра: Па вла – Алек сан дра Ико нов

Ер де љан и Зо ран Ер де љан; 23. фе бру а ра: Кар ла – Вен ди Да мја нов и

Да ни ло Гу ран, Са шу – Са ња Алек сов ски и Жељ ко Те мел ков ски; 24. фе -

бру а ра: Лу ку – Та тја на Бран ков и Са ша Јон чић, Ма тију – Та тја на Ху бер

и Ср ђан Спа со је вић; 26. фе бру а ра: Ла за ра – Ве сна и Бо јан Жи во ји но -

вић, Пре дра га – Алек сан дра и Мом чи ло Ли ша нин, Пе тра – Је ле на и Ли -

ви јус За ри ја, Јо ва на – Гор да на и Слав ко Ста но јев. 

ВЕН ЧА НИ

26. фе бру а ра: Ми ле на Ма ли и Иван Ми ле тић, Дра га на Ве лич ко вић и

Ми лан Сом бо рац; 2. мар та: Бран ка Јо ва но вић и Graso Leon Huan Karlos.

УМР ЛИ

24. фе бру а ра: Ан ки ца Ђор ђе вић (1969), Сто јан ка Мар ко вић (1939), Че -

до мир Бу за џи ја (1936), Ка та Шпен глер (1930), Ми ли ца Ђин га (1935),

Гер гељ Ђер фи (1942), Ми ља на Су хи (1932), Кру на Спа сић (1937), Лу ка

По по вић (1942), Ма ри ја Ра дић (1931), Ми ло ван ка Ве лич ко вић (1953),

Је ла Ви да но вић (1973), Фе ренц Би ро (1945); 25. фе бру а ра: Са ша Мак -

си мо вић (1974), Мил ка Ђу ра со вић (1936), Фло ра Ђу ли ја но (1954), Бра -

ни сла ва До бри ча нин (1949), Ми ле на Јо вић (1931), Бо жи дар Па вло вић

(1935); 26. фе бру а ра: Сте ван Нађ (1940); 27. фе бру а ра: Ол га Га шић

(1930), Бо ја на Ла ти фић (1938); 28. фе бру а ра: Дра ган Ње жић (1959),

Го спа ва Ми ра жић 1935; 1. мар та: Ми о драг Ми љој ко вић (1951), Љу бин -

ка Мар ја но вић (1934), Ма ри ја Ма рић (1929). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Укр ште ни ца: пре бра нац, ра ди о ни ца, орач, акер, Том,
Или ри, ег, пла тан, к, Гра ва, а, та ро ти, рр, олу ја, Лин, ра ме, Ви ти,
Алек си нац, тан ти је ма. Ко њи ћев скок:Ка ква би ти ши на на ста ла ка да
би љу ди го во ри ли са мо оно што зна ју. Ана гра ми: (1) Ага мем нон, (2)
ци стер на, (3) бар ка – кра ба. Ис пу њаљ ка: мо но ри ма, Ни ко зи ја, „Ка ле -
ва ла”, бе за ко ње, лу ко ви на, чи ње ни ца (ко нач но ре ше ње: Мо ни ка Бе лу -
чи, „Ма ле на”).

ВО ДО РАВ НО: 1. је ло од пре бра ног и за чи ње ног па су ља, 2. мај стор ска рад -

ња, 3. ра тар за плу гом – не мач ка ме ра за по вр ши ну зе мљи шта, 4. име бри -

тан ског пе ва ча Џон са – пра ста нов ни ци Бал ка на, 5. озна ка за Еги пат – ли сто -

пад но др во ши ро ке кро шње, 6. сим бол ка ли ју ма – ме сто у Швед ској код

Карлс та да – пр ви во кал, 7. кар та шка игра на ме ње на про ри ца њу (мн.) – ре -

монт на ра ди о ни ца (скр.), 8. ки ша пра ће на ја ким ве тром – ен гле ски филм -

ски ре ди тељ (Деј вид), 9. део те ла из ме ђу вра та и над лак ти це – ита ли јан ска

филм ска глу ми ца (Мо ни ка), 10. град у Ни шком окру гу, 11. на кна да за из во -

ђе ње ау тор ског де ла.

УС ПРАВ НО: 1. об лик за ви сно сти сла би је др жа ве од дру ге ја че др жа ве, 2.

мор ски рак – на ру кви ца, грив на (турц.), 3. град у Хо лан ди ји – гру два не че га,

4. кор бач, кам џи ја – про грам, план, 5. сло во грч ког ал фа бе та – ми раз ко ји

же на до но си му жу (лат.) – сим бол си ли ци ју ма, 6. на пле ћак ка лу ђе ра (мн.) –

хо рор при ча Ни ко ла ја Го го ља, 7. аме рич ка ТВ се ри ја – швед ски при род њак

(Карл), 8. ка ди о ни ца (лат.) – еле мент му зи ке, 9. ца рин ска ис по ста ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УКРШТЕНИЦА

1

2

3

4

5

6

ИСПУЊАЉКА
Сло го ви: БЕ, ВА, ВИ, ГЕ, ЗА, ЈА, КА,

КО, КО, ЛА, ЛЕ, ЛУ, МА, МО, НА, НИ,

НИ, НО, ЊЕ, ЊЕ, РИ, РИ, ЦА, ЧИ.

ВО ДО РАВ НО: 1. пе сма с јед ном

истом ри мом од по чет ка до кра ја, 2.

глав ни град Ки пра, 3. фин ски на род -

ни еп, 4. бес прав но ста ње, од су ство

за ко ни то сти, 5. спољ ни ли сти ћи гла -

ви це цр ног лу ка, 6. фа кат.

У по себ но осен че ним по љи ма до -

би ће те име и пре зи ме по пу лар не

ита ли јан ске глу ми це (на сли ци) и

на зив пр вог фил ма у ко јем је она

игра ла глав ну уло гу. 

ОН 

НАМ 

МЕ ГА

АНАГРАМИ

(2) ПРЕ ВО ЗИ ТЕЧ НОСТ

(3) ЧА МАЦ И РАК

(1) КРАЉ МИ КЕ НЕ

За пре воз теч но сти

во зи ло се спре ма,

на ка ми он ли чи,

aл’ СТРА НИ ЦЕ не ма.

Ко у бро дић сед не

и мо рем за пло ви

крат ко ре пог ра ка ће

ла ко да уло ви.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског ко -

ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до би ће те јед ну ми сао

че шког пи сца Ка ре ла Ча пе ка.

КА- БИ ШТО -ЛИ НА-

-НО -РИ- -СТА- ЉУ- ЗНА-

-ДА -КВА -ЈУ. -НА СА-

-ВО- О- ТИ- -ЛА -ДИ

БИ КА- ГО- -МО ШИ-
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– У то срећ но вре ме до вољ -
но ми је би ло са мо да ме по -
кој ни отац од ве де у при ро ду.
Див но је ка да ви дим да и мо ји
по том ци исто осе ћа ју, али ви -
ше не по сто је та ква ме ста ка -
кво је не кад био На дел. За то
по зи вам све љу де да до ве ду
сво је на след ни ке, да ви де шта
ра ди мо и усме ре их на то ка ко
тре ба да се оп хо де пре ма при -
ро ди. Због то га смо пре две го -
ди не и до шли на иде ју да ор га -
ни зу је мо так ми че ње у пе ца њу
за де цу. Ис по ста ви ло се да је
ве ли ки про блем на ћи у око ли -
ни згод но ме сто за та ко не што,
јер је два да не где има и во де, а
ка мо ли ри бе. Из тог раз ло га је
не ко ли ци на нас кре ну ла у ову
ми си ју. Бу ду ћи да је мно ги ма
ја сно ко ли ко је ово те шко ре ши -
ва при ча, пре све га по пи та њу
за га ђе ња, у по чет ку је ве ћи на
би ла по ма ло ре зер ви са на, да
би нам се ка сни је при кљу чи ва -
ли у све ве ћем бро ју. Али јед но
је си гур но: ни шта нас не ће за -
у ста ви ти до пот пу ног ис пу ње -
ња сно ва – ка те го ри чан је
Иван ков.

