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– Ка да го во ри мо о нов цу за уна -
пре ђе ње са о бра ћај не ин фра струк ту -
ре на те ри то ри ји на ше ло кал не са мо -
у пра ве, ва жно је на по ме ну ти да се он
не тро ши за кр пље ње ру па на ко ло -
во зу или за ас фал ти ра ње ули ца, већ
за по ста вља ње од ре ђе них тех нич ко-
-ре гу ла тив них сред ста ва и уре ђа ја
ко ји ће до при не ти ве ћој без бед но сти
уче сни ка у са о бра ћа ју. На при мер, то
су за штит на пе шач ка огра да у зо ни
шко ла, спе ци јал на ЛЕД ра све та из -
над фре квент них пе шач ких пре ла за,
ре флек ту ју ћи мар ке ри за озна ча ва ње
са о бра ћај них по вр ши на у ноћ ним
усло ви ма и у усло ви ма сма ње не ви -
дљи во сти. Тај но вац се ула же и у по -
ста вља ње но ве са о бра ћај не сиг на ли -
за ци је и утвр ђи ва ње но вог ре жи ма
са о бра ћа ја у не кој ули ци или де лу
ули це, по ста вља ње за штит них сту би ћа

и дру го – из ја вио је са о бра ћај ни ин -
же њер Ср ђан По ло ви на, пот пред сед -
ник Ко ми те та за без бед ност са о бра -
ћа ја гра да Пан че ва.

Ка да је реч о нов цу за са о бра ћај но
вас пи та ње и обра зо ва ње нај мла ђих, он
је об ја снио да се та сред ства у нај ве ћој
ме ри ко ри сте за обу ку школ ске и пред -
школ ске де це на спе ци јал ном са о бра -
ћај ном по ли го ну, ка ко би са вла да ли
основ на пра ви ла и на у чи ли да се без -
бед но по на ша ју у са о бра ћа ју. Ђа ци пр -
ва ци сва ке го ди не до би ја ју на по клон
са о бра ћај не бу ква ре и све тло од бој не
пр слу ке, а део нов ца се тро ши и за на -
гра ђи ва ње осва ја ча ме да ља на школ -
ским, ре ги о нал ним и ре пу блич ким так -
ми че њи ма из без бед но сти у са о бра ћа ју.

По ло ви на је до дао да се део нов ца
ко ри сти и за тех нич ко опре ма ње са о -
бра ћај не по ли ци је. Пре ма ње го вим

ре чи ма, до са да су ку пље не ви део-ка -
ме ре за над зор са о бра ћа ја, и скутери,
а на ба вље ни су и дро га-тест, ко ји ће
до при не ти от кри ва њу во за ча под деј -
ством пси хо ак тив них суп стан ци,
ком пју те ри, уре ђа ји за от кри ва ње и
сни ма ње са о бра ћај них пре кр ша ја,
опре ма за вр ше ње уви ђа ја по сле не -
сре ћа итд.

С дру ге стра не, у број ним гра до ви -
ма у Ср би ји но вац до би јен од на пла -
ће них ка зни не тро ши се на мен ски и
она ко ка ко би тре ба ло – упо зо рио је
ових да на у еми си ји САТ Кр сто Ли -
по вац, про фе сор на Са о бра ћај ном
фа кул те ту у Бе о гра ду.

Он је на вео да је то за бри ња ва ју ће
бу ду ћи да су од усва ја ња но вог За ко -
на о без бед но сти са о бра ћа ја ло кал не
са мо у пра ве у Ср би ји за ра ди ле огром -
не су ме нов ца од ка зни за са о бра ћај -
не пре кр ша је.

Ли по вац је на гла сио да су број ни
слу ча је ви не на мен ског тро ше ња тог
нов ца. Ука зао је на то да се, на при -
мер, он ко ри сти за пла те функ ци о не -
ра, опре ма ње оп шти на, ку по ви ну
кан це ла риј ског на ме шта ја, по кри ва -
ње мањ ко ва у оп штин ским и град -
ским бу џе ти ма, на бав ку кли ма-уре -
ђа ја, опре ма ње пи ја ца, ку по ви ну кон -
теј не ра и још мно го то га.

С об зи ром на то да је но вац ко ји је
ко ри шћен за ове на ме не до би јен од
гра ђа на, за па њу ју ће је да до са да за ње -
го во не ра ци о нал но тро ше ње ни ко ни је
од го ва рао. Осим то га, над ле жни у број -
ним ло кал ним са мо у пра ва ма ни су хте -
ли да до ста ве та мо шњим ме ди ји ма по -
дат ке о тро ше њу нов ца од са о бра ћај них
пре кр ша ја. Ка да је реч о на шем гра ду,
„Пан че вац” је до био ове ин фор ма ци је
за по след њих не ко ли ко го ди на, с так са -
тив но на ве де ним нов ча ним из но си ма
за сва ку ин ве сти ци ју, што је за по хва лу.

М. Гли го рић

Сва кој ло кал ној са мо у пра ви
у Ср би ји при па да 30 од сто
нов ца од ка зни ко је 
во за чи ма на пла ти
са о бра ћај на по ли ци ја

У мно гим гра до ви ма тај
но вац се не упо тре бља ва
она ко ка ко би тре ба ло

Град ска власт у Пан че ву по шту је за -
кон ску оба ве зу да 30 од сто нов ца од ка -
зни ко је на пла ћу је са о бра ћај на по ли -
ци ја ко ри сти ра ци о нал но и на мен ски,
за по бољ ша ње усло ва за од ви ја ње са о -
бра ћа ја и без бед ност уче сни ка у ње му.

Под се ћа мо, за ко ном је про пи са но
да се нов цем ко ји се до би ја на овај
на чин га зду је та ко што 70 од сто мо ра
да се упла ти у ре пу блич ки бу џет, а 30
од сто оста је ло кал ној са мо у пра ви на
чи јој те ри то ри ји је пре кр шај учи њен.

Рас по ре ђи ва ње тог нов ца у на шем
гра ду је у над ле жно сти Ко ми те та за
са о бра ћај, те ла са чи ње ног од пред -
став ни ка ло кал не вла сти, Аген ци је за
без бед ност са о бра ћа ја, јав них ко му -
нал них пред у зе ћа, са о бра ћај не по ли -
ци је и дру гих ин сти ту ци ја у гра ду. У
про шлој го ди ни Ко ми тет је рас по ла -
гао сред стви ма од на пла ће них нов -
ча них ка зни у из но су од око 32 ми ли -
о на ди на ра.

Тај но вац је упо тре бљен за уна пре -
ђе ње са о бра ћај не ин фра струк ту ре на
те ри то ри ји Пан че ва, тех нич ко опре -
ма ње са о бра ћај не по ли ци је, са о бра -
ћај но вас пи та ње и обра зо ва ње ђа ка
основ них шко ла, пре вен тив но-про -
мо тив не ак тив но сти из обла сти без -
бед но сти са о бра ћа ја, из ра ду про је ка -
та за са о бра ћај ну сиг на ли за ци ју и
још мно го то га.
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ци ја „Бу ди ху ман”, би ли пре пу ште -
ни са ми се би?

Кра јем но вем бра 2014. го ди не у
на шој зе мљи ни је би ло ме ди ја ко ји
ни је об ја вио ин фор ма ци ју да је
осно ван фонд за ле че ње бо ле сне де -
це у ино стран ству ко ји ће ра ди ти уз
фи нан сиј ску по др шку на ше др жа ве.

„Све је за вр ше но. Осно ва на су те -
ла фон да, као и ме ха ни зми за шти те,
и са да је пре о ста ло са мо да лег не пр -
ва упла та на ње гов ра чун и да он
поч не да ра ди. За по моћ овог фон да
мо гу да се обра те по ро ди це те шко
обо ле ле де це уз из ве штај на ших
струч ња ка да се она не мо гу успе шно
ле чи ти у Ср би ји. На кон то га ће
струч не ко ми си је од лу чи ва ти о њи -
хо вом сла њу у ино стран ство на ле че -
ње и о по треб ној фи нан сиј ској по мо -
ћи”, из ја вио је та да ми ни стар здра -
вља Зла ти бор Лон чар.

Три го ди не ка сни је опет чу је мо да
но вац за ле че ње бо ле сне де це при ку -
пља ју њи хо ви ро ди те љи и ху ма ни -
тар не фон да ци је пу тем СМС по ру ка,
уме сто да се то од ви ја под окри љем
др жа ве. Због то га др жав не ин сти ту -
ци је ду гу ју гра ђа ни ма об ја шње ње.

М. Г.

Ти ме је ова де вој чи ца, ко ја је обо -
ле ла од те шког об ли ка ле у ке ми је,
ује ди ни ла Ср би ју и по ка за ла да са о -
се ћа ње за ту ђу пат њу, со ли дар ност и
же ља да се по мог не дру гом у не во љи
још увек ни су из у мр ли на на шим
про сто ри ма.

Та ко са да има на де да ће Те о до ра
по сле тран сплан та ци је у Не мач кој –
ко ја ко шта за на ше при ли ке не појм -
љи вих 350.000 евра – опет мо ћи да
жи ви и да се игра нор мал но, као и
дру ги ње ни вр шња ци. За сре ћан крај
ове при че тре ба ло је ма ло: би ло је до -
вољ но да 200.000 љу ди по ша ље по
јед ну СМС по ру ку, ко ја ко шта 200 ди -
на ра, и да се обез бе ди до вољ но нов ца.

Успех ове ак ци је је још јед на по бе да
фон да ци је „Бу ди ху ман”, ко ју во ди
не ка да шњи про сла вље ни ва тер по ли -
ста Алек сан дар Ша пић. За хва љу ју ћи
њој број ни бо ле сни де ча ци и де вој -
чи це ко ји ма је би ла по треб на по моћ
от пу то ва ли су у ино стран ство на ле -
че ње.

Ме ђу тим, ова при ча са срећ ним
кра јем на ме ће и јед но пи та ње: за што
у овом слу ча ју ни је ре а го ва ла др жа -
ва, већ су Те о до ри ни ро ди те љи, док
им ни је при ско чи ла у по моћ фон да -

По бе да 
ху ма но сти

За хва љу ју ћи СМС по ру ка ма и упла -
та ма ху ма них гра ђа на, за ма ње од 24
са та ску пље но је до вољ но нов ца за
од ла зак де ве то го ди шње Те о до ре Вра -
ње ше вић из Кра гу јев ца у Франк фурт
на тран сплан та ци ју ко шта не ср жи.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Све цвета...

Народна башта, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Оном ко нема образ не помаже пластична хирургија.

• Свети Георгије је убио аждаху. Моја је, хвала богу, жива 
и здрава и меси крофне.

• Оном ко је измислио топлу воду, свака част, али ја у њој 
не могу да охладим пиво.

• Радници штрајкују јер немају другог посла.

• Наш кућни љубимац је миш. Компјутерски!

• Скупљање пужева је једини посао који не може да вам побегне.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПРВИХ СТО ГОДИНА ЈЕ БИЛО ТЕШКО. 

А ОНДА СУ СЕ ТУРЦИ НАВИКЛИ НА НАС!

Петак, 12. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ло ги ка
У Ср би ји је при ва ти за ци ја ме ди ја оба вље на ка ко би др жа ва
иза шла из вла снич ке струк ту ре с ци љем да они бу ду без по -
ли тич ког ути ца ја и пре пу ште ни тр жи шту. Две го ди не на кон
за вр шет ка тог по ду хва та, ко ји су од две хи ља ди тих за го ва ра -
ле све вла де, из два ја ње нов ца из бу џе та за ме ди је кроз про -
јект но су фи нан си ра ње, уме сто да се сма њи, уве ћа но је, а где
је др жав ни но вац – ту је и др жа ва.

При ва ти за ци јом је и број ме ди ја ко ји су у др жав ном вла -
сни штву сма њен, па је с дру ге стра не по ве ћан број при ват них
ме ди ја, али то по ме ра ње ни је ути ца ло на ме диј ско тр жи ште.
Кон ку рен ци ја ни је – ка ко би се оче ки ва ло ка да би ов де уоп -
ште по сто ја ло тр жи ште – уве ћа ла, на при мер, број ква ли тет -
них ме диј ских са др жа ја од јав ног ин те ре са, већ су са мо ство -
ре ни про др жав ни ме ди ји, ко ји су до ве ли до, па ра док сал но,
гу ше ња ме диј ског плу ра ли зма.

Да нас не по сто је не за ви сни ме ди ји, јер сви за ви се од нов -
ца. По сто је про фе си о нал ни и не про фе си о нал ни, а раз ли ка је
са мо у то ме да ли, ба ве ћи се но ви нар ством, за ра ђу јеш за жи -
вот или рен ти раш но ви нар ство за но вац. Ако је реч о овом
дру гом, он да уоп ште ни је ва жно да ли си опо зи ци о ни или
про вла дин ме диј.

У Пан че ву кон ку рен ци ја ра сте и из тог угла по здра вља мо
вест да смо до би ли још је дан ин тер нет пор тал, „Pančevo.city”,
дру ги у по след њих не ко ли ко ме се ци. На ја ви ли су да ће ски -
ну ти ме диј ски мрак у Пан че ву. Тек сто ви об ја вље ни у овој пр -
вој не де љи су у фор ми ко мен та ра (по пут тек сто ва на бло го ви -
ма), та ко да у ско ри је вре ме оче ку је мо и кла сич не но вин ске
фор ме. С об зи ром на то да су по че ли да ра де пре не ко ли ко да -
на, ни су сти гли да кон ку ри шу за фи нан сиј ску по моћ Гра да
од но сно др жа ве. Ја сно је да се не мо гу осло ни ти на тр жи ште,
па је он да је ди но ло гич но да пи та ње фи нан си ја, у скла ду с
њи хо вом на слов ном стра ном, ре ше из ино стра них фон до ва.

Ка да по ми ње мо пор та ле, не ко ли ко го ди на по сто ји и пан -
че вач ки ин фор ма тив ни сајт „013 ин фо”. Они су но вац за рад
и ове го ди не за тра жи ли на град ском кон кур су за ин фор ми са -
ње. У од но су на про шлу го ди ну, са зна је мо, до би ли су да ле ко
ма ње нов ца, тек 400.000 ди на ра. Као сва ки озби љан град ски
пор тал, ба ви ли су се и по ли ти ком. А по ли ти ка у осно ви зна -
чи уре ђе ње гра да. По што уред ник мо же би ти са мо је дан,
град ски оци су им, ло гич но, по моћ све ли на сим бо лич ну су -
му. Слич но је и на ре пу блич ком ни воу. Лист „Да нас” је у по -
след њих го ди ну да на, а на ро чи то то ком по след ње из бор не
кам па ње, остао без ве ли ког бро ја огла ши ва ча. Као днев ни
лист ко ји из ла зи у це лој зе мљи ба ви се – ре пу блич ком по ли -
ти ком. Res publicа је јав на ствар, а у овом слу ча ју про блем
мо же би ти то што је ре пу бли ка у ства ри при ват на ствар.

Су ма су ма рум при че је да де ша ва ња око ме ди ја не ма ју ло -
ги ке, а ло ги ка је оп ште до бро, та ко да оно што ни је од оп штег
до бра, ни је ло гич но. Е, сад, ако де ша ва ња око оп штег до бра
као што су ме ди ји не ма ју ло ги ке, зна чи ни су од оп ште ко ри -
сти, че му он да ме ди ји слу же?

* * *
Иа ко је ко ми си ја за оце њи ва ње град ских ме диј ских про је ка -
та још пре ви ше од ме сец да на за вр ши ла по сао,  ре ше ње је и
да ље не пот пи са но на гра до на чел ни ко вом сто лу. Ако и има
ло ги ке, он да је то не ка дру га ло ги ка.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Марина Димитрић

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић
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Завод за здравствену зашти-
ту радника „Панчевац” одне-
давно је, захваљујући сарад-
њи са ординацијом „Храст”
из Београда, проширио свој
богат спектар услуга.

Тако сада сви наши су-
грађани имају прилику да
суботом ураде било коју
врсту прегледа на најсавре-
менијем мобилном ултра-
звучном апарату, а на рас-
полагању су им и специја-
листички прегледи, које
обавља тим стручњака из

Београда, са академиком
проф. др Ђорђем Радаком
на челу. Прегледи се зака-
зују радним данима од 7 до
15 сати путем телефона За-
вода „Панчевац” 013/21-
90-900 и 013/21-90-903.

Овог месеца у Заводу су
за клијенте осмишљени и
нови пакети услуга по изу-
зетно повољним ценама, а
више о томе погледајте на
деветој страни актуелног
броја нашег листа.

Д. К.