Вра ти ти ре ку при ро ди
По ред њих, ве ли ки до при нос
про те клог ви кен да да ли су и
Да ли бор Та нев, Не бој ша Пе -
јић, Дра ган Цвет ко вић, Пре -
драг Ђу р ђе вић, Оли вер Ко -
стић, Го ран Ва сиљ ко вић и
дру ги, а за „ка фе-ло ги сти ку”
би ла је за ду же на Бо ја на Ко -
стић. По др шку им је, по ред

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

чла но ви ре ла тив но мла дог
Удру же ња спорт ских ри бо ло -
ва ца „На дел”, уз по моћ рад них
ма ши на фир ме ДВП „Та миш –
Ду нав”, оства ри ва ли (тек) део
сво је ам би ци о зне ви зи је: кр чи ли
су тр ску на по те зу по зна том као
„ва ља ра”, не ка да оми ље ном
ку па ли шту, са да пот пу но ура -
слом и за ба ре ном ру глу.

Мо тив им је ја сан – да том
ме сту вра те ста ри сјај и на пра ве
по ли гон за спорт ски ри бо лов,
као и по ро дич но из ле ти ште с
клу па ма, сто ло ви ма, сун цо бра -
ни ма...

Од оа зе остала мочвара
Је дан од нај ста ри јих ен ту зи ја -
ста је Ла зар Жив ко вић (67). За
ње га На дел зна чи жи вот, па
му ни нај ма ње ни је жао што се
ов де да ни ма, ка ко ка же, зно ји
за по ко ле ња. И то ба ра бар с
мла ди ћи ма у пу ној сна зи. А
раз ло га за бор бу има на пре -
тек, јер се још као кли нац за -
љу био у На дел, пре све га ка да
је ре дов но до ла зио да се оку па
на „ва ља ри”.

– Не ка да су ов де жи ве ле све
вр сте ри ба – од ли ња ка и чи ко -
ва, пре ко шту ке и жу тог ка ра -
ша, до ша ра на, ко ји ма се ту на -
ла зи ло при род но мре сти ли ште.
Би ло је и мно го пти ца – од си ве
и бе ле ча пље до кор мо ра на, а

во да је би ла то ли ко чи ста да је,
без пре те ри ва ња, мо гла да се
пи је. Би ла би и са да да ни је за -
га ђи ва ча, јер чо век је нај ве ћи
кри вац што се све ово до га ђа –
ис ти че Жив ко вић.

Не што мла ђи Рај ко Ја њић
(60) од ро ђе ња је не рас ки ди во
ве зан за На дел, што је са свим
ло гич но ако се зна да му ба -
шта уда ра на при о ба ље. Ве ру је
у ове мом ке, па иа ко је фи зич -
ки хен ди ке пи ран, до шао је да
им пру жи ма кар мо рал ну по -
др шку.

– Мно го је ле пих се ћа ња. Ре -
ци мо, зи ма је би ла до ба за
атрак ци је на ле ду – од кли за -
ња, пре ко фуд ба ла и хо ке ја, до
ва ђе ња ка пи тал них при ме ра ка
шту ке или ша ра на из про се че -
них ру па. С дру ге стра не, ле та
смо про во ди ли у це ло днев ном
пе ца њу и ку па њу, а уве че се ни -
је мо гло за спа ти од жа бљег хо -
ра, па смо сви од лич но зна ли
да кре ке ће мо, те је због то га
наш крај про зван „жа бар ски”.
Би ло је и мно го пе ца ро ша из
Бе о гра да и дру гих ме ста. Да -
нас не мо жеш ни да ви диш пе -
ца ро ше ни да чу јеш жа бљи
кре кет – ја да се Ја њић.

Сви су до бро до шли
Пред став ник мла ђе ге не ра ци је
Ду шан Стан ко вић (31) све стан

је ко ли ко На дел сви ма њи ма
зна чи, ма да он, за раз ли ку од
ро ди те ља, ни је имао при ли ке
да ужи ва у ње го вим бла го де ти -
ма. Иа ко не ма мно го сло бод -
ног вре ме на, до бро вољ но ра ди
све што тре ба за ви ше ци ље ве
– од ску пља ња сме ћа до ко ше -
ња и кр че ња стр њи ке, а зи мус
је до ла зио да хра ни ла бу до ве.
Ве о ма је сре ћан ка да се до го ди
би ло ка кав по мак, али и све -
стан да их је још увек пре ма ло,
па апе лу је на све љу де до бре
во ље да се укљу че у бор бу за
спас при ро де.

Го ди ну да на ста ри ји Да вор
Иван ков је дан је од осни ва ча
удру же ња. Прем да кроз ма глу,
и он пам ти не ко леп ше до ба.

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Пар ти зан ка
Мир на и дру же љу би ва
цр но-бе ла ма ца, ста ра
око пет го ди на, из ба -
вље на је са опа сних ули -
ца у на се љу Те сла то ком
зим ских да на. Она сва -
ка ко за слу жу је да јој не -
ко пру жи основ не усло -
ве за до бар жи вот на кон све га кроз шта је про шла.

По жељ но би би ло да што пре бу де удо мље на у не ком ста -
ну или ку ћи до брих љу ди, ко ји ма би би ла са вр ше но дру штво
и де жур на „пре ди о ни ца”. Сте ри ли са на је, вак ци ни са на и чи -
по ва на, а све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на кон такт-
те ле фон 060/513-72-00.

Ни ко ли на
Још јед на ма ла „скит ни ца” про на ђе на
је на Те сли пре не ко ли ко да на. При вре -
ме но је збри ну та код љу ди ко ји не мо гу
ду же да је за др же, па би што пре тре ба -
ло ре ши ти њен слу чај.

Па мет на и до бра, с пре ле пим оки ца -
ма, пре ма про це ни ве те ри на ра има из -
ме ђу две и три го ди не. Ни је чи по ва на, а
за њу је на кон удо мља ва ња обез бе ђе на
сте ри ли за ци ја. Кон такт-те ле фон је
065/29-111-92.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Јед на од ве ли ких и те шко из -
бри си вих мр ља за на ше дру -
штво је На де ла или, пре ци -
зни је ре че но, ка та стро фал на
си ту а ци ја у ко ју та сим па тич -
на ре чи ца го ди на ма ура ња.

Мно го је раз ло га за то: на
ње ном дну го ди на ма се та ло -
жи ко је ка кав ток си чан муљ,
про ток мал те не не по сто ји, a
тр ска и дру ги ко ро ви су је у
пот пу но сти око ва ли. Реч ју,
пре тво ре на је у смр дљи ву мо -
чва ру, иа ко је по пр во бит ној
за ми сли тре ба ло да слу жи за
на вод ња ва ње, од вод ња ва ње и
лов но-ре кре а тив ни ту ри зам.
Уме сто то га, већ де це ни ја ма у
На дел, ка ко га ве ћи на љу ди зо -
ве, без об зир ни „пред у зет ни ци”
из ли ва ју раз не от пад не во де на
ба зи опа сних хе ми ка ли ја.

И ка да је из гле да ло да су
сви од ове ре чи це ди гли ру ке,
по ја ви ли су се фа на тич ни за -
љу бље ни ци у ту, не кад рас ко -
шну оа зу буј не при ро де...

Пре око две го ди не ма ле на али
од ва жна гру па истин ских љу -
би те ља при ро де од лу чи ла је да
се хра бро упу сти у (не)мо гу ћу
ми си ју и по ку ша да свој На дел
у по след њи час из ба ви из кан џи
за га ђи ва ча и спа се га од пот пу -
ног од у ми ра ња. Ота да њи хо ва
бес по штед на бор ба за оп ште
до бро не је ња ва упр кос то ме
што с јед не стра не из о ста је оче -
ки ва на ма те ри јал на по др шка с
„ви ших ин стан ци”, а с дру ге –
за га ђи ва чи и да ље бе со муч но
ис пу шта ју раз не отро ве.

У то се ла ко мо гао уве ри ти
сва ко ко се, на при мер, про те -
клог ви кен да на шао на пу ту из -
ме ђу Стар че ва и Омо љи це, у
бли зи ни мо ста ко ји спа ја та два
ме ста. У пре во ду, на дел ска во да
се то ли ко осе ћа на хе ми ка ли је
да ток сич ни за дах не да ми ра
но здр ва ма и плу ћи ма већ на не -
ких сто ти нак ме та ра ода тле.