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

По пуст за 
пен зи о не ре

Рак ко же је нај че шћа
вр ста кан це ра

Ор га ни зо ва ни 
скри нинг пре гле ди 
у 27 гра до ва Ср би је

У Пан че ву дер ма то ло га 
по се ти ло 
46 па ци је на та

Укуп но 46 на ших су гра ђа на
оба ви ло је скри нинг пре глед
сво је ко же у по не де љак, 8. ма -
ја, у Оп штој бол ни ци, у окви ру
кам па ње „Еу ро ме ла ном 2017”.
Бес плат ни пре гле ди, чи ји је
циљ ра но от кри ва ње ра ка ко -
же или по ве ћа ног ри зи ка од
обо ле ва ња од те вр сте кан це -
ра, ре а ли зо ва ни су истог да на
у 27 гра до ва ши ром Ср би је.

Кам па њу под сло га ном
„Има те са мо јед ну ко жу” ре а -
ли зо ва ло је Удру же ње дер ма то -
ве не ро ло га Ср би је у са рад њи са
ор га ни за ци јом „Euromelanoma

АКТУЕЛНО
Петак, 12. мај 2017.

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

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

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

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

КАМ ПА ЊА „ЕУ РО МЕ ЛА НОМ 2017”

ИМА ТЕ СА МО ЈЕД НУ КО ЖУ, ЧУ ВАЈ ТЕ ЈЕ

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ПО СВЕ ЋЕ НА МУ ЗЕ ЈИ МА

Де сет да на од 10 до 10
Манифестацијa „Му зе ји Ср -
би је, де сет да на од 10 до 10”
тра ја ће од 11. до 20. ма ја. У
окви ру ње би ће обе ле же ни
На ци о нал на не де ља му зе ја,
Ме ђу на род ни дан му зе ја и
Европ ска ноћ му зе ја, а ово го -
ди шња те ма је „Му зеј у го сти -
ма”. У На род ном му зе ју Пан -
че во гост ће би ти му зеј Срп ске
пра во слав не цр кве. Улаз на
све про гра ме је бес пла тан, а у
да љем тек сту је про грам ко ји
ће се одр жа ва ти у пан че вач -
ком му зе ју на ред них да на.

Че твр так, 11. мај, 19 са ти:
отва ра ње из ло жбе „Др во ре зи
и ба кро ре зи” Му зе ја СПЦ.

Пе так, 12. мај, 12 са ти: отва -
ра ње по став ке „Ја срп ски пи -
шем, чи там, ми слим” – до -
при нос ак ци ји „Не гуј мо срп -
ски је зик” Ми ни стар ства кул -
ту ре и ин фор ми са ња РС.

Пе так, 12. мај, 19 са ти: отва -
ра ње из ло жбе „Кол ски од бо је -
ник, шта то бе ше?” Ни ко ле
Вла ји ћа.

Не де ља, 14. мај, 18 са ти:
струч но во ђе ње кроз стал ну
по став ку На род ног му зе ја
Пан че во.

По не де љак, 15. мај, 13 са ти:
про мо ци ја апли ка ци је „По -
тра га у му зе ју” на ме ње не де ци
основ но школ ског уз ра ста ко ју
су кре и ра ли уче ни ци ЕТШ
„Ни ко ла Те сла”.

Уто рак и че твр так, 16. и 18.
мај, 19 са ти: про мо ци ја бро до -
ма ке тар ског клу ба „Па нон”
(са знај те ка ко се пра ве бро до -
ви у бо ци).

Сре да, 17. мај, 19 са ти: ау -
тор ско во ђе ње кроз из ло жбу
„Кол ски од бој ник, шта то бе -
ше?” Ни ко ле Вла ји ћа.

М. М.

Збор ник по е зи је и крат ке
про зе мла дих с про сто ра бив -
ше Ју го сла ви је „Ру ко пи си”
ове го ди не сла ви ју би леј – че -
тр де се то об ја вљи ва ње. Од 18.
до 20. ма ја пред ста ви ће се 69
ау то ра ко ји су за сту пље ни у
ово го ди шњем из да њу.

Пр вог да на, у че твр так, 18.
ма ја, од 19.30, би ће одр жа на
про мо ци ја „Ру ко пи са 40” у
клу бу „По лет” у Бе о гра ду

(Це тињ ска 15). Уче сни ци
про гра ма би ће Ја сми на То -
пић, Дра га на Мла де но вић,
Ср ђан Га гић, Ву ле Жу рић,
пан че вач ки и бе о град ски ау -
то ри за сту пље ни у збор ни ку
„Ру ко пи си 40”, као и ау то ри
прет ход них из да ња.

У пе так, 19. ма ја, у 20 са ти,
у дво ра ни „Апо ло” До ма
омла ди не би ће одр жа на три -
би на „ Ау то пор трет умет ни ка
у мла до сти – шта све (не) мо -
жеш на књи жев ној сце ни кад
си млад?!”. Уче сни ци три би не
би ће Вла ди мир Та ба ше вић,
Бо јан Ва сић, Ја сми на То пић,
Ср ђан Га гић и Сло бо дан Ива -

но вић, а с њи ма ће раз го ва ра -
ти Ву ле Жу рић. Истог да на на
истом ме сту, у 20.30, на три -
би ни „Но ва цр но гор ска пе -
снич ка сце на” уче ство ва ће
уред ни ци и цр но гор ски ау то ри
„Ру ко пи са 40”, а спе ци ја лан
гост би ће Сло бо дан Ива но вић.
На кон три би на усле ди ће кон -
церт „На ран џе мо ва ње”.

Књи жев ну ра ди о ни цу за
ау то ре и по се ти о це фе сти ва -

ла во ди ће Је ле на Ан ге лов -
ски у су бо ту, 20. ма ја, на
Пла тоу Ми ла на Мла де но ви -
ћа или у Ма лом клу бу До ма
омла ди не Пан че во (у слу ча -
ју ки ше). У 19 са ти у дво ра ни
„Апо ло” би ће одр жа на цен -
трал на про мо ци ја „Ру ко пи са
40”, на ко јој ће уче ство ва ти
уред ни ци и ау то ри из Ср би -
је, а при сут ни ма ће се обра -
ти ти и Не ма ња Ро тар, град -
ски већ ник за кул ту ру и
омла ди ну, и Ма ри ја Је вић,
ди рек тор ка До ма омла ди не
Пан че во. За крај, истог да на,
пла ни ра ни су кок тел и кон -
церт из не на ђе ња. М. М.

ЗБОР НИК ПО Е ЗИ ЈЕ И КРАТ КЕ ПРО ЗЕ

„Ру ко пи си” 
сла ве ју би леј

По кра јин ски се кре та ри јат за
при вре ду и ту ри зам, у са рад -
њи с На ци о нал ном слу жбом
за за по шља ва ње, рас пи сао је
28. апри ла два јав на по зи ва и
је дан јав ни кон курс ра ди ре -
а ли за ци је По кра јин ског ак -
ци о ног пла на за по шља ва ња
за 2017. го ди ну.

Ка ко се на во ди у са оп ште -
њу НСЗ-а, у то ку су јав ни по -
зи ви за до де лу суб вен ци ја за
са мо за по шља ва ње, као и за
за по шља ва ње не за по сле них
ли ца у АП Вој во ди ни, ко ји

тра ју до 28. ма ја, те јав ни кон -
курс за фи нан си ра ње спро во -
ђе ња јав них ра до ва на те ри то -
ри ји по кра ји не, где је рок за
при ја ву 15. мај.

Ком пле тан текст по зи ва и
кон кур са за ин те ре со ва ни мо -
гу про на ћи на сај ту На ци о -
нал не слу жбе за за по шља ва -
ње www.nsz.gov.rs у ру бри ци
„Кон кур си”. До дат не ин фор -
ма ци је мо гу се до би ти и у
пан че вач кој фи ли ја ли НСЗ-а,
пу тем те ле фо на 013/306-800.

Д. К.

ПО ЗИ ВИ И КОН КУР СИ ПО КРА ЈИ НЕ

Суб вен ци је за 
(са мо)за по шља ва ње

ђа на, а њих 46 по ја ви ло се у
за ка за ним тер ми ни ма. Њи ма
су мла де жи пре гле да ни дер -
ма ско пом и до би ли су од го -
ва ра ју ће са ве те ле ка ра. По -
ред то га, па ци јен ти су по пу -
ни ли и упит ни ке, ко ји ће би ти
по сла ти на да љу ста ти стич ку
об ра ду. На по ми њем да се
бес плат ни пре гле ди ко же код
дер ма то ло га у на шој бол ни ци
оба вља ју то ком чи та ве го ди -
не. Све што вам је по треб но,
је сте упут иза бра ног ле ка ра, с
ко јим од ла зи те у ам бу лан ту
број 20 у Спе ци ја ли стич ком
цен тру, где је са да, због ре -
кон струк ци је Ин тер ног, пре -
се ље но оде ље ње дер ма то ло -
ги је – на гла си ла је др Сла ђа -
на Ко ва че вић, ме на џер за од -
но се с јав но шћу у Оп штој
бол ни ци.

Ово го ди шња кам па ња „Еу -
ро ме ла ном” усме ре на је на
ин фор ми са ње јав но сти о нео -
п ход ној аде кват ној за шти ти
од УВ зра че ња, без об зи ра на
то да ли је реч о оном при род -
ном ко је до ла зи од сун ца, или
ве штач ком, из со ла ри ју ма.

Пре ма по да ци ма Ре ги стра
за рак, број но во о бо ле лих од
ме ла но ма у Ср би ји у пе ри о ду
2007–2012. го ди не је 624. У
истом пе ри о ду у про се ку је го -
ди шње ре ги стро ва но да су 252
осо бе умр ле од ме ла но ма.

Ова ква ста ти сти ка Ср би ју свр -
ста ва у гру пу зе ма ља с ни жим
ри зи ком од обо ле ва ња, али је
ипак број обо ле лих у кон -
стант ном по ра сту. По се бан
про блем пред ста вља и чи ње -
ни ца да се код ве ли ког бро ја
па ци је на та ме ла ном ди јаг но -
сти ку је у ка сној фа зи, ка да је
ту мор де бљи од јед ног ми ли -
ме тра и ка да по сто ји по ве ћан
ри зик од ши ре ња бо ле сти у
лим фне чво ро ве и уну тра шње
ор га не.

Пре вен тив не ме ре
Иа ко је рак ко же нај че шћи об -
лик ра ка, то је ујед но и вр ста
кан це ра ко ја се мо же из бе ћи
лак ше од оста лих фор ми, због
то га што се мо же ви де ти и са -
мим тим бр же от кри ти, као и
због то га што је пре вен ци ја
јед но став на и са сто ји се у из -
бе га ва њу глав них фак то ра ри -
зи ка, а то су штет ни УВ зра ци. 

Но ше ње за штит не гар де ро бе,
из бе га ва ње ди рект ног сун че вог
зра че ња у пе ри о ду из ме ђу 11 и
15 са ти то ком ле та, бо ра вак у
хла ду и ре дов на упо тре ба аде -

кват них кре ма – основ ни су
на чи ни ко ји ма се шти ти мо од
ул тра љу би ча стих зра ка. О то -
ме сви тре ба да во де ра чу на, а
по го то во осо бе с пла вим очи -
ма, ри ђом или пла вом ко сом и
све тлом ко жом, ко ја ла ко из го -
ри, а те шко по цр ни и на ко јој
се ја вља ју пе ге на кон из ла га ња
сун цу, јер је упра во код те ка -
те го ри је љу ди ри зик од на -
стан ка ра ка ко же нај ве ћи. На -
рав но, по себ ну па жњу тре ба
по све ти ти и за шти ти де це, јер
је чи ње ни ца да пре те ра но из -
ла га ње сун цу то ком де тињ ства
по ве ћа ва шан се за раз вој ра ка
ко же ка сни је то ком жи во та.

Рак ко же се мо же ле чи ти, а
уко ли ко се ра но от кри је, нај че -
шће се трај но из ле чи. Сто га је
од из у зет ног зна ча ја да се, уко -
ли ко при ме ти те не ку сум њи ву
про ме ну на свом нај ве ћем ор -
га ну, ја ви те дер ма то ло гу у што
кра ћем ро ку. Ле че ње не тре ба
од ла га ти, јер се по је ди не вр сте
ра ка ко же, као што је ме ла ном,
бр зо ши ре, што до во ди до ком -
пли ка ци ја, па чак и до смр ти.

Д. Ко жан

Ле ти из бе га вај те сун це из ме ђу 11 и 15 са ти

Europe” и Европ ским удру же -
њем за дер ма то ло шку он ко ло -
ги ју и Ин тер сек циј ским од бо -
ром за ме ла ном Срп ског ле -
кар ског дру штва, а по кро ви те -
љи су би ли Европ ска ака де ми -
ја за дер ма то ло ги ју и ве не ро -
ло ги ју и Ми ни стар ство здра -
вља РС.

На рас по ла га њу це ле го ди не
– За пре глед код дер ма то ло га
при ја ви ло се 50 на ших су гра -

Сви ма они ма ко ји овај број на -
шег ли ста ку пе у че твр так по
под не код кол пор те ра или у пе -
так ра но ују тру, би ће од зна ча ја
ин фор ма ци ја да ће упра во у пе -
так, 12. ма ја, од 8 до 11 са ти, на
пла тоу ис пред Град ске упра ве
би ти одр жа на ак ци ја бес плат -
них пре вен тив них пре гле да.

Сви за ин те ре со ва ни Пан -
чев ци мо ћи ће том при ли ком
да из ме ре сво ју ви си ну, те жи -
ну, ин декс те ле сне ма се, хо ле -
сте рол, три гли це ри де и ше ћер
у кр ви.

По вод за по кре та ње ове ак ци -
је је сте обе ле жа ва ње Ме ђу на -
род ног да на се стрин ства, а ак -
ци ју за јед нич ки ор га ни зу ју ме -
ди цин ске се стре из До ма здра -

вља и Оп ште бол ни це, уз по др -
шку ле ка ра. Овај дан би ће сто га
по све ћен и про мо ци ји про фе -
си је ме ди цин ске се стре. На ши
су гра ђа ни ће мо ћи и да по тра же
са вет не ког од ле ка ра спе ци ја -
ли ста, а до ла зак су на ја ви ли
пред став ни ци оде ље ња хи рур -
ги је, ги не ко ло ги је, тран сфу зи је,
ре ха би ли та ци је, оч ног и пси хи -
ја три је из Оп ште бол ни це.

Ор га ни за то ри до га ђа ја ми -
сли ли су и на нај мла ђе, па ће
та ко де ца у пе так, у исто вре ме
и на истом ме сту, има ти при -
ли ку да из бли за раз гле да ју са -
ни тет Слу жбе хит не ме ди цин -
ске по мо ћи, као и да са вла да ју
ве шти не кар ди о пул мо нал не
ре а ни ма ци је (КПР). Д. К.

У ПЕ ТАК ИС ПРЕД ГРАД СКЕ УПРАВE

Бес плат на здрав стве на
кон тро ла
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Ста нов ни ци на се ља Ко теж 1 и
2 иза ћи ће на по но вље не ло -
кал не из бо ре 4. ју на, ка да ће
би ра ти пет на ест чла но ва
Скуп шти не Ме сне за јед ни це
Ко теж.

На шест би рач ких ме ста
гра ђа ни ће гла са ти за о кру жи -
ва њем бро ја ис пред име на

кан ди да та, а би ће и на зна че но
са чи је је ли сте он пред лог.
Та ко ће на би рач ким ме сти ма
број 35, 37, 38 и 40 би ра чи
гла са ти за по три кан ди да та,
на би рач ком ме сту 36 за по
два кан ди да та, а на би рач ком

ме сту 39 гла са ће за јед ног
кан ди да та за чла на те град ске
скуп шти не. То зна чи да пу на
ли ста, ко ју пре да ју стран ке и
удру же ња гра ђа на, бро ји пет -
на ест кан ди да та, ко ли ко чла -
но ва укуп но има Скуп шти на
МЗ Ко теж.

До са да је ли сту, и то пу ну,
пре да ла са мо Срп ска на пред -
на стран ка, а рок за под но ше -
ње кан ди да ту ра ис ти че 19. ма -
ја у по ноћ. Рок за об ја вљи ва ње
збир не ли сте ис ти че 24. ма ја.

Гра ђа ни та ко ђе до 19. ма ја
мо гу да у Град ској упра ви из -
вр ше увид у би рач ки спи сак,
сва ког да на од 7.30 до 15.30.
Увид се мо же оба ви ти и елек -
трон ским пу тем на сај ту
www.mduls.gov.rs.

Из бо ре за чла но ве Скуп -
шти не Ме сне за јед ни це Ко теж
спро ве шће ор га ни за спро во -
ђе ње из бо ра са гла сно Од лу ци
о ме сним за јед ни ца ма на те -
ри то ри ји гра да Пан че ва. На
че лу Град ске из бор не ко ми си -
је је Бран ки ца Ја ко вље вић.

Пред сед ник Скуп шти не
гра да Ти гран Киш рас пи сао је
19. апри ла из бо ре за чла но ве
Скуп шти не Ме сне за јед ни це
Ко теж. М. Д.