Не ду го за тим мо гли су се
чу ти брун да ње ма ши на и људ -
ска гра ја. До пи ра ли су из сме -
ра по ме ну тог мо ста, тач ни је с
ње го ве де сне стра не. Та мо су

ЈЕ ДИН СТВЕН ПРИ МЕР ИСКРЕНЕ БОРБЕ ЗА ЧИСТИЈУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ХОЋЕ ЛИ ПУКИ ЕН ТУ ЗИ ЈА СТИ СПАСТИ НА ДЕ Л?

„Кал” је нај по зна ти ји бенд са
ових про сто ра ко ји на ур бан
на чин не гу је ром ску му зи ку
или му зич ки стил по пу лар но
на зван rock’n’roma. Овај бе о -
град ски са став по сто ји ви ше
од де сет го ди на, пред во ди га
осни вач, ги та ри ста и пе вач
Дра ган Ри стић, а од не дав но је
члан те гру пе и по зна ти пан че -
вач ки буб њар Ду шан Гњи дић.

„Кал” је и ра ни је на сту пао у
на шем гра ду, а пр ви пут у но -
вој по ста ви пред ста вио се у
пе так, 3. мар та, у дво ра ни
„Апо ло”. Пред не баш мно го -
број ном, али ве о ма рас по ло -
же ном пу бли ком, по ред Ри -
сти ћа и Гњи ди ћа, и пре о ста ла
че ти ри чла на бен да су у свом
ма ни ру енер гич но пра ши ла

ви ше од два са та. Шта ви ше,
би ло је то ли ко же сто ко да су
пу ца ли ка и ше ви од хар мо ни -
ке и жи це од ба са, виoлиниста
Ми ло рад Је вре мо вић је у ви -
ше на вра та сво јим „бр зо мет -
ним” со ла жа ма „про би јао
звуч ни зид”, у по је ди ним мо -
мен ти ма ве се ли фа но ви за и -
гра ли су и от ка че но кол це, а
је дан мо мак је свој ро ђен дан
про сла вио та ко што се на по -
зив му зи ча ра по пео на би ну и

без ус те за ња за и грао у лу дом
рит му.

Фа но ви ове вр сте му зи ке
ни су би ли ус кра ће ни ни за об -
ра де ве ли ких хи то ва Ша ба на
Бај ра мо ви ћа, као што су „Си -
ла ка ле бал” и „Ма ру шка” или
му зи ку за се ри ју „Син ђе ли ћи”.
Оче ки ва но по зи тив не ре ак ци -
је иза зва ла је за јед нич ка ну -
ме ра „Ка ла” и Рам ба Ама де у са
„Dikh tu kava”, као и „Ђин ђи-
рин ђи бу ба ма ро”, а по се бан

до жи вљај би ла је об ра да чу ве -
не пе сме „Пр ља вог ка за ли -
шта”: „Цр но-би је ли сви јет”.
То ли ко се пу бли ци до па ла да
ју је бенд по но вио на бис за
сам крај од лич ног кон цер та.

КОН ЦЕРТ ГРУ ПЕ „КАЛ” У ДВО РА НИ „АПО ЛО”

Rock’n’roma од ли чан за по ди за ње рас по ло же ња

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

оста лих, пру жио и пред став -
ник Ује ди ње них спорт ских
ри бо ло ва ца Ср би је – Алек сан -
дар Пе тр о вић, док је, на при -
мер, су гра ђа нин Сте ва Рај ко -
вић, опа зив ши их слу чај но, у
трен ока скок нуо по пи во и
дру го осве же ње. Да њи хо во
по жр тво ва ње за оп ште до бро
по ста је све за па же ни је, го во ри
и то што им је, ре ци мо, је дан
пред у зет ник обе ћао сплав и
ча мац.

Ови пре га о ци не зна ју ви ше
ко ли ко да на су про ве ли у рад -
ним ак ци ја ма. Са мо су про -
шлог ви кен да, од пет ка до не -
де ље, из га ра ли до кле год се
ви де ло; са чам ца – им про ви -
зо ва не ко са чи це се кли су тр -
ску, ма ши ном „ду га стре ла”
рав на ли при о ба ље, укла ња ли
ши бље и, на рав но, ску пља ли
сме ће. А нај ви ше не во ља за да -
ју им упра во ба ха ти љу ди ко ји
нео д го вор но од ла жу све и сва -
шта, па ови ен ту зи ја сти мо ра -
ју сва ког ме се ца на но во да га
укла ња ју.

Ипак, ни шта их не ће оме сти
у по сти за њу за цр та них ци ље ва,
од но сно у то ме да ста ну на пут
за га ђи ва чи ма, вра те ре ку у нор -
ма лан ток, а ти ме и ла га но у
окри ље при ро де, те да на по -
слет ку ство ре усло ве за спо рт -
ски ри бо лов и из ле ти ште на ко -
јем ће се оку пља ти по ро ди це.

Па, онај ко ме је до све га то -
га ста ло, не ка се при дру жи
овим љу ди ма, ка квих је ве о ма
ма ло у на шем, у сва ком сми -
слу, оси ро ма ше ном дру штву.

Док је оваквих заљубљиника, има наде за Надел

Људи, не бацајте смеће и цркотине, ако бога знате!

А тамо ћемо сунцобране...

Некада мрестилиште шарана, а сада „царство” отпадних вода

Проток, ипак, побољшан



Нај мла ђи так ми ча ри Ка ра те
клу ба Ди на мо на ста ви ли су да
ни жу успе хе. На Пр вен ству Ба -
на та за по ле тар це, пи о ни ре и
на де, одр жа ном у не де љу, 5.
мар та, у Ба нат ском Кар лов цу,
КК Ди на мо је по но во био нај ма -
сов ни ји и нај у спе шни ји клуб.

Нај вред ни је тро фе је су за -
слу жи ли: Јо ва на Сто ил ков ски,
Ву ка шин Мла де нов ски, Па вле
Ми ло шев, Да ни јел Стан ков -
ски, Ми ли ца Га гић, Ма ри ја
Мла де нов ски, Ан дри ја Ра ди во -
јев, Је ле на Ми лен ти је вић, Сте -
фан Стој ко вић, Лу ка Сте па нов

и Го ран Обу ћи на. Сре бр не ме -
да ље су осво ји ли: Те о до ра Га -
гић, Со фи ја Бу ба ло, Ан ђе ла
Ђе кић, Ка та ри на Ша ре нац,
Ми ли ца Мла де нов ски, Мар ко
Фор ђа ри ни, Ва ња Че ке ре вац и
Ма те ја Сте па нов, а брон зе су
за ра ди ли: Ан дреа Ку ка, Ви -
шња Тон чев, Алек сан дра Сто -
ил ков ски, Ан то ни је Ћу ли брк,
Ог њен Че ке ре вац, Бо ри сав Је -
вре мо вић и Сер геј Пан то вић.
Од лич ни су би ли и: Си мон
Дан гу бић, Ла на Сто ја ди нов,
Ни ко ла Ву ло вић, Ста ша Је -
вре мо вић и Та ра Бу кур.

Сви так ми ча ри су се ква ли -
фи ко ва ли за Пр вен ство Вој во -
ди не, ко је ће би ти одр жа но за
де сет да на у Ин ђи ји.

На Пр вен ству Ба на та у Ба -
нат ском Кар лов цу на сту пи ла
су и 24 так ми ча ра КК-а Мла -
дост.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Та ра Ар се но вић, Ми ли ца Дра -
ги че вић, Та ра Ђур ђе вић, Ни ко -
ли на Иса и ло вић, Бра ни слав
Срећ ков, Ми ха и ло Пан те лић,
Лу ка Ста ној ко вић, Де ја на Ива -
но вић, ка та-ти м пи о нир ки у
са ста ву: М. Дра ги че вић, М.
Ама но вић и Н. Штр бац, ка та-

-ти м пи о нир ки у са ста ву: С.
Жу нић, Т. Ђур ђе вић и А. Ту -
бић, као и еки па пи о нир ки у
бор ба ма (К. Пе тро вић, Н. Иса -
и ло вић. С. Жу нић и Т. Ђур ђе -
вић). Сре бром су се оки ти ли:
Ана ста си ја Кр стић, Дра га на
Ма цу ра, Са ра Жу нић, Ка та ри -
на Пе тро вић, Је ле на Ки џин и
Лу ка Ста ној ко вић, а брон зе су
за ра ди ли: Кри сти на Убо вић,
На та ша Пап Мар ко вић, Ми ља -
на Ро ма нов, Ми ља на То до ро -
вић, Ма ја Жу нић, Ана ста си ја
Чо ло вић, Бра ни слав Срећ ков,
Ми хај ло Кр ча ди нац и Мла ден
Го ле мо вић.

Тра ди ци о на лан ме ђу на род ни
тур нир „Кли са 2017” одр жан
је про шлог ви кен да, а на ње му
је уче ство ва ло 340 бо ра ца из

зе мље и ино стран ства. Џу ди -
сти Ди на ма су и на том так -
ми че њу за бли ста ли пу ним
сја јем.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Фи лип Фран цуз и Урош Ћу -
ћа, сре бром се оки ти ла Ан -
дри ја на Кр те нић, а брон зе су
за слу жи ли Вла ди мир Бог да -
нов ски, Ма те ја Зу бо вић и Ог -
њен Ђу ри шић.

Чла но ви ЏК-а Ди на мо би ли
су ве о ма успе шни и ка да су
бра ни ли бо је сво јих шко ла на
по кра јин ском над ме та њу.
До ма ћин тог шам пи о на та би -
ла је Ки кин да.

У так ми че њу осно ва ца од
пр вог до че твр тог раз ре да
злат ну ме да љу је осво ји ла
Ми ли ца Се ку ло вић (ОШ
„Сте ви ца Јо ва но вић”), сре -
бром су се оки ти ли Де јан
До лин га (ОШ „Бран ко Ра ди -
че вић”), Алек са Ђу ро вић
(ОШ „Све ти Са ва”) и Ма те ја
Зу бо вић (ОШ „Ми ро слав Ан -
тић”), а брон зе су за слу жи ли:
Ма те ја и Ма ри ја Сто ја нов -
ски (ОШ „Го це Дел чев”),
Ђор ђе Ја ки мов ски и Ми лош
Сто ја но вић (обо ји ца из шко -
ле „Сте ви ца Јо ва но вић”).

Ан дри ја на Кр те нић, уче ни -
ца шко ле „Иси до ра Се ку лић”,

би ла је нај у спе шни ја у над ме -
та њу осно ва ца од пе тог до
осмог раз ре да, па се оки ти ла
нај сјај ни јим од лич јем. Фи -
лип Фран цуз (ОШ „Ва са Жив -
ко вић”) осво јио је сре бр ну
ме да љу, а брон зе су за слу жи -
ли Је ле на Сто ја нов ски (ОШ
„Го це Дел чев”) и Да ни јел Ма -
ра вић (ОШ „Ђу ра Јак шић”).

У кон ку рен ци ји сред њо -
шко ла ца нај бо ље су би ле
пан че вач ке гим на зи јал ке Ан -
дреа Сто ја ди нов и Са ра Слав -
ко вић, ко је су осво ји ле злат не
ме да ље у сво јим ка те го ри ја -
ма, а њи хо ва школ ска дру га -
ри ца Ан ђе ла Ра ду ло вић за ра -
ди ла је брон за но од лич је. Та -
ко ђе на тре ће ме сто пла си ра ли
су се и Игор Ома ста (Тех нич -
ка шко ла „23. мај”) и Ни ко ла
До стић (ЕТШ „Ни ко ла Те -
сла”).

СПОРТ
Петак, 10. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Из о ста ло из не на ђе ње
у Су бо ти ци

Утак ми ца ма де вет на е стог ко -
ла, ко је је би ло на про гра му
про шлог ви кен да, на ста вље на
је пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Ко шар ка шкој ли ги Ср би је.
По сле не срећ ног по ра за од ча -
чан ског Бор ца на до ма ћем те -
ре ну, пред ко шар ка ши ма Та -
ми ша је би ло но во, ве ли ко ис -
ку ше ње. Мом ци ко је пред во ди
тре нер Бо јан Јо ви чић игра ли
су у Су бо ти ци с до ма ћим
Спар та ком, још јед ним ти мом
ко ји је у озбиљ ној тр ци за Су -
пер ли гу. По пу лар ни „го лу бо -
ви” ва жи ли су за фа во ри та и
пре по чет ка утак ми це, а ка да
је би ло ја сно да ће Пан чев ци
игра ти осла бље ни због по вре -
да и бо ле сти игра ча, по бед ник
се мо гао на слу ћи ва ти... Ипак,
го сти су игра ли хра бро и по -
жр тво ва но, па ко на чан ре зул -
тат мо жда и не од сли ка ва пра -
ви од нос сна га у дво ра ни у Су -
бо ти ци: Спар так –Та миш
74:60, по че твр ти на ма: 15:16,
22:17, 15:14 и 22:13.

Би ла је то чвр ста, пра ва пр -
вен стве на утак ми ца, у ко јој су
бо до ви би ли пре ко по треб ни и
јед ном и дру гом ти му. Све до
по след ње че твр ти не, ка да је
Спар так чвр стом од бра ном и
ефи ка сном игром у на па ду ре -
шио пи та ње по бед ни ка, око
400 гле да ла ца ужи ва ло је у не -
из ве сном ме чу.

Пр ви део су сре та, иа ко су се
еки пе сме њи ва ле у вођ ству,
при пао је ко шар ка ши ма из
на ше га гра да, а го то во иден -
тич на сли ка ви ђе на је и у на -
став ку ме ча. Сре ди ном дру ге
де о ни це Мла ден Вит ко вић је
по ен ти рао за пред ност Та ми -
ша од три по е на (21:24), а по -
том је усле ди ла се ри ја по го да -
ка до ма ћих ко шар ка ша, па је
Спар так бр зо пре о кре нуо на

СА РА ШАМ ПИ ОН КА

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

СТИ ЖУ „КЛОН ФЕ РИ”
ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

по сти гао два, а Алек сан дар
Ил кић је дан по ен.

Био је то дру ги по раз Та ми -
ша за ре дом, па еки па из на ше -
га гра да са да за у зи ма осмо ме -
сто на та бе ли, са ско ром од де -
сет по бе да и де вет из гу бље них
ме че ва. Већ у су бо ту, 11. мар та,
иза бра ни ци Бо ја на Јо ви чи ћа
би ће на но вом ис ку ше њу. У го -
сте им до ла зи ОКК Бе о град,
не у го дан са став из на шег глав -
ног гра да. По пу лар ни „клон фе -
ри” су тим ко ји не тре ба пре це -
ни ти, али ни пот це ни ти. Уз по -
др шку на ви ја ча, Ни ко ла Си -
мић и ње го ви са и гра чи сва ка ко

Крис-кро са од и гра ли су у Ин -
ђи ји, где су од до ма ћег Же ле -
зни ча ра из гу би ли са 88:79, по
че твр ти на ма: 25:23, 18:24,
26:20, 19:12.

– Пред на ма је ва жна утак -
ми ца про тив ко вин ског Рад -
нич ког. По зи вам љу би те ље ко -
шар ке да до ђу и да нам по мог -
ну, ка ко би смо оства ри ли зна -
чај ну по бе ду у бор би за оп ста -
нак – ре као је тре нер Крис-
-кро са Пе тар Мар ко вић.

По сле де вет на е стог ко ла
еки па из на шег гра да за у зи ма
де се то ме сто на та бе ли, са 27
бо до ва.

по том су ње го ви мом ци за и -
гра ли агил ни је, што се од ра зи -
ло и на ре зул тат. По сле тре ће
че твр ти не Та миш је за ри ва -
лом за о ста јао са мо пет по е на
(52:47), па је у по след њу де о -
ни цу ушао са оп ти ми змом и
на дом у из не на ђе ње.