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА КО ТЕЖ

Из бо ри за чла но ве 
Скуп шти не 4. ју на

Страну припремила
Марина

Димитрић

Овогодишњи 
добитници признања
су учитељ Предраг
Старчевић, 
историчарка Ивана
Спасовић и портал
„013 инфо”

Гости су били 
академик Душан 
Теодоровић и 
директор Издавачке
куће „Клио” Зоран
Хамовић

Невладине организације Гра-
ђанска акција Панчево и „Но-
ви оптимизам” и Независно
друштво новинара Војводине,
заједно с Центром за унапре-
ђење интеркултуралног дија-
лога „Ин медијас рес”, органи-
зовали су обележавање 9. маја

ОБЕЛЕЖЕН 9. МАЈ – ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ И ДАН ЕВРОПЕ

ДОДЕЉЕНЕ ПОВЕЉЕ „ПРО ФУТУРО”
Удружење грађана „Посети
Панчево”.

Овогодишњи добитници на-
граде „За будућност” су се, ка-
ко су чуло у образложењу, сво-
јим радом у оквиру свакоднев-
них активности, залагали за
промовисање и унапређење
интеркултуралног дијалога у
Панчеву.

Повеља за будућност
Светлана Николин, извршна
директорка „Ин медијас реса”,
доделила је повељу учитељу
ОШ „Јован Јовановић Змај” за
дугогодишњи изузетно креати-
ван рад у просвети, како у Ср-
бији, тако и у Грчкој, који је по-
себну пажњу посветио развоју
толеранције међу младима,
прихватању различитости и
животу у заједништву и миру.
Предраг Старчевић је и писац,
истраживач и психотерапеут.

– Посебно се истиче његов
волонтерски рад с децом и ро-

Демократска странка (ДС) и
Демократска странка Србије
(ДСС) прославиле су 6. маја
Ђурђевдан, славу обеју страна-
ка. Славу Демократске странке
чланство је обележило у оп-
штинама и градовима широм
Србије, а централна прослава
била је у Параћину. На свеча-
ности у страначким простори-
јама ДСС-а били су вршилац
дужности председника Милош
Јовановић и други функционе-
ри те странке и њени гости.

ДС је основан још 1919. го-
дине, а 1992. настаје ДСС из-
двајањем из Демократске
странке. Од увођења више-
страначја готово да није било
периода у којем ове странке
нису имале представнике у
локалном парламенту. ДСС је
у власти у Панчеву био скоро
двадесет година – од 1996. до
2016. године, с прекидом
2004/05, а демократе до 2012.
године. Ниједна од ових стра-
нака данас није у власти – ДС
у панчевачкој скупштини има
одборнике, док су деесесовци
након прошлогодишњих ло-
калних избора остали и без
својих представника.

Ово је био повод да поразго-
варамо са челницима обеју
партија – с председником
Градског одбора ДС-а Душа-
ном Стојићем и с председни-
цом Градског одбора ДСС-а
Милицом Барбу.

ПАНЧЕВАЦ: С којим жељама
сте дочекали страначку славу?

Д. СТОЈИЋ: Буђење и акти-
визам. Ово пролеће обележи-
ло је буђење Панчеваца, као и
великог броја других грађана.
Желимо да та енергија кроз
политички активизам утиче
на промену услова у којима се
данас одвија доношење одлу-
ка, али и преузимање одговор-
ности. Желимо да утичемо на
то да сви имају могућност да
живе боље, а не само привиле-
говани блиски власти.

• Како оцењујете тренутну
политичку сцену у Панчеву? 

– Претполитичко време,
потпуни недостатак било ка-
квог дијалога власти и опози-
ције, власти и грађана. Затво-
реност електронских медија
за директну политичку дебату.
Потпуни недостатак могућно-
сти за директно сучељавање
мишљења и ставова. Власт не

сноси одговорност због после-
дица лоших одлука. Ту су и
константни притисци на све
који не пристају да некритич-
ки спроводе сваки налог јед-
ног човека. 

• Који је у овом тренутку нај-
већи изазов за странку, а који
за Град Панчево?

–  Највећи изазов је мотиви-
сати што више квалитетних
људи да учествују у политич-
ком животу. Мотивисати људе
да остану и уреде наше дру-
штво, уместо да оду у већ уре-
ђена друштва. Поред свако-
дневне борбе за егзистенцију,
потребно је да се одвоји време
и енергија за промене. Та енер-
гија се појачава када људи раде
заједно, зато ће Демократска
странка наставити да помаже
грађанске иницијативе. Изазов
за Панчево је да издржи тре-
нутну неуку и бахату власт, са
што мање трајне штете.

• Који су планови панчевач-
ких демократа за наредних го-
дину дана, тачније до следе-
ћег 6. маја? 

– Демократска странка не-
посредним изборима показује
у пракси основне вредности
које заступа. Желимо да у на-
редној години побољшамо ви-
дљивост идеја и решења које
нудимо грађанима.

• С којим жељама сте доче-
кали страначку славу?

М. БАРБУ: Пожелели смо
здравље, срећу и успех како
својим члановима, тако и свим
грађанима Панчева. Ми из
ДСС-а дубоко смо свесни да
успех и моћ у политици дођу и
прођу, а да су поменуте жеље
оно што је заиста важно за сва-
ког човека.

• Како оцењујете тренутну
политичку сцену у Панчеву?

– У Панчеву, као и у покраји-
ни, а и у републици, имамо до-
минацију једне политичке
странке – Српске напредне
странке. Опозиција је на прет-
ходним изборима наступила
разједињена и као таква није
имала шансе да смени владају-

ћу странку. Сматрам да мора
доћи до ближе сарадње опози-
ционих странака у граду, уколи-
ко желимо промену власти. На-
жалост, ДСС је на последњим
локалним изборима, у коалици-
ји са Српским покретом Двери,
остао испод цензуса и могућно-
сти да заступа своје политичке
ставове у Скупштини Панчева.

• Који је у овом тренутку нај-
већи изазов за странку, а који
за Град Панчево?

– Демократска странка Ср-
бије ће 28. маја одржати избор-
ну скупштину, на којој ће иза-
брати новог председника и но-
во страначко руководство. По-
литика ДСС-а остаће непроме-
њена јер дубоко верујемо да је
исправна, али ћемо начин
представљања те политике
променити, како бисмо је при-
ближили свим грађанима. У
наредном периоду очекују нас
и избори у Београду, а не ис-
кључујемо ни могућност одр-
жавања ванредних парламен-
тарних избора, те странка с но-
вим руководством има обавезу
да забележи запажен резултат.
У Панчеву највећи проблем је
свакако незапосленост, пре
свега образованих младих љу-
ди који су због страначког за-
пошљавања приморани да по-
сао за који су се школовали
траже у иностранству.

• Који су планови панчевач-
ких деесесоваца за наредних
годину дана, тачније до следе-
ћег 6. маја?

– У наредних годину дана
највећи задатак странке биће
јачање страначке инфра-
структуре. Такође, озбиљно
радимо на писању локалног
програма за развој Панчева,
који ћемо грађанима пред-
ставити у наредном периоду.
У блиској будућности очекују
нас избори за Месну заједни-
цу Котеж, где ће ДСС имати
своје кандидате, па се надамо
да ћемо заједно са опозици-
јом имати већину. Ти избори
представљаће за нас први
тест и одмеравање снага за
будуће локалне изборе.

ДС И ДСС ПРОСЛАВИЛИ ЂУРЂЕВДАН

Побољшати идеје које се нуде грађанима

ходних подсетника на значај
антифашизма.

– Оног момента када изјед-
начимо добро и зло, а врло
смо близу тога, онда фашизам
цвета. Многе институције за-
једно са опозицијом данас чи-
не корективни фактор, јер
знају шта значи остати слобо-
дан и не изгубити слободу. Фа-
шизација је процес и ми у том
процесу учествујемо, и то при-
нудно, за један сендвич, али је
то врло опасан и трусан терен
нашег будућег живљења – ре-
као је он.

Прича о фашизму није могла
да заобиђе медије односно, ка-
ко су учесници трибине рекли,
медијско насиље. Хамовић твр-
ди да грађани на испирање мо-
зга пристају и да је то један вид
добровољног ропства.

– Немојте мислити да је про-
цес фашизације само на једној
страни. Увек вам непријатељ

или господар узима онолико
колико му ви допустите. Нарав-
но, не треба да се стане у тој
борби јер, да вас подсетим, про-
тести током деведесетих трајали
су годинама. Јесте ли спремни
да се наредних година борите?
Наша количина непристајања
ће уништити његову структуру
одавде. Фактори његове стабил-
ности долазе ипак и од споља,
али ми морама свима да дамо
једну врсту замаха – поручио је
на крају Хамовић.

Он је сликовито објаснио где
све види трагове фашизма у Бе-
ограду и додао да „фашистичка
памет гради оно што је у ствари
против његовог народа”.

Деветог маја 1945. капиту-
лацијом нацистичке Немачке
окончан је Други светски рат у
Европи и 9. мај се од тада обе-
лежава као Дан победе. Руси,
који су у том рату изгубили
највише становника, традици-
онално организују војну пара-
ду на Црвеном тргу у Москви.
Девети мај се обележава и као
Дан Европе, јер је тог дана 1950.
године министар спољних по-
слова Француске Роберт Шу-
ман објавио декларацију којом
је позвао на успостављање но-
вог поретка, у којем не би би-
ло места за сукобе међу европ-
ским земљама.

Државна комисија бивше
Југославије својевремено је
објавила да је у рату погинуло
1,8 милиона њених становни-
ка, тако да је она била на тре-
ћем месту по броју страдалих
током Другог светског рата у
Европи.

– Новинари из редакција на
мађарском, румунском, сло-
вачком и македонском језику
су били ангажовани, па је на
сајту било вести из свих сегме-
ната живота националних за-
једница – образложила је Све-
тлана Николин.

Када је реч о др Ивани Спа-
совић, историчарки и истра-
живачу, она је претходних де-
ценија својим свеукупним јав-
ним ангажманом, на оригина-
лан начин, кроз своје радове
афирмисала вредности интер-
културализма..

– Подсећала је све нас на ва-
жне историјске дога аје, као и
на заборављене великане који
су живели на нашим просто-
рима и који су оставили сна-
жан печат не само у култури,
уметности и науци Србије већ
и шире, а који су дирљивим
људским судбинама пробуди-
ли у нама помало заборављена
осећања заједништва, разуме-
вања, припадности, толеран-
ције, љубави и свега онога што
нас чини хуманима – навела је
у образложење Светлана Ни-
колин.

Награђени су захвалили на
признању и обећали да ће у
истом духу наставити рад и
убудуће, а др Ивана Спасовић
је повељу посветила свим пле-
менитим Панчевцима које је
обрађивала у својим радовима.

Тодоровић и Хамовић гости
Панчева
Након доделе награда органи-
затор, новинар Ненад Живко-
вић, био је модератор трибине
с темом фашизам и антифа-

шизам, а учесници су били
академик др Душан Теодоро-
вић и директор и главни уред-
ник Издавачке куће „Клио”
Зоран Хамовић. Редовни члан
Српске академије наука и
уметности Душан Теодоровић
рекао је да данас, у борби про-
тив разних облика фашизма,
недостаје истрајност.

– Током кампање Саше Јан-
ковића прешли смо 10.000 ки-
лометара и видео сам Србију
која умире, запуштене њиве и
имања, запуштене фабрике...
На власти су пресвучени ради-
кали, садашњи космополити,
и морам да кажем да ја њима
ништа не верујем и да ћу лич-
но до краја живота да се борим
– рекао је академик.

Зоран Хамовић примећује
да се фашизам рађа у дру-
штвеним условима када се
слобода укида, а трибина у
„Купеу” је само један од неоп-– Дана Европе и Дана победе

над фашизмом у Панчеву.
Тим поводом „Ин медијас

рес” је једанаести пут, у „Ку-
пеу”, доделио повељу „Про фу-
туро”, а овогодишњи лауреати
су учитељ Предраг Старчевић,
историчарка др Ивана Спасо-
вић и портал „013 инфо”. Ово
признање се додељује заслу-
жним појединцима, удруже-
њима грађана или институци-
јама који су допринели унапре-
ђењу интеркултуралног дија-
лога и очувању вредности гра-
ђанског друштва. Овогодишње
награђене су предложили про-
шлогодишњи добитници: до-
писништво Радио-телевизије
Војводине из Панчева, вио-
линиста Филип Крумес и

дитељима, као и више десетина
истраживачких пројеката на
пољу психолошких проблема
деце с подручја захваћених ра-
том. Аутор је великог броја
стручних радова, као и једин-
ственог буквара за децу за први
разред, на српском, у коме се
бави толеранцијом. Покретач
је и акције „Учитељи у болни-
це”, у оквиру које је држао пси-
холошке радионице с болесном
децом на Дечјем одељењу бол-
нице у Панчеву – рекла је она.

Панчевачки портал „013 ин-
фо” добио је повељу „Про фу-
туро” због пројекта „Редакција
на језицима националних за-
једница”, који је прошле годи-
не финансирало Министар-
ство културе и информисања.

Учитељ Старчевић прима повељу

Живковић, Теодоровић, Хамовић

Д. Стојић

М. Барбу
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Свет ски дан сло бо де ме ди ја обе ле -
жен је 3. ма ја. Пи та ли смо на ше су -
гра ђа не да ли ми сле да су ме ди ји до -
вољ но не за ви сни, да ли сма тра ју да
објек тив но из ве шта ва ју, на ко ји на -
чин је при ва ти за ци ја ме ди ја ути ца ла
на ква ли тет са др жа ја и да ли су за до -
вољ ни те ма ма о ко ји ма се из ве шта ва.

ДУ ШАН КА ПА ВИ ЋЕ ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Ми слим да ме ди ји је су не за ви -
сни и да је при ва ти за ци ја то ме не где
до при не ла, а не где ни је. За до вољ на
сам те ма ма о ко ји ма ме ди ји из ве -
шта ва ју. Ин фор ма тив ног про гра ма
има до вољ но, а нај ви ше во лим и
пра тим по ли ти ку.

ПЕ ТАР ВУ ЧЕ ТИЋ, пен зи о нер:
– Ми слим да су ме ди ји не за ви сни,

али ни су објек тив ни, за то што сва шта
пи шу – „ула зе” у ин тим не жи во те
гра ђа на, што ми се не сви ђа. При ва -
ти за ци ја је до при не ла не за ви сно сти
ме ди ја.

ГО РАН МА Р ЈА НО ВИЋ, 
тех но лог у пре храм бе ној ин ду стри ји:

– Ме ди ји мо гу да бу ду још не за ви -
сни ји, а ми слим да је при ва ти за ци ја
ути ца ла на не за ви сност. Ко ли ко ја
пра тим, ми слим да фа ли објек тив -
ност и ми слим да по сто је не ке струк -
ту ре иза ве сти, не знам ко ли ко њи ма
мо же да се ве ру је. До бра је ствар што
сва ко мо же да се ин фор ми ше и да
до пу ни ин фор ма ци је.

ЗО РАН ВАР ГА, 
тех ни чар за за шти ту од по жа ра:

– Сма трам да су ме ди ји сло бод ни.
Ми слим да се при ва ти за ци јом ни -
шта ни је про ме ни ло. Не ма до вољ но
ин фор ма тив ног про гра ма, пре о вла -
ђу је цр на хро ни ка, пре те жно се о то -
ме пи ше. Ми слим да би ви ше тре ба -
ло да се об ра ђу ју бит не те ме.

СА ЊА МАР КОВ, про да вац:
– Ме ди ји су де ли мич но сло бод ни.

По ла-по ла, то је не ко мо је ми шље ње.
По ли ти ка је нај ве ћи про блем. По де -

ље но ми шље ње имам и ка да је објек -
тив ност у пи та њу. Тре ба ло би да бу де
ви ше не ких леп ших те ма, ма ло ве -
дри јих, што ма ње цр ни ла, јер су љу -
ди све сни све га око се бе.

НЕ ДА СТО ЈА НО ВИЋ, 
опер ски пе вач:

– На рав но да ме ди ји ни су не за ви -
сни и тај про блем већ ја ко ду го тра је.
То је очи глед но сви ма ко ји хо ће да
ви де. Сва ко ко др жи ме ди је, од ре ђу -
је по ли ти ку, ка ко ће се во ди ти и шта
ће се пла си ра ти, шта ће мо до би ја ти
од ин фор ма ци ја. То је вр ло ја сно –
за кон ка пи та ла, та ко бих ре кла. Ми -
слим да је из ве шта ва ње вр ло нео -
бјек тив но, у скла ду с тим ко по се ду је
ме ди је. Искре но ре че но, пра тим са -
мо ме ди је пре ко ин тер не та. „Пан че -
вац” ку пу јем ре дов но, она ко, да ка -
жем, на ло кал па три от ском ни воу.
Ре ла тив но пра тим, углав ном, са др -
жа је из кул ту ре, јер се из нер ви рам
кад про чи там би ло шта дру го.