Ипак, од ли чан тим до ма ћи -
на ни је до зво лио го сти ма да се
пот пу но вра те у меч. У по след -
њој де о ни ци раз и гра ли су се
Пр ља, Ма тић, Хри стов и Ми -
шче вић, ко ји су „за тр па ва ли”
кош Та ми ша „трој ка ма”, па је
Спар так до шао до убе дљи вог
три јум фа, што га оста вља у тр ци

КЛИ СА 2017

ТАКМИЧЕЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ КА РА ТИ СТА У БАНАТУ

ТА ЛЕН ТО ВА НИ КЛИН ЦИ НА ПРА ВОМ ПУ ТУ

31:26. „Пла ве го лу бо ве” је сјај -
ном игром пред во дио Пр ља,
али је Вла ди мир Ве лич ко вић
по сле со ло про до ра ус пео да
по ен ти ра у по след њим тре ну -
ци ма пр вог по лу вре ме на и
сма њи пред ност до ма ћи на на
че ти ри по е на (37:33).

По че так дру гог де ла утак -
ми це про те као је у офан зи ви
Су бо ти ча на, ко ји су ре ла тив но
ла ко сти гли до де вет по е на
„ви шка”. Тре нер Бо јан Јо ви -
чић ре а го вао је тајм-ау том, а

за пла сман у ко шар ка шку ели -
ту на ше зе мље.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
Та ми ша био је Игор Ке сар, са
че тр на ест по е на, а ње му уз
ра ме био је Мла ден Вит ко -
вић, ко ји је је да на ест пу та био
пре ци зан. Адам Мир ко вић се
осам пу та упи сао у ли сту
стре ла ца, Сте фан Са вић је по -
сти гао се дам по е на, а Ду шан
Ми ло ше вић и Вла ди мир Ве -
лич ко вић оства ри ли су по че -
ти ри по е на. Ду шан Ву ле тић је

мо гу да пре ки ну се ри ју по ра за
и још јед ном об ра ду ју љу би те -
ље спор та у на шем гра ду.

Нај ва жни је је да се мом ци
опо ра ве, а он да не ће би ти про -
бле ма. Без об зи ра на све, па и
на ко на чан ис ход ово го ди -
шњег шам пи о на та, КК Та миш
је по ка зао да је озбиљ на
спорт ска ин сти ту ци ја, због че -
га и за слу жу је ве ли ку по др шку
с три би на.

Утак ми цу де вет на е стог ко ла
Пр ве срп ске ли ге ко шар ка ши

Ју ни ор ско пр вен ство на ше
по кра ји не у џу ду одр жа но је
4. мар та у Ка ћу. Над ме та ло се
98 так ми чар ки и так ми ча ра
из 25 вој во ђан ских клу бо ва, а
чла но ви ЏК-а Ди на мо оства -
ри ли су од лич не ре зул та те у
та ко ја кој кон ку рен ци ји.

У ка те го ри ји до 78 кг Са ра
Слав ко вић је осво ји ла шам -
пи он ску ти ту лу, а Алек са

Сто ја ди нов се оки тио брон за -
ним од лич јем у ка те го ри ји до
66 кг. По ред њих, на Пр вен -
ству Ср би је на сту пи ће и Ан -
ђе ла Ра ду ло вић, а на др жав -
ном шам пи о на ту, 18. мар та,
у Бе о гра ду, уче ство ва ће и Ан -
дреа Сто ја ди нов, ко ја се ди -
рект но пла си ра ла, па ни је
уче ство ва ла на вој во ђан ском
так ми че њу.

ШКОЛ СКО ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ

ТРО ФЕ ЈИ ЗА ПАН ЧЕ ВО

Од лич не ре зул та те на так ми -
че њи ма одр жа ним про шлог
ви кен да оства ри ли су и чла -
но ви ЏК-а Пан че во.

На школ ском Пр вен ству
Вој во ди не у так ми че њу мла -
ђих осно ва ца нај бо љи је био
Ми лош Ман да рић (ОШ „Ва са
Жив ко вић”), сре бр не ме да ље
су осво ји ли ње го ва школ ска
дру га ри ца Ни на Ал би ја нић,
као и Не ма ња Ни шић (ОШ

„Сте ви ца Јо ва но вић”), а Ми -
хај ло Ву ко вић (ОШ „Бран ко
Ра ди че вић”) оки тио се брон -
зом, баш као и Ла зар Ал би ја -
нић (ОШ „Ва са Жив ко вић”) у
кон ку рен ци ји ђа ка од пе тог
до осмог раз ре да.

На тур ни ру „Кли са 2017”
Ни на Ал би ја нић је осво ји ла
злат ну ме да љу, а њен брат
Ла зар Ал би ја нић за ра дио је
сре бр но од лич је.

Стране припремио

Александар
Живковић

Наша суграђанка Ања Цревар,
најбоља српска пливачица и
учесница Олимпијских игара
у Бразилу, наставила је да оду-
шевљава све искрене љубите-
ље спорта у Србији.

Прошлог викенда је у фран-
цуском граду Марсељу одржан
јак међународни митинг, где
је испливала норме за Светско
првенство, које ће бити одржа-
но у Будимпешти од 14. до 30.
јула.

Трку на 200 метара мешовито
наша млада суграђанка заврши-
ла је с временом 2:15,56 и тако
је заузела треће место, иза ма-
ђарске пливачице Катинке Хосу
(2:14,39) и ривалке из Шпаније
Беатриз Гомез (2:15,48). Треба
нагласити да је Ања била бржа
од Мирее Белмонте Гарсије,
олимпијске шампионке из Рио
де Жанеира на 200 м делфин.

Цреварова је остварила и нови
апсолутни рекорд Србије на 200

метара делфин, који сада износи
2:13,22 и вредан је 764 ФИНА
бодова. У овој трци наша шам-
пионка је заузела четврто место.

Првог дана митинга Ања је
освојила сребрну медаљу у
надметању на 400 метара ме-
шовито, отпливавши ту дис-
танцу у времену 4:41,96.

Дакле, Ања Цревар већ сада
има „оверене” норме за учешће у
тркама на 200 и 400 метара ме-
шовито на Светском првенству.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У МАРСЕЈУ

АЊА „ОВЕРИЛА” СВЕТСКИ ШАМПИОНАТ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА

Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – РУМА

субота, 11 сати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ПОЖАРЕВАЦ

субота, 18.30

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–МЛАДОСТ

субота, 16.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД

субота, 20 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ

недеља, 18.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ОПОВО

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЈЕДИНСТВО

Панчево: ДИНАМО–ШИМАНОВЦИ

недеља, 14.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СЛОГА

недеља, 14.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Наково: ПОЛЕТ – ДИНАМО 1945

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Гај: ПАРТИЗАН – ЈЕДИНСТВО (К)

Алибунар: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ЈЕДИНСТВО (В)

Старчево: БОРАЦ–ВУЛТУРУЛ

Иваново: СТРЕЛА–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ТЕНТ 2:3

ПРВА ЛИГА

Пожаревац: М. РАДНИК – БОРАЦ 3:1

Панчево: БОРАЦ–ФУТОГ 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Апатин: АПАТИН – ОДБОЈКА 013 0:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО 27:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА 27:28

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Суботица: СПАРТАК–ТАМИШ 74:60

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР – КРИС КРОС 88:79

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Опово: ОПОВО–ДИНАМО 65:88

Пећинци: ЛОКОМОТИВА–БНС 75:83 
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Konikowski

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лд7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

По сле два го сто ва ња
Ди на мо до че ку је 
По жа ре вац

Стар ту ју и де вој ке 
у Су пер Б ли ги

По сле го сто ва ња у Но вом Са ду
и ду е ла са шам пи о ном др жа ве
ру ко ме та ши Ди на ма су про -
шлог ви кен да би ли на још јед -
ном ве ли ком ис ку ше њу. Су -
пер ли га шки жреб их је во дио
у Бе о град, на мег дан с Цр ве -
ном зве здом. Би ла је то де вет -
на е ста рун да у ово го ди шњој
се зо ни срп ске ру ко мет не ели -
те. Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Иван Пет ко вић ни су ишли
у „Шу ми це” с бе лом за ста вом,
на про тив. Има ли су и по др -
шку број них на ви ја ча на три -
би на ма, али у утак ми ци с ве -
ли ким ри ва лом ни су мо гли да
пру же ви ше од ча сног по ра за:
Цр ве на зве зда – Ди на мо 27:25
(17:10).