Ан ке ти ра ла Ми ли ца Ма нић

З. ВАРГАГ. МАРЈАНОВИЋ С. МАРКОВ Н. СТОЈАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СУ МЕ ДИ ЈИ НЕ ЗА ВИ СНИ?

Мо гу би ти још не за ви сни ји

П. ВУЧЕТИЋД. ПАВИЋЕВИЋ

ХРОНИКА

ДЕ МИ СТИ ФИ КУ ЈЕ МО РАД СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТА ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ (3)

ПРИ ЈА ВЕ ГРА ЂА НА ДО БРО ДО ШЛЕ
Се кре та ри јат за ин спек циј ске по сло -
ве је јед на од ор га ни за ци о них је ди -
ни ца Град ске упра ве гра да Пан че ва.
До Но ве го ди не био је ор га ни зо ван у
че ти ри оде ље ња: ко му нал на, са о бра -
ћај на и гра ђе вин ска ин спек ци ја и
оде ље ње за управ но-прав не по сло ве
и по сло ве из вр ше ња. На кон сту па ња
на сна гу но вог За ко на о ау то ном ним
по кра ји на ма и је ди ни ца ма ло кал не
са мо у пра ве Град ско ве ће је усво ји ло
но ву си сте ма ти за ци ју. Та ко, од 23.
де цем бра про шле го ди не, Се кре та -
ри јат је про ши рен за оде ље ње про -
свет не ин спек ци је и оде ље ње за дру -
ге ин спек циј ске по сло ве.

Се кре та ри јат на чи јем је че лу Ми -
ло ван Ћи ро вић пред ста вља мо у на -
став ци ма.

За кон о оза ко ње њу обје ка та сту пио је
на сна гу у но вем бру 2015. На пра вљен
је пре сек ка да се ра ди о бес прав но
по диг ну тим објек ти ма; до тад је би ло
мно го ро ко ва за ле га ли за ци ју и ту и
та мо гле да ло се кроз пр сте, а од он да
се сви, па и пан че вач ки се кре та ри јат
стро го др же пе-еса у ве зи с ру ше њем.
Зву чи не ве ро ват но чи ње ни ца да су на
те ри то ри ји гра да по пи са на 30.683
не ле гал но из гра ђе на објек та! У ра -
зум ном пе ри о ду ће би ти за вр ше на
об ра да по да та ка, а и да ље по сто ји
мо гућ ност да се ле га ли зу ју објек ти
за по че ти пре но вем бра 2015.

– Све што је гра ђе но без до ку мен -
та ци је по сле то га са да је у по ступ ку
из вр ше ња: пре ма пла ну се вр ши при -
нуд но укла ња ње не за ко ни то из гра ђе -
них обје ка та. Ре сор но ми ни стар ство
је од луч но у то ме, а ми смо у оба ве зи
да тај за кон спро во ди мо. Опре де ље -
на су и сред ства из бу џе та за то. Ово
је при ли ка да упо зо ри мо су гра ђа не
да озбиљ но схва те си ту а ци ју, да и не
по ку ша ва ју да вр ше кри вич но де ло и
не ле гал но гра де објек те, јер пар до на
ви ше не ће би ти ни пре ма ко ме, ство -
ри ће се би ве ли ке тро шко ве – ка же
Жи ва на Фран цуз, шеф оде ље ња гра -
ђе вин ске ин спек ци је.

Ја сна Ла ка тош Гом бац во ди оде ље -
ње за дру ге ин спек циј ске по сло ве.
Она при ча:

– У окви ру оде ље ња по ве ре не по -
сло ве ра де два ин спек то ра за за шти -
ту жи вот не сре ди не и спорт ски ин -
спек тор. За шти том ва зду ха ба ви мо
се по пла ну ин спек циј ског над зо ра,
као и бу ком у жи вот ној сре ди ни и не -
јо ни зу ју ћим зра че њем, те кон тро лом

опе ра те ра ко ји ма је из да та до зво ла
за упра вља ње от па дом. Пре ма но вом
За ко ну о спор ту, спорт ски ин спек тор
је био у оба ве зи да по пи ше све спорт -
ске клу бо ве на те ри то ри ји гра да, у
че му нам је по мо гао и Спорт ски са -
вез, с ко јим има мо ја ко до бру ко му -
ни ка ци ју. Ре зул тат – ак тив на су 174
клу ба. Ова еви ден ци ја нам је ве о ма
бит на, а са да нам је при о ри тет да ви -
ди мо ко ли ко клу бо ва ни је уса гла си -
ло ста ту те са за ко ном, за шта је ис те -
као рок 16. фе бру а ра 2017.

Бу ка у уго сти тељ ским објек ти ма
ак ту ел на је у лет њим ме се ци ма, а
гра ђа ни је че сто при ја вљу ју.

– Овла шће не ор га ни за ци је, по пут
За во да за јав но здра вље, од ла зе у ста -
но ве гра ђа на и уз по моћ ли ми та то ра
ме ре ни во бу ке у ве чер њим са ти ма у
да ни ма по сле при ја ве. Оног тре нут ка
ка да нам је при ја вље на бу ка, на те -
рен из ла зи по ли ци ја, ко ја нам ка сни -
је до ста вља свој из ве штај. По што се
по ста ве ли ми та то ри, гра ђа ни не ма ју
при мед бе – об ја шња ва Ја сна Ла ка -
тош Гом бац.

Шеф оде ље ња ко му нал не ин спек ци -
је је Бо бан Ђур ђев. Он ка же да је нај -
ви ше при ја ва гра ђа на у ве зи с биљ ним
за са ди ма, од но сно жа ле се да гра не
др ве ћа за кла ња ју при род ну светлост

ка њи хо вим објек ти ма или да оме та ју
од ви ја ње са о бра ћа ја. На дру гом ме сту
по бро ју при ја ва је не про пи сно за у ста -
вља ње и пар ки ра ње во зи ла, где на сце -
ну сту па не по пу лар ни „па ук”.

– У оде ље њу тре нут но има ше сна е -
сто ро за по сле них, што га чи ни нај -
мно го људ ни јим у се кре та ри ја ту. И
по бро ју при ја ва пред ња чи мо, јер по
ло ги ци ства ри и пре ма За ко ну о ко -
му нал ним де лат но сти ма ми по кри ва -
мо ве ли ки део ин спек циј ског по сла: и
по вр шин ски, али и ка да се ра ди о сег -
мен ти ма де ло ва ња у одр жа ва њу ко -
му нал ног ре да. Вр ши мо над зор над
свим јав ним и јав ним ко му нал ним
пред у зе ћи ма; нас се ти чу и ис по ру ка
во де, то плот не енер ги је, од во ђе ње
ат мос фер ских во да, од лу ке о уре ђе -
њу са о бра ћа ја, јав ним зе ле ним по вр -
ши на ма, др жа њу до ма ћих жи во ти -
ња, рад ном вре ме ну уго сти тељ ских
обје ка та... Има мо днев не, не дељ не,
ме сеч не и го ди шње пла но ве о то ме
шта су при о ри те ти. Ди на ми ка по сту -
па ња је у скла ду с про пи са ним ро ко -
ви ма, али гра ђа ни тре ба да раз у ме ју
да не ка да ин спек тор не мо же да се
ство ри у мо мен ту на ме сту где је на -
чи њен не ки пре кр шај – пред ста вља
Ђур ђев де ло круг ра да оде ље ња ко је
во ди.

Оно из да је и пре кр шај не на ло ге и
во ди управ не по ступ ке. За три по -
след ње го ди не се кре та ри јат је – и то
углав ном оде ље ња ко му нал не и са о -
бра ћај не ин спек ци је – из дао 4.115
пре кр шај них на ло га, чи ја је „те жи -
на” из ра же на у нов цу 36.213.050 ди -
на ра.

– Ин тер но смо по де ли ли де ло кру -
ге у ко ји ма ин спек то ри ра де, и по
при ја ва ма и по слу жбе ној ду жно сти.
До де вет ују тро смо у кан це ла ри ја ма,
при пре ма мо се, а он да смо на те ре ну
до 14 са ти; има мо и по по днев на, ве -
чер ња и ноћ на де жур ства. Тре ба по -
ме ну ти и ко му нал ну по ли ци ју, ко ја
вр ши па трол ну де лат ност, а ни је у
скло пу овог се кре та ри ја та. На при -
мер, ства ра ње ди вљих де по ни ја је ве -
ли ки ко му нал ни про блем и то се мо -
ра санк ци о ни са ти. Оде ље ње ко је во -
дим из да је ре ше ња за укла ња ње не -
про пи сно пар ки ра них во зи ла; при о -
ри те ти су при сту пи хит ној по мо ћи,
до мо ви ма здра вља, бен зин ским пум -
па ма, објек ти ма од јав ног зна ча ја...
Та ко ђе, по себ но у ужем цен тру гра да,
не сме мо до зво ли ти да во за чи пар ки -
ра ју где стиг ну – по ја шња ва Ђур ђев
свр сис ход ност „па у ка”.

Шест са о бра ћај них ин спек то ра ко -
ји ма ру ко во ди Ми лан Ђу рић пре вас -

ход но се ба ве над зо ром над пре во зом
пут ни ка и те ре та у друм ском са о бра -
ћа ју. Он при ча:

– Не ле гал ни пре во зни ци, без об зи -
ра на ре ла ци је пре во за, као и сви јав -
ни пу те ви осим др жав них – у на шој
су над ле жно сти. И ми има мо сво је
пе ри о дич не пла но ве. У сва ко дне ви -
ци, ра ди мо на пу те ви ма, за у ста вља -
мо во зи ла и ле ги ти ми ше мо во за че.
Вр ши мо па тро ли ра ње уз аси стен ци ју
са о бра ћај не по ли ци је. Ако уо чи мо
во зи ло у не ле гал ном пре во зу, а ма -
хом има мо ре ги стар ске озна ке тих
во зи ла, за у ста вља мо га, с пут ни ци ма
или без њих.

Основ на ди ле ма код гра ђа на је сте
от куд пра во са о бра ћај ном ин спек то -
ру да за у ста ви во зи ло и вр ши кон -
тро лу, па чак и да ле ги ти ми ше пут -
ни ке: овла шћен је за то За ко ном о
пре во зу пут ни ка у друм ском са о бра -
ћа ју. За у зе ће пу те ва, на но ше ње бла -
та на њих, снаб де ва ње про дав ни ца
без ре ше ња Аген ци је за са о бра ћај,
са о бра ћај на сиг на ли за ци ја – све то је
у над ле жно сти са о бра ћај не ин спек -
ци је. Ипак, су зби ја ње не ле гал ног
пре во за пут ни ка је сте основ ни по сао
овог оде ље ња.

– Наш упор ни рад и не пре ста на
при сут ност на те ре ну, као и по моћ
ко ју има мо од ПУ Пан че во и на чел -
ни ка Ју жно ба нат ског управ ног окру -
га, до не ли су и ре зул та те: пре че ти ри
го ди не на те ри то ри ји гра да је би ло
при сут но из ме ђу 200 и 250 во зи ла
чи ји су се вла сни ци ба ви ли ди вљим
пре во зом. Са да их има нај ви ше де сет
до пет на ест, ко ји се по вре ме но по ја -
вљу ју. Си ту а ци ју др жи мо под кон -
тро лом – за кљу чу је Ђу рић.

Ћи ро ви ћев по моћ ник Сло бо дан
Кун да ко вић исто вре ме но је и шеф
оде ље ња за управ но-прав не по сло ве
и по сло ве из вр ше ња.

– Кон так ти рам са за штит ни ком
гра ђа на, по ве ре ни ком за ин фор ма ци -
је од јав ног зна ча ја, пра тим рад гра -
ђе вин ске ин спек ци је, пру жам прав ну
по др шку ко ле га ма. Сви ма у се кре та -
ри ја ту и као по моћ ник се кре та ра и
као прав ник сто јим на рас по ла га њу –
украт ко Кун да ко вић го во ри о сво јим
број ним за ду же њи ма.

Гра ђа ни мо гу под не ти при ја ве не -
по сред но у Град ском услу жном цен -
тру, имеј лом или те ле фо ном пре ко
„Си сте ма 48”. Све ин фор ма ци је о то -
ме на ла зе се на сај ту Гра да.

С. Трај ко вић

Поводом 9. маја, Дана победе над
фашизмом у Другом светском рату,
председник Скупштине града Тигран
Киш, представници Војске Републи-
ке Србије, Удружења бораца НОР-а,
Друштва српско-руског пријатељ-
ства, као и још неколико удружења
грађана, положили су тог дана венце
и цвеће на спомен-обележје народ-
ним херојима у Градском парку.

Киш је окупљенима рекао да „не
смемо заборавити нашу светлу
историју” и да треба да се поносимо
њоме.

– Важно је што смо се данас овде
окупили јер морамо да инсистирамо

на нашој антифашистичкој, слобо-
дарској и јуначкој прошлости. Разлог
више за то је истина да многи у нашој
непосредној околини занемарују чи-
њенице и прекрајају историју – додао
је он.

Тодор Стојановић, председник
Удружења бораца НОР-а, подсетио је
на то да се 9. маја прославља и Дан
Европе. У кратком говору он је иста-
као да „народ који не поштује своје
погинуле нема будућност” и на крају
је захвалио свима који су својим до-
ласком показали да цене жртву па-
лих бораца у Другом светском рату.

С. Т.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ

Не заборавити историју

Су зби ја ње не ле гал ног пре во за пут ни ка је сте основ ни по сао саобраћајног инспектора



сту уз глав ну. Тај под мла дак
смо две го ди не ка сни је, ка да
смо на пра ви ли још два пла -
сте ни ка, ра са ђи ва ли. Са да
има мо пет пла сте ни ка од по
сто ква дра та с ка ла ма, а уве ли
смо гре ја ње у три. Тај си стем
је ко штао, али ка да се ра ди,
мо ра и да се ула же. По се ду је -
мо два кул ти ва то ра. Ре зул тат
је да и зи ми има мо цве ће, већ
од фе бру а ра, па до сре ди не ју -
на – об ја шња ва Ми ло ва но вић.

На рав но, ва жна је и ди стри -
бу ци ја. У Кр ња чи по сто ји
кван та шка пи ја ца са мо за про -
да ју цве ћа и опре ме и при бо ра
за цве ћар ство. У по чет ку је но -
сио ка ле у пан че вач ке цве ћа ре,
али ка да се по ве ћа ла ко ли чи -
на, тре ба ло је на ћи тр жи ште и

У ис тра жи ва њи ма и прак -
си до ка за но је да мно ги ис -
пар љи ви биљ ни са стој ци
уни шта ва ју па то ге не ми -
кро ор га ни зме или пак спре -
ча ва ју њи хов раз вој. За то се
ова кве биљ ке на зи ва ју фи -
тон цид не биљ ке или при -
род ни ан ти би о ти ци и нај ви -
ше их има у гру пи ле ко ви -
тих, аро ма тич них и за чин -
ских би ља ка.

Због по зи тив ног ути ца ја
на љу де, још од дав ни на се
ве ли ки број биљ них вр ста
ко ри сти за ле че ње. Ве ко ви -
ма су биљ ке, да би се за шти -
ти ле и обез бе ди ле но ве ге не -
ра ци је, ства ра ле раз ли чи те
би о ак тив не ма те ри је. Ме ђу -
соб ни од но си из ме ђу биљ -
них вр ста ус по ста вља ју се
пу тем спе ци фич них хе миј -
ских суп стан ци ко је биљ ке
син те ти зу ју и из лу чу ју у око -
ли ну. Та по ја ва, ко ја се на зи -
ва але ло па ти ја, нај че шће се
ја вља из ме ђу раз ли чи тих вр -
ста ди вљих и га је них би ља -
ка, али по сто ји и у од но су
пре ма ми кро ор га ни зми ма.

Але ло пат ске ма те ри је мо -
гу би ти у об ли ку па ра, га со -
ва и во до то пи вих ком по не -
на та из лу че них из ко ре на и
над зем них де ло ва, а де лу ју
на биљ ке и ми кро ор га ни -
зме, као и на жи во ти ње и
чо ве ка. По зна то је, на при -
мер, да орах из лу чу је ју глон,

ко ји ин хи би ра раст лу цер ке,
па ра дај за и кром пи ра, а у
ко ре ну ов са син те ти ше се
ско по ле тин, ин хи би тор фо -
то син те зе сун цо кре та, ду ва -
на и дру гих би ља ка. Код
хри зан те ме је уо че но из лу -
чи ва ње фе нол ног је ди ње ња
ко је у зе мљи шту оме та раст
исте биљ не вр сте.