Пр во по лу вре ме у пот пу но -
сти је при па ло еки пи ко ју
пред во ди ле ген дар ни Не над
Пе ру ни чић. „Цр ве но-бе ли” су
игра ли ефи ка сно у на па ду и
чвр сто у од бра ни. Ис ко ри сти -
ли су све гре шке го сту ју ћих
ру ко ме та ша, па су по сле пр -
вих три де сет ми ну та сте кли
ве ли ку пред ност од се дам го -
ло ва.

У на став ку ме ча Бран ко Ра -
да но вић и ње го ви са и гра чи
кон со ли до ва ли су сво је ре до ве
и за и гра ли мно го бо ље, па су
се три на ест ми ну та пре кра ја
утак ми це пот пу но вра ти ли у
меч, јер су при шли на са мо
два го ла за о стат ка (22:20).
Ипак, за ко на чан пре о крет ни -
је би ло вре ме на.

Ка да се са ку пе сви ути сци,
Зве зда је за слу же но сти гла до
по бе де и бо до ва, али тре ба ис -
та ћи да је Ди на мо имао сво је
до бре ми ну те и што је нај ва -

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

КО НАЧ НО НА СВОМ ТЕ РЕ НУРАГ БИ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА
У СТАР ЧЕ ВУ

Пр ва сед ни ца но вог ру ко вод -
ства РК-а Бо рац – ве те ра ни из
Стар че ва одр жа на је про шлог
ви кен да, а нај ва жни ја ствар ко -
ја је до го во ре на је сте да ће се,
по чев од 18. мар та, па сва ког
на ред ног ви кен да, ста ди он Бор -
ца од 11 до 13 са ти ко ри сти ти за

раз вој школ ског раг би ја. Као
кру на про лећ не се зо не, пла ни -
ра се и ор га ни зо ва ње тур ни ра за
нај мла ђе ка те го ри је.

Сед ни ци су при су ство ва ли и
пред сед ник и спорт ски ди рек -
тор Раг би са ве за Ср би је Сте -
ван Или ја ше вић и Мар ко Јо -
ва но вић, као и пред став ник
су диј ске ор га ни за ци је РСС-а
Алек сан дар Ле лик.

Но во ру ко вод ство клу ба, с
Ра ди во јем Та ско ви ћем на че -
лу, ус пе ло је да уго во ри утак -
ми цу из ме ђу ју ни ор ске ре пре -
зен та ци је Ср би је и РК-а Ди на -
мо 1954, ко ја ће би ти од и гра -
на у су бо ту, 11. мар та, од 16
са ти, на ста ди о ну Бор ца у
Стар че ву.

Ујед но, би ће ор га ни зо ван и
за вр шни се ми нар за су ди је ко -
је же ле да до би ју А-ли цен цу.

Улаз је сло бо дан.

ПАН ЧЕВ ЦИ 

НА ПР ВОМ МЕ СТУ
Еки па Са ве за за спорт и ре кре -
а ци ју ин ва ли да Пан че во оства -
ри ла је за ви дан успех на Пр -
вен ству Вој во ди не у пи ка ду за
осо бе са ин ва ли ди те том, ко је
је одр жа но 4. мар та у Ку ли.

Тим из на ше га гра да осво јио
је пр во ме сто, а еки пу су чи ни -
ли: Ми лан ка Ри стић, Ми ле на
Мла де но вић, Ју ли шка Да вид,
Ми лош Ма ре вић и пред сед ник
Са ве за Че до мир Сто ја но вић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

жни је – ни је раз о ча рао. А
играо је без бо ле сног Пе тра
Жу јо ви ћа и по вре ђе ног Ми ло -
ми ра Ра до ва но ви ћа, две ве о ма
ва жне ка ри ке у сво јој ма ши не -
ри ји.

Иван Пет ко вић је у ме чу
про тив Цр ве не зве зде на рас -
по ла га њу имао тим у са ста ву:
Бу њев че вић (че ти ри го ла), Ра -
да но вић (шест), Сто ја но вић
(три), Иво ше вић (че ти ри), Ко -
мла нов, Јан дрић, Ра ду ло вић,
Дис тол (че ти ри), Тер зић, Ба -
ру џић (три), Па нић, Сла ву љи -
ца, Ра до ва но вић, Бан ду ка и
Ша по њић (је дан).

У су бо ту, 11. мар та, по сле
два уза стоп на го сто ва ња, Ди -
на мо на свом те ре ну до че ку је
По жа ре вац.

– Ми смо наш основ ни циљ
оства ри ли, пла си ра ли смо се у
плеј-оф, али не ће би ти опу -
шта ња у ме чу про тив По жа ре -
вља на. Же ли мо да игра мо што
бо ље и да се при преми мо за го -
сто ва ње у По же ги, што ће за нас
би ти ве о ма ва жна утак ми ца.

По зи вам пу бли ку да до ђе у
што ве ћем бро ју и да нас по др -
жи, а ујед но же лим да за хва -
лим свим на ви ја чи ма ко ји су
пра ти ли на ша го сто ва ња у Но -
вом Са ду и Бе о гра ду – ре као је
тре нер Ди на ма Иван Пет ко -
вић.

По сле ду ге зим ске па у зе сво -
ју тр ку за бо до ве у Су пер Б ли -
ги на ред ног ви кен да на ста ви ће
и ру ко ме та ши це Пан че ва.

Де вој ке ко је пред во ди тре нер
Мар ко Кр стић у су бо ту, 11.
мар та, у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту до че ку ју Мла дост. Би ће
то од лич на при ли ка за све љу -
би те ље игре с ле пљи вом лоп том
да у ве ли ком бро ју по пу не пан -
че вач ки „храм спор та”, јер ће
има ти при ли ку да при су ству ју
ду плом про гра му – нај пре да
бо дре ру ко ме та ши це, а од мах
по том и ру ко ме та ше.

„Брзи воз” гостује у
Накову

По сле ду ге зим ске па у зе љу би те -
љи нај ва жни је спо ред не ства ри
на све ту у на шем гра ду до че ка -
ли су сво јих пет ми ну та. Иду ћег
ви кен да стар ту је про лећ ни део
тр ке за бо до ве у ни жим фуд бал -
ским ли га ма, а већ по тра ди ци -
ји, у жи жи спорт ске јав но сти,
бар оне на кло ње не „бу ба ма ри”,
би ће Же ле зни чар и Ди на мо
1945, ма да ће се с мно го па жње
пра ти ти и ме че ви у ју жно ба нат -
ским ли га ма, па ће би ти жи во и
на ста ди о ни ма у Омо љи ци,
Стар че ву, Ива но ву, Ја бу ци, Ка -
ча ре ву и оста лим на се ље ним
ме сти ма у на шем гра ду.

ФК Же ле зни чар, тре нут но
нај бо ље ран ги ран пан че вач ки

клуб, на ста вља да би је фуд бал -
ске бит ке у Срп ској ли ги гру па
„Вој во ди на”. Цео про цес зим -
ских при пре ма по пу лар на „ди -
зел ка” оства ри ла је под ру ко -
вод ством но вог ше фа струч ног
шта ба Не на да Стој чи ћа Жу ће.
Мом ци су вред но тре ни ра ли,
од и гра ли су ве ли ки број кон -
трол них утак ми ца, а у не де љу,
12. мар та, у пр вом ко лу про -
лећ ног де ла шам пи о на та, до -
че ку ју Сло гу из Те ме ри на.

– Наш циљ је ја сан. Же ли мо
да из бо ри мо оп ста нак у ли ги и
искре но се на дам да ће мо ус пе -
ти у сво јим на ме ра ма. За до во -
љан сам при пре ма ма, али већ
на стар ту пр вен ства има мо ма -
лих про бле ма, јер ће мо игра ти
без ка пи те на Жељ ка Стај чи ћа,
ко ји је оти шао у Швед ску на
про бу. Ипак, ве ру јем у тим, у

тре не ре и на да мо се нај бо љем –
ре као је пр ви чо век ФК-а Же -
ле зни чар Зо ран На ун ко вић.