Хе миј ске ма те ри је ко је
уче ству ју у але ло пат ским
од но си ма мо же мо да кла си -
фи ку је мо на сле де ћи на чин:

1. ан ти би о ти ци – ин хи би -
то ри у ме ђу од но си ма ми -
кро ор га ни за ма;

2. фи тон ци ди – из лу че -
ви не ви ших би ља ка ко је де -
лу ју на ми кро ор га ни зме;

3. ма ра зми ни – из два ја ју
их ми кро ор га ни зми и де -
лу ју на ви ше биљ ке и

4. ко ли ни – хе миј ски ин -
хи би то ри ви ших би ља ка
ко ји де лу ју на ви ше биљ ке.

По све ти ће мо се фи тон -
ци ди ма, ма те ри ја ма ко је
сво јим ан ти сеп тич ним и
ан ти би от ским са стој ци ма
ума њу ју број ност штет них
ми кро о гра ни за ма, сти му -
ли шу раст и раз ви ће би ља -
ка, те по зи тив но ути чу на

здра вље га је них би ља ка и
плод ност зе мљи шта. Фи -
тон ци ди су у пра вом сми -
слу ре чи биљ ни или при -
род ни ан ти би о ти ци. Са др -
жи их ве ли ки број би ља ка,
а нај ви ше их при па да гру -
пи ле ко ви тог, аро ма тич ног
и за чин ског би ља. Ле ко ви -
тим би љем, из вла сти те
про из вод ње, бо га тим ете -
рич ним уљи ма, ми не ра ли -
ма, ви та ми ни ма и гор ким
ма те ри ја ма, сва ко днев ном
упо тре бом чо век ће знат но
до при не ти очу ва њу здра -
вља, оја ча ти от пор ност ор -
га ни зма и по мо ћи се би у
ле че њу лак ших бо ле сти.

По ред ве ли ких мо гућ но -
сти упо тре бе по је ди них фи -
тон цид них би ља ка у пре -
вен ци ји и ле че њу ху ма них
бо ле сти, оне мо гу да се ко -
ри сте у биљ ној про из вод њи
(ра тар ској, по вр тар ској, во -
ћар ској и др.) као биљ ке
ме ђу у се ви, „зам ке”, ре пе -
лен ти, биљ ке за под се тву,
по кров ни усе ви и усе ви и
за са ди еко-ко ри до ра. Та ко -
ђе, од њих се на ма лим
фар ма ма при пре ма ју раз -
ли чи ти при прав ци, а у ин -
ду стри ји пре па ра ти ко ји се
про из во де као по је ди нач на
или ме ша на биљ на уља и
кон цен тра ти. Нај че шће се
ова кви пре па ра ти ко ри сте у
ор ган ској и би о ди на мич кој

про из вод њи, а ра ди спре ча -
ва ња ра ста или раз мно жа -
ва ња по је ди них ми кро ор га -
ни за ма.

Фи тон цид не биљ ке за
ко је сви зна ју су хај дуч ка
тра ва, ти ми јан, мај чи на
ду ши ца, бо си љак, чу бар,
бо кви ца, под бел, пе тро вац,
не вен, ка ди фи ца, дра го -
љуб, бе ла сла чи ца, бе ли и
цр ни лук, мен та, ким, ка -
ми ли ца, рен, брест, храст,
бре за и орах. Нај по зна ти ји
при род ни ан ти би о тик сва -
ка ко је бе ли лук (Allium sa-
tivum). На у ка ин тен зив но
про у ча ва бе ли лук ра ди от -
кри ва ња бак те ри о ста тич -
них ле ко ва по пут пе ни ци -
ли на, стреп то ми ци на, да -
кле ан ти би о ти ка – фи тон -
ци да. Бре за (Betula pendu-
la) због ви со ког са др жа ја
фи тон ци да ко је ис пу шта у
окол ни ва здух че сто се са -
ди око здрав стве них уста -
но ва.

Ви ше биљ ке су за жи ви
свет од не про це њи вог зна -
ча ја. Оне се, ре ци мо, ко ри -
сте и за фи то ре ме ди ја ци ју
или стра те ги ју за де кон та -
ми на ци ју зе мљи шта.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 12. мај 2017.
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Ан ти би о ти ци из при ро де

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Пет пла сте ни ка, 
од ко јих се гре ју три

Кад цвет сит ни, то
зна чи да је ис тро шен
и да га тре ба 
пре са ди ти

Сло бо дан Ми ло ва но вић ни је
од у век ма штао да про из во ди и
про да је цве ће. Као ди пло ми -
ра ни еко но ми ста де це ни ја ма
се ба вио фи нан си ја ма и у при -
ват ном и у дру штве ном сек то -
ру, али се си лом при ли ка пот -
пу но по све тио овој ле пој де -
лат но сти.

– Пре осам го ди на сам, раз -
ми шља ју ћи о то ме чи ме ћу се
ба ви ти ако оста нем без по сла,
као што се и де си ло 2012, до -
шао на иде ју да га јим ка ле. Мо -
ја су пру га Ксе ни ја и ја смо у
Сеф ке ри ну уло жи ли но вац у је -
дан пла сте ник од 100 ква дра та,
1.300 лу ко ви ца и у све што је
по треб но за на вод ња ва ње „кап
по кап”. Од лу чи ли смо се за ка -
ле, јер је то про фи та бил но и ду -
го трај но цве ће, а исто вре ме но
је ула га ње у тој пр вој го ди ни
нај ве ће – при се ћа се Ми ло ва -
но вић ка ко је би знис кре нуо.

Ју тром при о ну ти
Већ у је сен те го ди не има ли су
ми ри сни про из вод – цве ће.
Сло бо дан при ча:

– Јед на лу ко ви ца не ра ђа са -
мо је дан цвет, већ де сет до
два на ест цве то ва то ком го ди -
не. Та ко ђе, она ми ру је са мо у
ју ну, ју лу и пр вој по ло ви ни ав -

ЦВЕ ЋАР СТВО: МИ РИ СНА СТРА НА БА ШТО ВАН СТВА

ЛЕ ПЕ КА ЛЕ ВЕ ЛИ КЕ И МА ЛЕ

тра је, да не уве не и де сет-пет -
на ест да на ка да је тем пе ра ту -
ра око 20 сте пе ни – на во ди
Сло бо дан пред но сти уз га ја ња
овог цве ћа.

У Сеф ке ри ну по сто ји не ко -
ли ко про из во ђа ча ка ла; Ми ло -
ва но ви ћи су у ран гу сред њих,
ако се као ре пер узме број из -
ни клих цве то ва. Тр жи ште је
та кво да це на цве ћа па да, али
то је Сло бо да ну као еко но ми -
сти при род на по ја ва. Ка же:

– На мо ју про дај ну це ну,
цве ћа ри се „угра де” два до три
пу та. Зи ми, ка да је ма ња по ну -
да, ми про из во ђа чи про да мо
леп цвет ви си не јед ног ме тра
за 120, а у цве ћа ри ко шта и до
600 ди на ра. Да кле, пу та пет.

Ин тен зи ван раст
С об зи ром на то да гре је три
пла сте ни ка, Ми ло ва но вић има
сво ју ма те ма ти ку.

– Ка ле без про бле ма тр пе
тем пе ра ту ру од ми нус пет на -
по љу, јер је уну тра он да плус
је дан. Ва жно је да не смр за ва,
да цве ће мо же да се и да ље за -
ли ва. Ка да су спо ља ве ли ки
ми ну си, не по ји мо зе мљу во -
дом. Али ка да има не ко ли ко
сун ча них са ти то ком да на, чак
и да је тем пе ра ту ра у де бе лом
ми ну су, у ста кле ни ку је у ле -
пом плу су – при ча Сло бо дан.

Лу ко ви ца се по не кад не ва -
ди и по три го ди не. Ако не што
сме та из ла ску цве та, про ре ђу -
је се лист. Пре хра на зе мљи -
шта је уо би ча је на: НПК ђу бри -
во с ви ше ка ли ју ма. Ко ро ва
има са мо док су ка ле ма ле, за -
то се ба ца стај ско ђу бри во пре
сад ње. Ка да се „за тво ре”, не ма
ко па ња и чу па ња тра ве.

– Кра јем ју на и по чет ком ју -
ла се че мо ли шће, ко је мо же да
бу де и ме тар и по ви со ко. Оно
са мо тро ши сна гу лу ко ви це,
па га ши ша мо до ви си не од
око по ла ме тра од зе мље, оста -
не са мо др шка; и она се осу ши
то ком ле та. Нор мал но, ка ле
ин тен зив ни је ра сту сва ке на -
ред не го ди не по што има ви ше
лу ко ви ца. Са де се по три лу ко -
ви це на јед ном ме сту, биљ ка је
буј ни ја, ра чва се и да је ква ли -
тет ни ји цвет. Кад при ме тим

да цвет сит ни, то зна чи да је
ис тро шен, да га тре ба пре са -
ди ти.

Сва ко днев но то ком зи ме из
сва ког пла сте ни ка Сло бо дан и
ње го ва су пру га мо гу да убе ру
од 100 до 200 цве то ва. Де вет
ме се ци ова биљ ка ин тен зив но
цве та. Ко ли ко је све то ис пла -
ти во? Он од го ва ра:

– Ре ци мо, ове го ди не је би ла
ја ка зи ма и про це нио сам да
ми се не ис пла ти да гре јем
пла сте ни ке. Али сам с пр вим
ле пим да ни ма очи стио све,
по чу пао про мр зло ли шће и
већ од по чет ка мар та сам

Про сла ва 50. ро ђен да на Шко -
ле за основ но и сред ње обра зо -
ва ње „Ма ра Ман дић” би ће
одр жа на у сре ду, 17. ма ја, у 12
са ти, у Кул тур ном цен тру.
Уче ни ци шко ле пред ста ви ће
се ре ци та ци ја ма, ске че ви ма,
игра ма и пе сма ма, а на ступ ће
има ти и КУД „Је дин ство”, чи -
ји ће чла но ви из ве сти не ко ли -
ко фол клор них та ча ка.

У окви ру обе ле жа ва ња по ла
ве ка по сто ја ња ове обра зов не
уста но ве, 22, 23. и 24. ма ја би -
ће отво ре на из ло жба уче нич -
ких ра до ва у хо лу шко ле. До
кра ја ове не де ље на фа са ди
згра де би ће осли кан пор трет

Са ше Бо жо ви ћа, пре ра но пре -
ми ну лог деч јег пе сни ка из на -
ше га гра да, ко ји је био чест и
ра до ви ђен гост у шко ли „Ма -
ра Ман дић”. Уско ро ће де ца
има ти и сен зор ну со бу, што ће
би ти до на ци ја Фон да ци је „Ка -
ра ђор ђе вић”.

До кра ја 2017. го ди не шко -
ла ће из да ти мо но гра фи ју под
на зи вом „По ла ве ка по себ ног
ду ха”. У њој ће се на ћи ак тив -
но сти, рад и ус пе си де це, пре -
да ва ча и струч них слу жби
шко ле у пр вих по ла ве ка по -
сто ја ња.

На по ме ну те до га ђа је сви су
до бро до шли. С. Т.

ПО ЛА ВЕ КА ШКО ЛЕ „МА РА МАН ДИЋ”

Ју би леј уз при ред бу и из ло жбу

гу ста, ка да се за су шу је. У дру -
гој по ло ви ни ав гу ста по чи ње
се са ин тен зив ним за ли ва њем,
кре не ли ста ње и пр ве цве то ве
мо же мо да убе ре мо ме сец да -
на ка сни је. По себ но ин те ре -
сант но би ло је то што смо мо -
ра ли све са ми да от кри ва мо,
јер не по сто ји ли те ра ту ра у ве -
зи с тим цве том, као што је, на
при мер, слу чај с ру жом.

Већ у про ле ће на ред не го -
ди не иза шао је ве ћи број
цве то ва. Лу ко ви це су би ле
ква ли тет ни је – сва ка од њих
се раз мно жа ва.

– Од јед не то ком го ди не мо -
же те да до би је те од пет до де -
сет сит ни јих лу ко ви ца ко је ра -

у глав ном гра ду; са да снаб де ва
ис кљу чи во цве ћа ре у Бе о гра ду.

– Рад ни дан ми по чи ње у се -
дам ују тро. Оби ђем пла сте ни -
ке. Ако има да се обе ре, при о -
нем на тај по сао; ипак, углав -
ном се бер ба оста вља за ве че,
ка да цве ћа нај ви ше има.
Укљу чу јем си стем за за ли ва -
ње, ко ји мо ра да ра ди бар се -
дам-осам са ти днев но. Кра јем
ма ја бе ре мо и ра но ују тро и
уве че; ва жно је ка да је то пло и
сун ча но да има те за се ну пла -
сте ни ка. Ка сно уве че ве зу јем
цве ће и спре мам га за про да ју
– па ку је се по де сет ко ма да у
бун ту. То уме да се про тег не
до два но ћу. Ка ла мо же да по -

имао цве ће. За до во љан сам јер
сам уште део огрев, а до био
леп про из вод, ми слим да сам
до бро про це нио. Да ствар до -
дат но по ја сни мо: у про шлој
го ди ни сам у пет пла сте ни ка
имао 16.000 цве то ва, а чист
при ход је био 3.000 евра. Су -
шти на при че је да мо раш да
во лиш шта год да ра диш. По -
што сам се опре де лио за жи -
вот на се лу, под ра зу ме ва се да
не ку пу јем кром пир, ку пус,
па ра дајз, лук... Имам сво је ко -
ке но си ље, пи ли ће, ћу ри ће...

Чо век не сме ла ко да од у -
ста је од сво јих по слов них за -
ми сли.

– Та ко је, не па да ју па ре с
не ба. Али то је ма ње бит но: до -
дир с при ро дом ме је пре по ро -
дио – за вр ша ва Ми ло ва но вић.

По ен та му је на ме сту.
С. Трај ко вић



ОДР ЖАН ФЕ СТИ ВАЛ БА ЛЕТ СКИХ ШКО ЛА

У сла ву игре

Пан че вач ки мла ди ис тра жи -
ва чи оства ри ли су сја јан ре -
зул тат на 16. ре ги о нал ном
так ми че њу ис тра жи вач ких
ра до ва, ко је је одр жа но 7.
ма ја у Гим на зи ји „Урош
Пре дић”. По ла зни ци Ре ги о -
нал ног цен тра за та лен те
„Ми хај ло Пу пин”, њих два -
де сет осмо ро, пла си ра ли су
се на ре пу блич ку смо тру ис -
тра жи ва ча, ко ја ће би ти при -
ре ђе на 3. и 4. ју на у Бе о гра -
ду. Пре ма ре чи ма Дра го љу ба
Цу ци ћа, ди рек то ра пан че -
вач ког цен тра за та лен то ва -
ну де цу, ђа ци су по ка за ли
ви сок ни во зна ња, а по себ но
су се из дво ји ли мла ди на уч -
ни ци из Пан че ва и Ки кин де.

Кан ди дат је мо рао да
оства ри 90 бо до ва. Овај услов
ис пу ни ло је 20 так ми ча ра,
та ко да ће они би ти у при ли -
ци да се по ка жу и на др жав ној
смо три ис тра жи ва ча. Над ме -

та ње та лен то ва не де це од ви ја
се у два на ест обла сти, а ме то -
до ло ги ја из ра де и од бра не
ра да те ме љи се на ака дем -
ским по сту ла ти ма и нор ма -
ти ви ма на уч но и стра жи вач -
ког ра да.

У пе так у 18 са ти у Град -
ској би бли о те ци Пан че во
би ће одр жа на Ре пу блич ка
смо тра умет нич ких ра до ва,
на ко јој ће би ти до де ље не
на гра де уче ни ци ма ко ји су
по бе ди ли на пет на е стом
књи жев ном и ли ков ном
кон кур су. По ред из ло жбе
на гра ђе них и нај бо љих ли -
ков них ра до ва, би ће ор га ни -
зо ва но и књи жев но ве че на
ко јем ће ла у ре а ти чи та ти
сво је ли те рар не ра до ве. Вре -
ди на по ме ну ти да је на кон -
курс при сти гло око 1.200
ли те рар них и око 3.300 ли -
ков них ра до ва из свих кра -
је ва на ше зе мље.

Не дав но је одр жа на па нел-
ди ску си ји под на зи вом „Енер -
гет ска ефи ка сност – про јек ти
за бу дућ ност”, а на њој је би ло
ре чи о про из вод ња стру је у
ми ни-елек тра на ма и ком при -
мо ва ном при род ном га су
(КПГ). Про јек те НИС-а пред -
ста вио је Игор Ко раћ, за ме ник
ди рек то ра Бло ка Енер ге ти ка
НИС-а, а у ди ску си ји су уче -
ство ва ли Љу бин ко Са вић,
енер гет ски екс перт При вред -
не ко мо ре Ср би је, и Мо мир
Ан то нић, ди рек тор ком па ни је
„Га стех”.

Пред став ник ру ско-срп ског
нафт ног ги ган та ис та као је да
НИС има че тр на ест ми ни-
-елек тра на на нафт но-га сним
по љи ма у Ср би ји, на ко ји ма
про из во ди елек трич ну енер ги ју
ка па ци те та 14,5 MW, што је до -
вољ но за снаб де ва ње стру јом
20.000 до ма ћин ста ва. По ред
ко ге не ра ци је, НИС је на кон -
фе рен ци ји пред ста вио и про из -
вод њу ком при мо ва ног при род -

ног га са, ко ји се сма тра енер -
ген том бу дућ но сти. КПГ се ко -
ри сти као ал тер на тив но го ри во
за во зи ла, али и у ин ду стриј ској
про из вод њи. Сма тра се еко ло -
шки чи стим енер ген том, јер
до во ди до сма ње ња еми си је
СО2, а та ко ђе омо гу ћа ва во зи -
ли ма бо ље пер фор ман се и пру -
жа ве ћу без бед ност.

– Енер ге ти ка је сег мент у
ко ји НИС кон ти ну и ра но ула же

и пра вац у ко јем ви ди мо сво ју
бу дућ ност. Ми ни-елек тра не
има ју ве ли ки зна чај јер про из -
во де елек трич ну и то плот ну
енер ги ју из га са ко ји до са да
ни је био ис ко ри шћен због ви -
со ког сте пе на угљен-ди ок си да
и азо та. Та ко ђе, про цес пре -
тва ра ња овог га са у елек трич -
ну енер ги ју има и еко ло шку
ди мен зи ју, јер се он ви ше не
спа љу је на ба кљи – ре као је за

наш лист Игор Ко раћ, за ме -
ник ди рек то ра Бло ка Енер ге -
ти ка НИС-а.

С дру ге стра не, Љу бин ко
Са вић је ис та као да је „зе ле на
енер ге ти ка” гра на на ко јој
по чи ва енер гет ска си гур ност
и да је НИС до бар при мер
ком па ни је ко ја је у по след -
њих не ко ли ко го ди на пре ра -
сла из нафт не у енер гет ску и
са да ра ди на ви ше по ља. Он
је ре као да нафт ни ли дер у
ре ги о ну у ко ге не ра ци ји ко ри -
сти ре сурс ко ји је до са да био
не ис ко ри шћен, а са да је уба -
чен у енер гет ски би ланс, као
и да ова кви про јек ти по ве ћа -
ва ју на шу енер гет ску без бед -
ност. Мо мир Ан то нић је том
при ли ком из ја вио да је ком -
при мо ва ни при род ни гас
енер гент ко ји има број не
пред но сти у од но су на дру га
го ри ва и да по сто ји ве ли ки
про стор за раст ње го вог ко -
ри шће ња у го ди на ма ко је до -
ла зе.

Ово го ди шњи Фе сти вал ба -
лет ских шко ла Ср би је одр -
жан је 29. апри ла у Кул тур -
ном цен тру Пан че ва, у ор га -
ни за ци ји пан че вач ке ба лет -
ске шко ле „Ди ми три је Пар -
лић”. На сту пи ла су 133 так -
ми ча ра из Бе о гра да, Чач ка,
Но вог Са да, Ки кин де, Зре ња -
ни на и дру гих ме ста у две
ди сци пли не: кла си чан ба лет
и сло бод на фор ма, као и у
три ка те го ри је: со ло игра,
груп на игра и ан самбл. На
фе сти ва лу је од и гра но 58 со -
ло ва ри ја ци ја и 17 груп них
ига ра, а на сту пи ла су и че ти -
ри ба лет ска ан сам бла. Нај -
ви ше злат них од лич ја осво -
ји ли су по ла зни ци бе о град -
ске ба лет ске шко ле „Лу јо Да -
ви чо”.

Ка да је реч о на шим су гра -
ђа ни ма, на Фе сти ва лу ба лет -
ских шко ла Ср би је, у ди сци -
пли ни со ло игра, уче ни це

БШ „Ди ми три је Пар лић” Со -
фи ја Дан гу бић (I-A) и Ан ге -
ли на Кр ста но вић (I-Б) би ле
су дру ге, а Алек сан дра Си -
мић (I-Б) би ла је тре ћа. У
ди сци пли ни ба лет ски ан -
самбл ђа ци ове углед не пан -
че вач ке ба лет ске шко ле
осво ји ли су пр ву на гра ду у
обе ка те го ри је.

За по сле ни у овој пан че -
вач кој обра зов ној уста но ви
исто вре ме но су обе ле жи ли и
Свет ски дан игре, ко ји се 29.
апри ла сла ви ши ром пла не -
те. Као пра те ћи про грам фе -
сти ва ла по ста вље на је из ло -
жба умет нич ких фо то гра фи -
ја из играч ког опу са ба лет ске
умет ни це Ви шње Ђор ђе вић.

ИЗ ЕКО ЛО ШКОГ СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТА

Но ви број „Еко пе ди је”
Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не Град ске упра -
ве Пан че ва не дав но је об ја -
вио сед ми број ча со пи са за
де цу „Еко пе ди ја”, по све ће -
ног за шти ти при ро де и жи -
вот не сре ди не. Вре ди на по -
ме ну ти да је наш град пр ви у
Ср би ји ко ји је по кре нуо ча -
со пис са ова квом те ма ти ком.
Основ ни сми сао овог еко-ли ста
је да се основ ци кроз за ба ву,
игру, кон кур се и мно ге дру ге
за ни мљи ве ства ри ко је ове
но ви не пру жа ју, еду ку ју о
очу ва њу жи вот ног про сто ра.
„Еко пе ди ја” из ла зи че ти ри
пу та го ди шње (по го ди шњим
до би ма).

Ау то ри су у овом бро ју ма -
ли ша ни ма по ну ди ли пре -
гршт за ни мљи вих те ма ко је
се од но се на за шти ту жи вот -
не сре ди не и одр жи ви раз вој.

Основ ци ће би ти у при ли ци
да уче о при ро ди и од при -
ро де, да са зна ју шта је то
еко-му зи ка, да про чи та ју
не што о жи во ту на шег пли -
ва ча Ча бе Си ла ђи ја и још
мно го то га.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 12. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Зоран
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СА РАД ЊА ПАН ЧЕ ВА И ЗРЕ ЊА НИ НА

ПИ О НИР СКИ КО РАК У 
ОСА ВРЕ МЕ ЊА ВА ЊУ СТУ ДИ РА ЊА

Уна пре ђи ва ње 
обра зов ног си сте ма

Ве ли ки по тен ци јал и
ам би ци о зан план

На ини ци ја ти ву Ма шин ске
шко ле Пан че во, у по не де љак,
8. ма ја, ту пан че вач ку сред њу
струч ну шко лу по се ти ла је де -
ле га ци ја про фе со ра Ви со ке
тех нич ке шко ле стру ков них
сту ди ја из Зре ња ни на, с ди -
рек то ром про фе со ром др Ми -
ло ра дом Ран чи ћем на че лу.

Пре ма ре чи ма мр Ми ло ра да
Или ћа, ди рек то ра пан че вач ке
Ма шин ске шко ле, циљ по се те
пред став ни ка ове углед не
обра зов не уста но ве из Зре ња -
ни на је сте по спе ши ва ње са -
рад ње из ме ђу две ин сти ту ци је
и то је пр ви ко рак у ре а ли за ци -
ји ам би ци о зног стра те шког
пла на Ма шин ске шко ле да јед -
ног да на из ра сте у тех нич ку
ака де ми ју.

С дру ге стра не, др Ми ло рад
Ран чић ре као је за наш лист да
се на Ви со кој тех нич кој шко ли
стру ков них сту ди ја од ње ног
осни ва ња (1960. го ди не) шко ло -
ва ло пре ко 29.000 сту де на та, а
да је ди пло ме сте кло око 7.000
ин же ње ра, чи ме је та обра зов на
ин сти ту ци ја да ла не про це њив
до при нос раз во ју при вре де не
са мо ју жно ба нат ског ре ги о на
не го и чи та ве зе мље.

– Да нас је шко ла по сво јим
ка дров ским и про стор ним по -
тен ци ја ли ма јед на од нај ве ћих
и нај са вре ме ни јих ви со ко школ -
ских ин сти ту ци ја у зе мљи. На -
ста ву ре а ли зу ју 33 на став ни ка,
од ко јих су 24 док то ра на у ка, а
сви акре ди то ва ни сту диј ски
про гра ми уса гла ше ни су са
европ ским. На основ ним сту ди -
ја ма сту ден ти да нас мо гу да би -
ра ју из ме ђу че ти ри сту диј ска
про гра ма и де сет мо ду ла од но -
сно усме ре ња – ре као је ди рек -
тор ове стру ков не ви ше шко ле.

То ком са стан ка би ло је ре чи
о уна пре ђи ва њу са рад ње и про -

ОДР ЖА НА РЕ ГИ О НАЛ НА СМО ТРА ЂА КА

Мла ди ис тра жи ва чи

на ла же њу мо де ла за ре а ли за -
ци ју ам би ци о зног пла на да Ма -
шин ска шко ла по ста не ис ту ре -
но оде ље ње зре ња нин ске Ви со -
ке тех нич ке шко ле стру ков них
сту ди ја. У ери тех но ло шких
ино ва ци ја у све ту и код нас већ
су по зна ти при ме ри уче ња на
да љи ну и иде ја је да се ре а ли зу -
је про грам сту ди ра ња пре ко
ин тер не та, у чи ју ре а ли за ци ју
би би ли укљу че ни и ре сур си
пан че вач ке Ма шин ске шко ле.
Овај кон цепт узи ма све ви ше
маха и, пре ма ре чи ма на ших са -
го вор ни ка, са свим је при род но
да се и код нас чи не пи о нир ски

ПА НЕЛ-ДИ СКУ СИ ЈА О ЕНЕР ГЕТ СКОЈ ЕФИ КА СНО СТИ

Про из вод ња стру је у ми ни-елек тра на ма

Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не по кре нуо је ак -
ци ју под сло га ном „Па мет но
пу ње ње”. Реч је о кам па њи ко ја
про мо ви ше здра ве на чи не жи -
во та, еко ло шку мо бил ност и
упо тре бу об но вљи вих из во ра
енер ги је. У скло пу ове ак ци је,
про шле не де ље је је дан би ци -
кло фон по ста вљен у Сред њој
ме ди цин ској шко ли „Сте ви ца
Јо ва но вић”, а дру ги у Му зич кој
шко ли „Јо ван Бан дур”. Тре ћи је
тре нут но на ре мон ту у пан че -
вач кој Ма шин ској шко ли и до
кра ја не де ље би ће по ста вљен у
Тех нич кој шко ли „23. мај”.

Пре ма ре чи ма над ле жних из
еко ло шког се кре та ри ја та, сва
три би ци кло фо на би ће у овим
обра зов ним уста но ва ма до
кра ја школ ске го ди не. Њи хо -
во пре ме шта ње је пр ва у ни зу

ак тив но сти ко ји ма ће Се кре та -
ри јат за за шти ту жи вот не сре -
ди не Град ске упра ве Пан че ва
обе ле жи ти 5. јун, Свет ски дан
за шти те жи вот не сре ди не. Ка ко

ка жу, циљ кам па ње је да се ре -
а ли за ци јом раз ли чи тих ак тив -
но сти Пан че во ре брен ди ра у
мо де ран европ ски град ко ји
бри не о за шти ти жи вот не сре -
ди не и ко ји је ли дер у осми -
шља ва њу на чи на за очу ва ње
око ли не, као и при ме не ме ра
по год них за очу ва ње жи вот не
сре ди не у ур ба ним усло ви ма.

Да под се ти мо, би ци кло фон
је пу њач за мо бил ни те ле фон
ко ји се ак ти ви ра окре та њем
пе да ла тре на жног би ци кла.
Ова иде ја је по те кла из Се кре -
та ри ја та за за шти ту жи вот не
сре ди не Град ске упра ве Пан -
че ва сеп тем бра про шле го ди -
не, по во дом обе ле жа ва ња
Европ ске не де ље мо бил но сти,
а за слу га за кон струк ци ју и ре -
а ли за ци ју еко ло шког тре на -
же ра при па да про фе со ри ма и

уче ни ци ма Сред ње ма шин ске
шко ле у Пан че ву. Наш град је
је ди ни у Ср би ји ко ји се мо же
по хва ли ти ти ме да за хва љу ју -
ћи би ци кло фо ну ште ди елек -
трич ну енер ги ју то ком пу ње -
ња мо бил них те ле фо на. По ред
то га, овај уре ђај афир ми ше
би цикл као ал тер на тив ни вид
пре во за и по спе шу је ре кре а -
ци ју гра ђа на ко ји га ко ри сте.
Они су до не дав но би ли по ста -
вље ни у хо лу Град ске упра ве, у
хо лу Кул тур ног цен тра и у че -
ка о ни ци Ау то бу ске ста ни це
Пан че во. Пла ни ра но је да ови
ко ри сни тре на жни би ци кли
то ком ле та бу ду до ступ ни ши -
рој по пу ла ци ји, а по чет ком
сле де ће школ ске го ди не по но -
во ће се на ћи у не кој од мно го -
број них пан че вач ких обра зов -
них уста но ва.

КАМ ПА ЊА СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТА ЗА ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Па мет но пу ње ње телефона

ко ра ци у сек то ру оства ри ва ња
ви со ких еду ка тив них стан дар да
уз по моћ са вре ме не тех но ло ги -
је. Оп шти за кљу чак ску па је сте
да су опре мље ност мо дер ним
учи ли ма и нео спор на струч ност
ка дра Ма шин ске шко ле Пан че -
во по тен ци ја ли ко ји се мо гу ис -
ко ри сти ти за ре а ли за ци ју овог
про гра ма.

По ред то га, на ја вље на је мо -
гућ ност укљу чи ва ња пан че -
вач ке шко ле и у ме ђу на род не
на уч но и стра жи вач ке про гра -
ме ко је ре а ли зу ја Ви со ка тех -
нич ка шко ла стру ков них сту -
ди ја из Зре ња ни на.

Тре ба ис ко ри сти ти све енер гет ске по тен ци ја ле

За јед нич ки ин те рес у слу жби раз во ја при вре де и пред у зет ни штва



Уко ли ко се ре кре а тив но или
про фе си о нал но ба ви те спор -
том, услед по ве ћа них на по ра,
по треб но је да ор га ни зму
обез бе ди те до дат ну ко ли чи ну
маг не зи ју ма.

Маг не зи јум је ва жан за ме -
та бо ли зам, јер омо гу ћа ва
пре тва ра ње про те и на, угље -
них хи дра та и ма сти ко је
уно си мо хра ном у енер ги ју и
ус по ста вља рав но те жу елек -
тро ли та у ор га ни зму. Овај
ми не рал сма њу је умор и ис -
цр пље ност, до при но си бо љој
кон цен тра ци ји, омо гу ћа ва
пра ви лан рад ми ши ћа и ста -

би лан рад ср ца, те сма њу је
ср ча ну ак тив ност.

Ор га ни зам ни је у ста њу да
сам ства ра или чу ва маг не зи -
јум, па је нео п ход но оси гу ра ти
сва ко днев ни, кон ти ну и ра ни
унос овог ми не ра ла из при -
род них из во ра у до вољ ним ко -
ли чи на ма и на тај на чин омо -
гу ћи ти од ви ја ње ви тал них
функ ци ја ор га ни зма.

Има ју ћи у ви ду зна чај хи дра -
та ци је пре, то ком и на кон ве -
жба ња, али и бла го твор но деј -
ство маг не зи ју ма, Са вез за ре -
кре а ци ју и фит нес Вој во ди не
пре по ру чу је во ду „Mg Mivela”
као иде ал ног са ве зни ка у по бољ -
ша њу фи зич ких пер фор ман си и
во ђе њу здра вог жи во та. Обез бе -
ди те свом ор га ни зму днев ну до -
зу маг не зи ју ма уно сом јед ног
ли тра во де „Mg Mivela”.

Петак, 12. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ху ма но и од го вор но
за ни ма ње

Про мо ви са на 
Шко ла ро ди тељ ства

Ве ли ка по др шка
труд ни ца ма 
и по ро ди ља ма

– Би ти ба би ца је је дан од нај -
леп ших, нај ху ма ни јих и нај -
од го вор ни јих по зи ва. То је из -
у зет но бит на осо ба у жи во ту
сва ке труд ни це, јер је пра ти од
пр вог да на труд но ће па све до

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН БА БИ ЦА

ОНЕ ДР ЖЕ КЉУЧ БУ ДУЋ НО СТИ

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Ако сте улеп ша ва ли обр ве ја -
пан ском ме то дом ис цр та ва -
ња или тек пла ни ра те да то
учи ни те, тре ба да зна те да је
та ко зва но осве жа ва ње нео п -
ход но на кон го ди ну да на до
две го ди не.