Пан че вач ка „ди зел ка” је је се -
њи део шам пи о на та окон ча ла
на је да на е стом ме сту, са ско ром
од три по бе де, шест ре ми ја, пет
по ра за и 15 бо до ва. Сло га је де -
ве та, с јед ним бо дом ви ше. Ако
је су ди ти по тре нут ном пла сма -
ну, у не де љу мо же мо оче ки ва ти
до бру утак ми цу у ко јој ће обе
еки пе на сто ја ти да осво је бо до -
ве. Уз по др шку с три би на СЦ-а
„Мла дост”, не ка бли жа сво јој
на ме ри бу де „ди зел ка”. Утак ми -
ца по чи ње у 14.30.

Ли дер Вој во ђан ске ли ге
гру па „Ис ток” и го то во си гу -
ран пут ник у ви ши ранг, Ди -
на мо 1945, већ у пр вом ко лу
про лећ ног де ла пр вен ства игра
ва жну утак ми цу. Пан чев ци ће

го сто ва ти у На ко ву, где ће од -
ме ри ти сна гу са че твр то пла -
си ра ним По ле том.

Ше фа струч ног шта ба „бр -
зог во за” Бран ка Ђо ки ћа и ње -
го ве мом ке че ка те шко го сто -
ва ње и ве ли ки ис пит, али не
тре ба сум ња ти да ће мом ци из
на шег гра да оста ви ти ср це на
те ре ну ка ко би осво ји ли но ве
бо до ве, ко ји ма би се умно го ме
при бли жи ли Срп ској ли ги.

Од пет на ест утак ми ца у је се -
њем де лу пр вен ства, Ди на мо
1945 оства рио је два на ест по бе -
да, два пу та је играо не ре ше но и
пре тр пео је са мо је дан по раз, па
је за слу же но зи мо вао на тро ну,
с 38 бо до ва. По лет је на че твр -
том ме сту, са 27 бо до ва, а пр ви
пра ти лац пан че вач ког ти ма,
еки па Ко за ре, је сен је за вр ши ла
на дру гом ме сту, с 34 бо да.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” ДО ЧЕ КУ ЈЕ СЛО ГУ

ЛЕПА ЗАЛИХА ПРЕД РЕВАНШ

У сре ду, 8. мар та, ру ко ме та ши Ди на ма су од и гра ли пр ву

утак ми цу че тврт фи на ла Ку па Ср би је.

У ха ли спор то ва на Стре ли шту го сто ва ла је ша бач ка Ме та -

ло пла сти ка, а по сле ше зде сет ми ну та ре зул тат је гла сио

42:28 (24:16).

У ре до ви ма до ма ћег ти ма ефикасношћу се ис та као капитен

Бранко Радановић, ко ји је по сти гао осам го ло ва.

Је дан од ци ље ва РК-а Ди на мо за ову се зо ну је сте и пла -

сман на фи нал ни тур нир нај ма сов ни јег так ми че ња. Уко ли ко

у укуп ном ско ру бу ду бо љи од Ме та ло пла сти ке, „жу то-цр ни”

ће сво ју на ме ру и оства ри ти. Ре ванш је 29. мар та у Шап цу.

На Пр вен ству Вој во ди не у га -
ђа њу из ва зду шног спорт ског
оруж ја по А-про гра му, ко је је
одр жа но про шлог ви кен да у
Но вом Са ду, так ми ча ри Стре -
љач ке дру жи не „Пан че во 1813”
би ли су ве о ма успе шни.

Де јан Пе шић је по го дио 593
кру га у кон ку рен ци ји се ни о ра,
што му је би ло до вољ но за нај -
сјај ни је од лич је. У екип ном
над ме та њу тим из на шег гра да
осво јио је брон за но од лич је, а
по ред Де ја на, га ђа ли су и Га -
бри јел Да у то вић (588) и Да ли -
бор Па вло вић (567 кру го ва).

Иси до ра Сто ја но вић је дру -
га ју ни ор ка – с 395, а тре ћа

се ни ор ка – с 393 кру га, ко ли -
ко су има ле и пр ве две так ми -
чар ке. Еки па ју ни ор ки СД-а
„Пан че во 1813” осво ји ла је
зла то, а еки па се ни ор ки сре -
бро. По ред Иси до ре, за оба
ти ма су на сту пи ле мла де так -
ми чар ке Ма ри ја Алек сић и
Ива на Ви слав ски. Успе шно је
де би то вао и ју ни ор Алек сан -
дар Па вло вић, ко ји је по го -
дио 523 кру га у га ђа њу из пу -
шке.

У га ђа њу из пи што ља Те о до -
ра Кља јић је за у зе ла дру го ме -
сто у над ме та њу ју ни ор ки
(358 кру го ва) и тре ће у кон ку -
рен ци ји се ни ор ки (365). Еки па

ју ни ор ки је осво ји ла тре ће ме -
сто, а уз Те о до ру се над ме та ла
и Да мја на Сто ја но вић (308
кру го ва), док је Ема Пу зић од -
у ста ла. Ђор ђе Јов че вић је дру -
ги ју ни ор, с 540 кру го ва, а пе -
ти у се ни ор ској ка те го ри ји, у
ко јој је с 545 кру го ва по но во
обо рио лич ни ре корд. Се ни ор -
ска еки па СД-а „Пан че во
1813” осво ји ла је сре бр но од -
лич је, а пу ца ли су: Ђор ђе Јов -
че вић (545), Си ни ша Вељ ко -
вић (480) и Јо ван Па вли ца
(538 кру го ва).

Са да је пред стрел ци ма Пр -
вен ство Ср би је, ко је ће би ти
одр жа но у Кра ље ву.

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ СТРЕ ЛА ЦА У ВОЈ ВО ДИ НИ

ДЕ ЈАН ПЕ ШИЋ НАЈ ПРЕ ЦИ ЗНИ ЈИ
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Ми ли ца 
Фран че ски, 
ку вар:
     
– Ви кенд ћу 
нај ве ро ват ни је 
про ве сти рад но. 
Сло бод но вре ме 
ћу ис ко ри сти ти за 
од ма ра ње уз чи та ње
не ке до бре књи ге.

Ди ми три је Бар бул,
сред њо шко лац:
    
– С об зи ром на то да
не мам баш ак ти ван
со ци јал ни жи вот, 
оста ћу сам код ку ће.
Та ко ђе, пла ни рам
да учим, али и да
се од ма рам од шко ле.

Ни ко ла Вла со вић,
гим на зи ја лац:
     
– Пла ни рам да
с дру штвом одем н
а не ку сви р ку, ве ро ват но
у ка фе-клуб „Ку пе”. 
То ком да на ћу се 
од ма ра ти, ве жба ти 
и учи ти за шко лу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

И над град ња
Ка да чо век поч не да ства ра ста во ве, мо ра да ру ши соп стве не

пред ра су де. Да ослу шку је и слу ша, и се бе и дру ге. Да чи та, као

и да ши ром отва ра очи. Мо же и тре ба и да ма шта, али мо ра и да

спо зна је свет ка кав је сте. Да на у чи да бу де ре а лан. Да ве ру је се -

би. Ни то ни је ла ко.

    Али из гра ђе ни љу ди зна ју да је вре де ло по му чи ти се.

Ви ју ге
Гла ва не ки ма слу жи да има ју на шта да ста ве ка пу. По сто је и

људ ска би ћа ко ја је ко ри сте са мо за шмин ка ње или пу шта ње бр -

ко ва. Има и оних што је по ста вља ју и на ме шта ју ис кљу чи во ка -

да тре ба да од би ју лоп ту или да је скре ну у гол.

    Фи но ште ло ва ње са др жа ја гла ве зах те ва на пре за ње ви ју га,

што је нај бо ље ре ше ње. Не и нај лак ше. У то ме је чар.

Је су кљу че ви
По не кад се осе ћа мо као да нам је те сна ко жа, као да смо оба ви је -

ни лан ци ма или да смо за кљу ча ни. Му чан је тај осе ћај, па же ли мо

да се што пре осло бо ди мо те ско бе. Ух, то баш уме да бу де те шко!