По тре ба за осве жа ва њем
за ви си од ти па ко же, али и
од ва ших го ди на. Ко жа по
сво јој струк ту ри има тен -
ден ци ју из ба ци ва ња на по -
вр ши ну ма сно ћа и свих не -
чи сто ћа, а са мим тим и по -
тре бу да од стра ни пиг мент
из бо је ко ја се ко ри сти за
ја пан ско ис цр та ва ње. Код
ма сне ко же је овај про цес
чи шће ња бр жи, па је и век
тра ја ња пиг мен та не што
кра ћи. Иста је си ту а ци ја и
ка да је реч о мла ђим осо ба -
ма, јер се њи хо ве ће ли је бр же
об на вља ју. Та ко ђе, тан ка ко -
жа је скло на кр ва ре њу, па је и

ту сма ње на одр жи вост бо је,
јер је крв кон стант но из ба цу -
је не до зво ља ва ју ћи јој да се
за др жи у ко жи.

Ја пан ско ис цр та ва ње обр -
ва је по лу трај на ме то да.
Пиг мент се уно си плит ко
по кре ти ма цр та ња – за ре зи -
ва ња ко же и на тај на чин
осли ка ва се сва ка дла чи ца
по на о соб. То је од лич на ме -
то да за све оне ко ји су ис та -
њи ли сво је обр ве или их ско -
ро ни су ни има ли, или пак
же ле гу шће обр ве. Ако се до -
бро ура де, оне из гле да ју са -
вр ше но. Но не тре ба за бо ра -
ви ти да се оне при шмин ка -
њу не по на ша ју исто као
при род не. На и ме, ка да на -
не се те пу дер, ви их ипак де -
лом пре кри је те. Да би из гле -
да ле као пра ве, ски ни те пу -
дер с тог де ла или их ма ло
осен чи те истом бо јом.

На кон ура ђе не ја пан ске
ме то де или пак са мо осве -
жа ва ња, нео п ход но је при -
др жа ва ти се про це ду ре, ко ја
под ра зу ме ва на но ше ње кре -
ме „Бе пан тен +” пр вог да на
на сат-два. У на ред них се -
дам да на оба ве зно је на но -
ше ње ва зе ли на да би обр ве
би ле кон стант но вла жне и
да не би до шло до ства ра ња
кра сти ца, а по том и от па да -
ња бо је за јед но с њи ма.

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

Осве жи те обр ве

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви има мо спо -
соб ност да сво је ми сли оде -
не мо у ре чи и да их по де ли -
мо с дру ги ма. Тај не про це -
њи ви дар сва ко од нас до би -
ја ро ђе њем као дво но жни
при пад ник „ра зум не вр сте”
ко ја хо да овом пла не том.
Реч пред ста вља нај ја че
оруж је ко је нам је да то, а у
ко је свр хе ће би ти упо тре -
бље но, за ви си ис кљу чи во од
нас са мих.

Спо соб на је да оп чи ни, за -
ве де, раз љу ти, раз не жи... а
све је у ве зи са оним ко је из -
го ва ра, пи ше, пе ва, уз ви ку -
је... Са ма по се би не пред -
ста вља ни шта, али као сли ка
не чи јих ми сли мо же да де -
лу је ле ко ви то и уби тач но с
под јед на ком сна гом. Дик та -
тор ско-пре да тор ски мо зго -
ви има ју моћ да сво је „са мо -
зва но бо жан ство” на мет ну
ве ли кој гру пи љу ди, и то са -
мо уз по моћ ре чи. Ис па љу ју
их са за вид ном пре ци зно -
шћу, пра ве ћи за глу шу ју ћу
бу ку у гла ва ма „след бе ни ка”
ка ко се слу чај но не би пот -
кра ла не ка ми сао ко ја би
тра жи ла за се бе са свим дру -
га чи је ре чи.

Реч по др шке и охра бре ња
у пра во вре ме мо же не чи ји
„не из држ” пре тво ри ти у
под но шљи вост. Мо же де ло -
ва ти као скрет ни чар с пу та
ту ге и бо ле сти ка пра шта њу
и опо рав ку. Мо же вра ти ти
на ду у без на ђе, ве ру ср ци ма
ко ја одав но не ве ру ју у се бе.
Мо же по кре ну ти од у ста ја ње
од ла жних уве ре ња, же љу за
про ме ном, за тра же њем но -
вог сми сла у бе сми слу ко је

је по ста ло на ви ка... Реч мо -
же да рас то пи ле де ни брег
ко ји је не ко по ста вио уме сто
ср ца у стра ху од пат ње, мо -
же да по мог не у тра же њу за -
бо ра вље них та ле на та скри -
ве них од под сме ха и не при -
хва та ња...

Нај ја че деј ство има ју ре -
чи ко је са ми се би упу ћу је мо
сва ко днев но кроз уну тра -
шњи ди ја лог, раз го вор са
са мим со бом. Сми сао по -
сто ја ња и на чин жи во та за -
ви се од тог раз го во ра. За то
су нај бит ни ја пи та ња на
све ту: чи ме по кре ће мо сво -
је ми сли и на ко ји на чин их
пре тва ра мо у ре чи, ка квим
емо ци ја ма бо ји мо сво је ре -
чи и ко је по ру ке ша ље мо
се би и дру ги ма. Са ме ре чи
не мо гу да по вре де, али
емо ци је ко ји ма су оне обо -
је не ка да су из го во ре не –
мо гу. За то јед не исте ре чи
има ју са свим раз ли чи то
зна че ње ка да их из го ва ра
не по зна та осо ба или пак не -
ко ко нам зна чи и за ко га
смо ве за ни. Ни је бит но шта,
већ ко го во ри. За то ја ко до -
бро раз у ме мо љу бав на
свим је зи ци ма, мр жњу у
бој ним по кли чи ма или ту гу
у пе сма ма.

Мно ги зна ју ка ко да ре чи -
ма до да ју ме ло ди ју, ри му и
стих и по ша љу их у не за бо -
рав, ода кле их се ћа њем при -
зи ва мо по же љи. Не ко је
сво је ми сли пре то чио у књи -
ге, ко ји ма се вра ћа мо и из
ко јих смо на у чи ли све што
зна мо, ко је нам по ма жу да
гра ди мо дру га чи ја ве ро ва -
ња... Ка да по же ли мо да раз -
го вор са со бом усме ри мо ка
љу ба ви и за хвал но сти, та да
нам се пу те ви укр сте с ра -
зним љу ди ма или књи га ма
ко је нам по ма жу да оста не -
мо при тој од лу ци и да се
уса гла си мо с њом.

Бу ку сва ко дне ви це мо же мо
убла жи ти као што ме ња мо
фре квен ци ју ра дио-та ла са
или ТВ про грам: фи ним
усме ра ва њем ми сли ка се би
и би ра њем ре чи у ко је их
обла чи мо. На мет ну та бу ка
или уну тра шњи мир – од лу -
ка је, као и увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

сам од свог иза бра ног ле ка ра у
До му здра вља. Упра во фи зич -
ка при пре ма, као и пси хо ло -
шка по др шка ко ју ов де до би ја -
мо од не про це њи вог су зна ча -
ја. Мно го при ча мо о бу ду ћем
мај чин ству, о бе ба ма, ку па њу,
до је њу... Ве о ма ми зна чи и
дру же ње с дру гим труд ни ца -
ма. Ово је од лич на при ли ка да
раз ме ни мо ис ку ства, ми шље -
ња и са ве те и да по др жи мо
јед на дру гу – ре кла је Ати на.

С њом се сло жи ла Ва ња Сми -
ља нић, и са ма бу ду ћа мај ка.

– Не дав но сам кре ну ла на
ча со ве и они ми ве о ма мно го
зна че пр вен стве но због то га
што је мо ја труд но ћа ви со ко -
ри зич на, па сам са мим тим од
стар та и упла ше ни ја од оста -
лих труд ни ца. Ис ку ства дру гих
же на, као и са ве ти ба би ца си -
гур но ће ми мно го по мо ћи у
овом пе ри о ду – ка за ла је Ва ња.

Ка ко је под се ти ла Је ле на
Ми тић, же не већ од пр вих да -
на труд но ће по ха ђа ју Шко лу
ро ди тељ ства. Нај пре од ла зе на
пре да ва ња ги не ко ло га, сто ма -
то ло га, пе ди ја та ра и пе ди ја -
триј ских се ста ра, а по том, од
26. не де ље, по чи ње и пси хо -
фи зич ка при пре ма за ро ђе ње
бе бе. Од та да па до по ро ђа ја
ве жбе се одр жа ва ју два пу та
не дељ но.

Дом здра вља има до бру са -
рад њу са Оп штом бол ни цом,
па пр во рот ке у окви ру „ча со -
ва” по се ћу ју и по ро ди ли ште,
ка ко би уна пред са зна ле шта
их та мо оче ку је.

је она та ко ја се на ла зи уз
труд ни цу на са мом по чет ку
труд но ће, пра ти је и по сле по -
ро ђа ја и пру жа јој по др шку
као же ни, као мај ци, као чла -
ну по ро ди це и као де лу за јед -
ни це. Због све га то га се ка же
да ми, ба би це, има мо кључ бу -
дућ но сти у сво јим ру ка ма –
ис та кла је Ива на Ма та ру га,
глав на се стра Слу жбе за
здрав стве ну за шти ту же на.

Че тр на ест ги не ко ло шко-
аку шер ских се ста ра за по сле -
них у Слу жби за здрав стве ну
за шти ту же на и По ли ва лент -
ној па тро на жи пан че вач ког
До ма здра вља и два де сет и

ЗДРАВА ИСХРАНА

Си гур но зна те ко ли ко је
ки ки ри ки здрав и хран љив,
али оно што код ње га осва -
ја, је сте нео до љив укус. Ако
во ли те ки ки ри ки, во ле ће те
и пу тер од ки ки ри ки ја због
ње го вог пу ног уку са.

Тај пу ни укус и ми рис
има за то што се пра ви од
це лог зр на ки ки ри ки ја и
ње го вих ма сно ћа. Већ не ко
вре ме на на шем тр жи шту
мо же се на ћи ку пов ни пу -
тер од ки ки ри ки ја, али сло -
жи ће те се да је су лу до да ти
то ли ко нов ца за не што што
у се би си гур но са др жи кон -
зер ванс и ко зна шта још.

До ма ћи има чак и бо љи
укус од ку пов ног, јер са ми
мо же те да на пра ви те тек -
сту ру ко ју во ли те. Мо жда

вам де лу је чуд но да на ма -
же те ки ки ри ки на хлеб, али
на те рај те се бе да про ба те
не што но во. То ли ко је јед -
но став но за при пре му да
про сто мо ра те да про ба те.

Ком би на ци је су без број -
не. Мо же те да је де те са мо
ње га, да га ком би ну је те с во -
ћем или чак да га ста вља те у
ко ла че и по сла сти це. Пу тер
од ки ки ри ки ја ве о ма је оми -
љен у Аме ри ци. По знат је и
„Ел ви сов сен двич” или са мо
„Ел вис”, на зван та ко јер је
био оми ље ни оброк Ел ви са
При сли ја. Он се са сто ји од
две кри шке то ста, пу те ра од
ки ки ри ки ја, ме да, сла ни не
и све же ба на не. Ипак, ва ри -
јан та без ме да и сла ни не
сва ка ко је да ле ко здра ви ја.

Са стој ци: 300 г си ро вог ки ки ри ки ја (или пе че ног не сла ног), по же -

љи – не ко ли ко ка пи ма сли но вог уља.

При пре ма: Ки ки ри ки ис пе ћи у рер ни на 170 сте пе ни, око 20 ми ну та,

уз по вре ме но ме ша ње. Ка да се про хла ди, ста ви ти у блен дер и мик са -

ти на нај ја чој бр зи ни, та ко ђе уз по вре ме но ме ша ње. На ста ви ти мик -

са ње до же ље не глат ко ће. За још глат ки ју тек сту ру до да ти не ко ли ко

ка пи ма сли но вог уља. У за ви сно сти од то га ка кав пу тер од ки ки ри ки -

ја же ли те да до би је те, ва ри ја ци је су сле де ће: за не у тра лан – не мој те

со ли ти; за сла дак – до дај те ма ло ме да, а за слан – до дај те со ли.

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

Ре чи

ВОДА ПРИРОДНО БОГАТА МАГНЕЗИЈУМОМ

Брините о својим
мишићима

Пи ше: Драгана Јоцовић

До ма ћи пу тер 
од ки ки ри ки ја

Ве жба њем до лак шег по ро ђа ја

и ути сци о ча со ви ма пси хо фи -
зич ке при пре ме, те да све но во -
пе че не ма ме на гла ша ва ју да им
је то ис ку ство би ло од из у зет ног
зна ча ја и то ком по ро ђа ја и ка -
сни је – у пр вим не де ља ма и ме -
се ци ма бе би ног жи во та.

Раз ме на ис ку ста ва
Ту при чу по твр ђу је и Ати на
Бе кан, јед на од труд ни ца ко је
смо 5. ма ја за те кли у шко ли ци
ка ко ра де ве жбе под буд ним
оком ба би ца.

– За по сто ја ње Шко ле ро ди -
тељ ства и мо гућ ност да по ха -
ђам ча со ве пси хо фи зич ке
при пре ме за по ро ђај са зна ла

пе ри о да по сле по ро ђа ја и де ли
с њом онај нај срећ ни ји тре ну -
так – тре ну так ка да по ста је
мај ка. При пру жа њу по мо ћи
ба би це се не осла ња ју са мо на
ис ку ство и зна ње, већ мо ра ју
има ти и ду бо ко раз у ме ва ње за
же ну и пру жи ти јој про фе си о -
нал ну по др шку у јед ном од
ње них нај леп ших жи вот них
ис ку ста ва. По зив ба би ца са др -
жи оно што је нај леп ше у људ -
ском би ћу, а то су чо веч ност и
пре да ност по зи ву. Ба би це тре -
ба увек да бу ду све сне то га ко -
ли ко до при но се чо ве чан ству –
ре чи су ко ји ма је Је ле на Ми -
тић, ба би ца и глав на се стра
До ма здра вља, свим сво јим
ко ле ги ни ца ма че сти та ла 5.
мај, Ме ђу на род ни дан ба би ца.

Тај дан се обе ле жа ва од
1992. го ди не с ци љем про мо -
ви са ња ове про фе си је, као и
ука зи ва ња на њен зна чај ка ко
за труд ни це и по ро ди ље, та ко и
за чи та ву по ро ди цу и дру штво.

Рад но и за пра зник
– Пе ти мај је дан ка да све ба -
би це у све ту сла ве ба би чан ство
као про фе си ју. Од го вор ност
ба би це је из у зет но ве ли ка, јер

јед на у Оп штој бол ни ци про -
ве ле су и свој дан – пе так, 5.
мај, на рад ним ме сти ма, по -
све ће не свом ху ма ном по зи ву.

Ча со ви за бу ду ће ма ме
Са мо део њи хо вих ак тив но сти
од ви јао се про шлог пет ка у ре -
но ви ра ним и сре ђе ним по -
друм ским про сто ри ја ма До ма
здра вља, где је де се так труд -
ни ца би ло на јед ном од сво јих
ре дов них ча со ва пси хо фи зич -
ке при пре ме за по ро ђај, ко ји
се ре а ли зу ју у окви ру Шко ле
ро ди тељ ства.

– У овој шко ли ци при ка зу је -
мо на шим труд ни ца ма ка ко да
што бо ље при хва те ста ње у ко -
ме се на ла зе и да што лак ше
пре бро де по ро ђај. За бу ду ће
мај ке је аде кват на струч на по -
моћ од ве ли ког зна ча ја, што до -
ка зу је и чи ње ни ца да је, иа ко се
по ха ђа ње шко ле од ви ја на до -
бро вољ ној ба зи, од зив труд ни -
ца из у зет но до бар. Ипак, би ло
би сјај но ка да би све труд ни це,
а ми их има мо око хи ља ду го -
ди шње, про шле кроз ову шко лу
– ре кла је Ива на Ма та ру га.

Она је до да ла и то да од по ро -
ди ља сти жу по врат не ре ак ци је

ф
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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 
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH

Цена: 450 динара сваки

ПАКЕТ 4 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• ТУМОР-МАРКЕР PSA

Цена: 650 динара

• ТУМОР-МАРКЕР fPSA

Цена: 750 динара

Петак, 12. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
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Пе де сет ше ста Зон ска смо тра
му зич ко-фол клор ног ства ра -
ла штва де це из ју жног Ба на та
одр жа на је у не де љу, 7. ма ја.
На сту пи ло је бли зу 600 уче -
сни ка, ко ји су чла но ви три де -
сет фол клор них ан сам ба ла из
Ко ви на, План ди шта, Вр шца,
Ко ва чи це, Али бу на ра, Бе ле
Цр кве и Пан че ва.