    Са мо, од сло бо де се не сме од у ста ти, ни по ко ју це ну! А ште -

ло ва ње уну тра шњо сти гла ве и ства ра ње ста во ва је су кљу че ви...

Од лич на утак ми ца на
Стре ли шту

Бо рац по ра жен у дер би ју

Утак ми ца ма се дам на е стог ко ла, од и -
гра ним про шлог ви кен да, пр вен стве -
на тр ка за бо до ве у Су пер ли ги за
од бој ка ши це ушла је у сам фи ниш.
До ре гу лар ног де ла шам пи о на та
оста ла је још јед на рун да, а по том
осам еки па кре ће у плеј-оф и бор бу
за ти ту лу шам пи о на на ше зе мље, де -
ве то пла си ра ни тим оче ку је ба раж, а
по след ње пла си ра ни тим се ли се у ни -
жи ранг...

Пред око 400 љу би те ља игре пре ко
мре же у Ха ли спор то ва на Стре ли шту
од бој ка ши це Ди на ма су у су бо ту, 4.
мар та, уго сти ле обре но вач ки Тент,
јед ну од нај бо љих еки па у ли ги, али
и тим ко ји су са вла да ле на пу ту ка
фи на лу Ку па Ср би је. Гле да о ци су
ужи ва ли у од лич ној од бој ци, у утак -
ми ци с пу но успо на и па до ва, ко ју су
кра си ли сјај ни по те зи и над му дри ва -
ње де во ја ка са обе стра не мре же, али
су је обе ле жи ле и број не гре шке. На
кра ју, ве ћи део бо дов ног ко ла ча оти -
шао је у Обре но вац: Ди на мо –Тент
2:3, по се то ви ма: 25:19, 11:25, 25:23,
14:25 и 7:15.

Тре нер Алек сан дар Вла ди са вљев
на по чет ку утак ми це по ве ре ње је по -
кло нио нај ја чој по ста ви свог ти ма, па
су на пар кет пан че вач ког „хра ма
спор та” ис тр ча ле: Ни ко ли на Ашће -
рић, Са ња Ђур ђе вић (ли бе ро), Је ле на
Ла зић, Ни на Ко цић, Ми ле на Спре мо,
Дра га на Мар ко вић и Је ле на Ме да ре -
вић.

Пан че вач ке „ла ви це” су хра бро
ушле у ду ел с фа во ри том и већ у пр -
вом се ту по ка за ле због че га струч ња -
ци у на шој зе мљи сма тра ју да оне
игра ју нај леп шу од бој ку у Ср би ји.
Сјај ним сер ви сом „ла ви це” су пот пу -
но по ре ме ти ле при јем го шћи из
Обре нов ца, а Ни ко ли на Ашће рић и
Је ле на Ме да ре вић су с не ко ли ко бло -
ко ва до не ле ви со ку пред ност Ди на му.
Већ на тех нич ком тајм-ау ту до ма ће
су во ди ле са 12:8, а он да су раз ли ку у
по е ни ма са мо уве ћа ва ле.

И ка да се учи ни ло да је на по мо лу
но во из не на ђе ње у ре жи ји од бој ка -
ши ца из на ше га гра да, дру ги сет до -
нео је пот пу но дру га чи ју сли ку на
те ре ну. Са да су Обре нов чан ке би ле
еки па ко ја до ми ни ра и ко ја од лич -
ним сер ви сом не до зво ља ва ри ва лу да
се раз мах не. „Ла ви ца ма” ни је ни шта
по ла зи ло за ру ком, а ни број не из ме -
не тре не ра Вла ди са вље ва ни су уро ди -
ле пло дом. Ве о ма ла ко и бр зо Тент је
сти гао до из јед на че ња.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦА МА” БОД У МЕ ЧУ С ТЕН ТОМ

по бе де. Шан су да игра ју тре нер Вла -
ди са вљев пру жио је и Ја ни Ћук, Ка -
та ри ни Си мић, Ти ја ни Стој ко вић,
Ми ли ци Јо ва но вић и Ањи Вла ди са -
вљев.

– Иа ко смо осво ји ли два се та и је -
дан бод, ми слим да је ово би ла јед на
од на ших нај сла би јих пар ти ја у Пан -
че ву у овом шам пи о на ту. Има ли смо
пу но гре ша ка, што је про тив ри ва ла
као што је Тент не до пу сти во. Де вој ке
ко је сам уво дио с клу пе ни су до но си -
ле бо љи так у на шој игри и го шће су
за слу же но сла ви ле по бе ду. Оста ло је
још јед но ко ло до кра ја ре гу лар ног
де ла, па сле ди плеј-оф. Ако за у зме мо
ше сто ме сто, ићи ће мо на мег дан с
тре ће пла си ра ним ти мом, а у слу ча ју
да бу де мо пе ти, по но во ће мо од ме ра -
ва ти сна гу с Тен том, ко ји ће си гур но
тр ку за бо до ве окон ча ти на че твр том
ме сту – ре као је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре по сле утак ми це Алек сан -
дар Вла ди са вљев, тре нер од бој ка ши -
ца Ди на ма.

У по след њој рун ди, у пе так, 10.
мар та, „ла ви це” пу ту ју у Су бо ти цу на
мег дан с до ма ћим Спар та ком.

Се дам на е сто ко ло Пр ве ли ге об у -
хва ти ло је и дер би над дер би ји ма. Од -
бој ка ши Бор ца су го сто ва ли у
По жа рев цу, где су од ме ри ли сна гу с
ли де ром – Мла дим рад ни ком из По -
жа рев ца. Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Ду шан Јо вић игра ли су под
ве ли ким при ти ском и им пе ра ти вом
по бе де, јер им је са мо она про ду жа ва -
ла на ду да се мо гу до ко па ти дру гог
ме ста и, кроз ба раж над ме та ње ко је
би усле ди ло, ко нач но и Су пер ли ге.

Игра ло се же сто ко, пр шта ло је на
те ре ну, али Стар чев ци ни су ус пе ли:
Мла ди рад ник – Бо рац 3:1, по се то -
ви ма: 25:22, 25:27, 25:23 и 25:19.

Сам по глед на ко на чан ис ход до -
вољ но го во ри о то ку дер би ја. У пр ва
три се та по бед ни ка је од лу чи ва ла јед -
на лоп та, јед на гре шка ри ва ла... По сле
вођ ства до ма ћи на од 2:1 Стар чев ци -
ма је у по след њем се ту по не ста ло
сна ге, па при ли ка за пре о крет ви ше
ни је би ло.

Иа ко до кра ја пр вен ства има још
пет ко ла, го то во је из ве сно да Бо рац
не ће ус пе ти у сво јој на ме ри, јер дру -
го пла си ра ни Спар так има три по ра за
ма ње и пет бо до ва ви ше. 

А. Живковић

Нај ви ше не из ве сно сти би ло је у
тре ћем се ту. Пра ва бор ба као да се тек
та да рас плам са ла. Ни ко ли на је бло -
ки ра ла „је дан на је дан”, усле дио је ас-
сер вис ка пи те на Дра га не Мар ко вић,

а он да је кон це игре у сво је ру ке узе -
ла Је ле на Ла зић. „Ле те ла” је по те ре -
ну, спа са ва ла го то во из гу бље не лоп те,
осва ја ла по е не... Ди на мо је по вео са
16:12, али го шће се ни су пре да ва ле.
Ипак, ка да се ушло у не из ве сну за вр -
шни цу, Ни на Ко цић је би ла на ви си -
ни за дат ка. Пре у зе ла је од го вор ност и
ка да је би ло нај ва жни је – ни је гре ши -

ла. „Ла ви це” су по ве ле са 2:1 и већ та -
да осво ји ле још је дан бод.

И то је би ло све од од бој ка ши ца Ди -
на ма у овом ме чу. Че твр ти сет је до -
нео но ви пре о крет. Био је го то во
иден ти чан дру гом. Пред во ђе не сјај -
ном Јо ва ном Јо ви чић, Обре нов чан ке
су ла ко из јед на чи ле.

У пе том се ту би ло је не из ве сно сти
са мо до ре зул та та 4:3 за Ди на мо. Од
тог мо мен та го шће су до ми ни ра ле и
ла ко сти гле до пот пу ног пре о кре та и