– Пан че во је увек до бар до -
ма ћин, мно го оп шти на уче ству -
је. Дра го ми је да су се по ја ви ле,
у од но су на ра ни ји пе ри од, не ке

ко је ду го ни су би ле при сут не на
овим смо тра ма и ве ли ка је
ствар за те сре ди не да се де ца
оку пља ју у кул тур но-умет нич -
ким дру штви ма и фол клор ним
сек ци ја ма, што по себ но по хва -
љу јем. Ни во из во ђе ња ни је ујед -
на чен – има оних ко ји су мно го
ква ли тет ни је ра ди ли, али ни ко
се ни је „обру као”, ако та ко мо гу
да ка жем. Сви су за слу жи ли да -
на шњи до ла зак на смо тру – ка -
же ко ре о граф Да ја на Ко стић,
се лек тор Зон ске смо тре.

На кон укуп но де вет смо три
зна ће се ко је ће гру пе на сту -
пи ти на пе де сет ше стом Му -
зич ком фе сти ва лу де це Вој во -
ди не, ко ји ће би ти одр жан у
Бач кој То по ли 14. ма ја. Да ја -
на Ко стић ка же да ће за јед но с
ко ле гом ет но му зи ко ло гом Бо -
ја ном Ми лин ко ви ћем мо ра ти
да до не се те шку од лу ку о да -
љем уче шћу.

– Сва ка ко ће би ти те шко.
Не ка ко се из дво ји ма њи број
оних ко ји су ја ко до бри и ту

не ма те ди ле му, али на и ђе и
јед на озбиљ ни ја гру па оних
ко ји ма увек по не што не до ста -
је и уз ма ло тру да и ра да они
то мо гу да до те ра ју. Он да вам
про сто бу де жао да их ели ми -
ни ше те ако зна те да уз са мо
ма ло до брих су ге сти ја и пе да -
го шког ра да они мо гу да се по -
пра ве – искре на је Да ја на Ко -
стић.

Ор га ни за тор Зон ске смо тре
је Кул тур но-про свет на за јед -
ни ца Пан че во.

Књи га „Лов на ву ко ве – по е зи -
ја и про за” Вла ди ми ра Ви соц -
ког пред ста вље на је у че твр -
так, 4. ма ја, у чи та о ни ци Град -
ске би бли о те ке. Пре во ди лац и
при ре ђи вач овог де ла је наш
су гра ђа нин Ми ли во је Ба ћо -
вић.

У „Ло ву на ву ко ве” на ла зи се
све што је Ба ћо вић до са да
пре вео од Ви соц ког.

– Ви соц ки пе ва о жи во ту, о
смр ти, суд би ни, мр жњи, хе -
рој ству, пат њи, не прав ди, при -
ја тељ ству... Пе вао је о жи во ту
и о све му оном што пре ти жи -
во ту. Пред став ник је жан ра
бар дов ске ру ске по е зи је и је -
дан је од де сет нај бо љих. Пре

све га ми се до пао за то што је
био ве ли ки про тив ник то та ли -
та ри зма, а по чео сам да га пре -
во дим баш у то вре ме кад су
љу ди по че ли да „уста ју” про -
тив то та ли та ри зма, ко ји се ни
ме ни ни је до па дао – об ја шња ва
Ба ћо вић.

Пре во де и ори ги на ле пе са -
ма пе ва ла је Еле на Ста ни са -
вље вић, а по е зи ју је чи та ла
глу ми ца Јо ва на Сте вић.

КЊИ ГА „ЛОВ НА ВУ КО ВЕ – ПО Е ЗИ ЈА И ПРО ЗА”

О жи во ту и оном што
му пре ти

Из ло жба ин ста ла ци ја „Мр тва
во да” Го ра на Де спо тов ског
отво ре на је у пе так, 5. ма ја, у
Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти. Овај рад је на до град ња
ње го вих ра ни јих ци клу са
„Плу та ти” (из 2008. го ди не) и
„Со ци ја лан” (из 2012. го ди не),
по ко ји ма је већ пре по зна -
тљив.

– Ов де је мо жда ма ло дру га -
чи ја те ма, укљу че ни су не ки
аспек ти му шко-жен ских од -
но са, пре све га и од но са у дру -

штву. Осла њам се на не ку вр -
сту ма ни пу ла ци је јед ног пре -
ма дру гом. Та мр тва во да је за -
пра во то – жи вот на суп стан ца
ко ја не ма сво ју жи вот ну функ -
ци ју. Све осо би не жи вот них
функ ци ја што да је во да ов де
су из о ста вље не. Ак це нат је на
њој са мој ко ја је мр тва, за пр -
ља на, не здра ва, не жи ва, и она
су ге ри ше не ке од но се од ра да
до ра да – об ја шња ва ау тор.

По став ка се мо же по гле да ти
до 17. ма ја.

Му зи ка
Пе так, 12. мај, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:
у окви ру ци клу са кон це ра та по во дом да на шко ле, би ће при -
ре ђен кон церт про фе со ра.

Су бо та, 13. мај, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт „Meeting Ella & Joe Pass”, по во дом сто го ди шњи це
ро ђе ња Еле Фиц џе ралд. Во кал на џез со лист ки ња Бо ба на
Ђор ђе вић на сту пи ће у прат њи ги та ри сте Го ра на По ти ћа.

Су бо та, 13. мај, 18 са ти, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:
кон церт ве ли ких ан сам ба ла, цен трал ни кон церт по во дом да -
на шко ле. На сту пи ће Хор ОМШ, хор „Бел кан то”, Ду вач ки ор -
ке стар ОМШ и СМШ, Ор ке стар хар мо ни ка, Гу дач ки ор ке стар
ОМШ и СМШ, као и Там бу ра шки ор ке стар „Не вен”.

По не де љак, 15. мај, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт КУД-а „Абра ше вић” Пан че во, по во дом Ме ђу на род -
ног да на по ро ди це.

Уто рак, 16. мај, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:
кон церт Во ји сла ва Ве се ли но ва (кон тра бас), уз кла вир ску са -
рад њу Тее Ан дри јић. Као гост ће на сту пи ти ви о ли ни ста Иван
Не шић.

Сре да, 17. мај, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт
Ан сам бла на род них ига ра и пе са ма Ко со ва и Ме то хи је „Ве -
нац” (Гра ча ни ца).

Че твр так, 18. мај, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:
кон церт уче ни ка хар фе из кла се проф. Ане Ма ри је Франц.

Из ло жбе
Уто рак, 16. мај, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: отва ра ње
из ло жбе ра до ва на па пи ру „Landspace” Ми ле не Вуч ко вић.

Че твр так, 18. мај, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
отва ра ње из ло жбе сли ка, скулп ту ра и ви део-ма те ри ја ла Ми -
ло ша Шо ба ји ћа.

Књи жев ност
Пе так, 12. мај, 20 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: про -
мо ци ја књи ге „Принц Ђор ђе – окол но сти или суд би на” Бо -
ри сла ва Јо ва но ви ћа.

Уто рак, 16. мај, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: пре -
да ва ње „Ка ко са чу ва ти жив це” и пред ста вља ње исто и ме не
књи ге проф. др Јо ва на Ма ри ћа.

Пред ста ве
Пе так, 12. мај, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра: по зо ри шна
пред ста ва „Про из вод” Мар ка Реј вен хи ла. Реч је о ау тор ском
про јек ту Ива на То ми ћа, а по ред ње га, у пред ста ви игра и
Ми ле на Пре дић.

Че твр так, 18. мај, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: по зо -
ри шна пред ста ва „У аго ни ји” Ми ро сла ва Кр ле же.

Про грам за де цу
Су бо та, 13. мај, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Пи но кио” те а тра „Allegretto” из Вр шца.

КУЛТУРА
Петак, 12. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА И ЦР ТЕ ЖА „ЦР НО ПО ЉЕ”

ОД СУ СТВО СВЕ ТЛО СТИ КАО ДУ ХОВ НО СТА ЊЕ
Дра га на Б. 
Сте ва но вић: „Цр на
је у мо јим 
ра до ви ма око ли на”

Го ран Ју ре ша се
пред ста вио ра до ви ма
из ци клу са „Ха на
Кши жев ска”

Из ло жба сли ка Дра га не Б.
Сте ва но вић и цр те жа Го ра на
Ју ре ше под за јед нич ким на зи -
вом „Цр но по ље” отво ре на је у
че твр так, 4. ма ја, у Га ле ри ји
Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа.

По став ку чи не ра до ви ве ли -
ких фор ма та. Шта је цр но или
цр ни ло или од су ство све тло -
сти – те ме су ко је ау то ри про -
ми шља ју већ не ко ли ко го ди на.

– Ме ни је у мом сли кар ству
ја ко ва жан ко ло рит и ва жан
ми је цр теж. Ме ђу тим, с вре -
ме на на вре ме по све тим се те -
ми цр ног од но сно цр не бо је и
по вре ме но ура дим не ке та кве
ра до ве. Из ло жи ла сам ци клус
ко ји ни је био при ка зи ван
прет ход них го ди на, јер ове
сли ке пред ста вља ју је дан ци -
клус за се бе. Цр на је у мо јим
ра до ви ма око ли на – про стор
за од ви ја ње од ре ђе них рад њи,
до га ђа ја или ста ња у ко ји ма
бо ра ве људ ске фи гу ре, или по -
ру ке ко је ис пи су јем на по вр -
ши ни плат на – об ја шња ва
Дра га на Б. Сте ва но вић.

Го ран Ју ре ша је из ло жио ра -
до ве ин спи ри са не пр вом при по -
вет ком из књи ге „Гроб ни ца за
Бо ри са Да ви до ви ча” Да ни ла Ки -
ша, ко ји су на ста ли у по след ње

две го ди не и још увек ра ди на
њи ма.

– При по вет ка го во ри о јед ној
же ни ко ја је бру тал но уби је на –
Ха ни Кши жев ској. Ја не ка ко са -
гле да вам да те ло те же не за пра -
во је су све да на шње жр тве, од -
но сно те ла оних ко ји да нас
стра да ју. Ми са гле да ва мо си ту -
а ци ју мно го ши ре: од све га оног
што нас ти шти до тих не ких
тра ге ди ја ко је се де ша ва ју у све -
ту – као што је, на при мер, ми -
грант ска кри за – ми смо са ми
окру же ни ти ме. И код Дра га не
и код ме не вр ло че сто се мо гу
ви де ти мо тив те ле сно сти, од но -
сно не где чак де ло ви те ла – гла -
ва, ша ке, ру ке, труп... Тај мо тив

Ми ке лан ђе ло – мај стор
ита ли јан ске ре не сан се

МОЈ избор МОЈ

Ксе ни ја Ба рић, 

сту дент ки ња Фа кул те та 

ли ков не умет но сти

КЊИ ГА: Књи ге ко је су и по -
сле мно го го ди на ак ту ел не.
Џорџ Ор вел је на пра вио сја -
јан спој по ли тич ког и умет -
нич ког. Сма трам да су књи -
ге „Жи во тињ ска фар ма” и
„1984” то ли ко ва жне за сва -
ког по је дин ца да би мо гле
би ти увр ште не у оба ве зне
лек ти ре. На рав но, сва ко ме
ко их је чи тао, ја сно је за што
ни су. Обе су ан ти у то пиј ске и
вр ло ма што ви то при по ве да ју
при чу ко ја је але го ри ја на шег
дру штва. Нај у пе ча тљи ви ја је
па ро ла из „Жи во тињ ске фар -
ме”: „Све жи во ти ње су јед на -
ке, али не ке жи во ти ње су
јед на ки је од дру гих”.

ФИ ЛО ЗОФ: Не ко чи ја бих
де ла сва ка ко из дво ји ла ме ђу
оми ље ни ма је сте Ерих Фром.
Не мач ки пси хо лог, пси хо а -
на ли тичар и ху ма ни стич ки
фи ло зоф. На ро чи то га по -
шту јем због за ла га ња за
еман ци па ци ју, за ус по ста -
вља ње ху ма ног дру штва, за
стал но уна пре ђи ва ње љу ба -
ви пре ма жи во ту. Ме ни су
нај дра жа де ла „Здра во дру -
штво”, „Уме ће љу ба ви”, „Ве -
ли чи на и гра ни це Фрој до ве
ми сли”, као и пред го вор ко -
ји је на пи сао за књи гу Алек -
сан дра С. Ни ла „Сло бод на
де ца Са мер хи ла”.

СЛИ КА РИ: Ако би тре ба ло
да се опре де лим за оми ље ног

сли ка ра или ва ја ра, то је тек
те жак из бор за не ко га ко се
ба ви умет но шћу! Мо жда ми
је нај фа сци нант ни ји умет -
ник свих вре ме на Ми ке лан -
ђе ло, мај стор ита ли јан ске
ре не сан се. Ње гов рад је бит -
но ути цао на европ ску умет -
ност. По ред ње го вих сјај них
де ла „Пи је та”, „Да вид” и
свих дру гих из ван ред них
скулп ту ра, ме не у пот пу но -
сти фа сци ни ра то ка ко је
осли као та ва ни цу Сик стин -
ске ка пе ле у Ва ти ка ну. У пи -
та њу су сце не из Би бли је, где
се по на чи ну сли ка ња ви ди
син те за ње го вог уме ћа ва ја -
ра, ар хи тек те и сли ка ра. Ми -
ке лан ђе ло, иа ко ни је био пр -
вен стве но сли кар, био је и
ви ше не го до ра стао овом за -
дат ку! Огро ман про стор та -
ва ни це укра сио је ар хи тек -
тон ским еле мен ти ма ко је је
на сли као и ком по зи ци ја је
на тај на чин од лич но ре ше -
на, а нај ва жни ја и нај по зна -
ти ја је сва ка ко цен трал на
сце на, „Ства ра ње Ада ма”.

Страну припремила 
Милица

Манић

по ве зу је на ше ра до ве, иа ко сва -
ко од нас дво је га ји свој је дин -
стве ни стил – ка же Ју ре ша.

О зна че њу цр не у умет но сти
го во ри ла је и Ива на Мар кез
Фи ли по вић, уред ни ца ви зу ел -
них умет но сти у Га ле ри ји са -
вре ме не умет но сти.

– Цр но по ље и цр на бо ја за
не ке мо жда има ју не га тив ну
ко но та ци ју. Ме ђу тим, ми ли -
ков ња ци зна мо да је цр на за -
пра во не до ста так бо је. Умет -
ни ци су увек ти ко ји ис тра жу -
ју и пра ве ко рак да ље. А оно
што је још спе ци фич но, то је
да умет ни ци пра те си ту а ци ју у
све ту, у сво јој др жа ви. Упра во
се ми на ла зи мо у јед ној спе ци -

фич но цр ној си ту а ци ји и то је
оно на шта умет ни ци увек ре -
а гу ју за то што су сен зи бил ни и
емо тив ни и њи хо во је да за бе -
ле же ду хов но ста ње, што сво је,
што ста ње ко је ге не рал но вла -
да ме ђу свим љу ди ма, а то је
јед на ова ква сли ка ко ју су они
на пра ви ли сво јим ли ков ним
је зи ком – об ја шња ва она.

На кон отва ра ња из ло жбе
усле дио је му зич ки на ступ бе -
о град ског дуа „Пон тон”, ко ји
чи не Игор Стан глицкy и Мар -
ко Јев тић, а му зи ка се од лич но
укло пи ла у ам би јент и до при -
не ла до жи вља ју по став ке.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 19. ма ја.

ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ ГО РА НА ДЕ СПО ТОВ СКОГ

Мр тва во да, 
за пр ља на, не здра ва

ЗОН СКА СМО ТРА МУ ЗИЧ КО-ФОЛ КЛОР НОГ СТВА РА ЛА ШТВА ДЕ ЦЕ

На сту пи ло три де сет ан сам ба ла из се дам оп шти на



ИВА НО ВАЧ КА ШКО ЛА АК ТИВ НА НА КОН КУР СИ МА

Ко шар ка шки те рен тре ба учи ни ти без бед ним

Уче ни ци Основ не шко ле „До си -
теј Об ра до вић” из Омо љи це, уз
по моћ свог мен то ра – на став -
ни ка Ми о дра га Та си ћа, на ста -
ви ли су да ни жу успе хе из пред -
ме та Тех нич ко-ин фор ма тич ко
обра зо ва ње, и то у две ди сци -
пли не: Авио-мо де лар ству и
над ме та њу под на зи вом „Шта
знаш о са о бра ћа ју”, где им тек
пред сто је пра ва ис ку ше ња.

Што се ти че пр ве обла сти,
Омољ ча ни су већ до се гли нај -
ви ши пла сман на пе де сет
осмом ре пу блич ком так ми че -
њу, одр жа ном 5. и 6. ма ја у
Основ ној шко ли „Пе тар Ко -
чић” у Зе му ну. Ме ђу се дам сто

мла дих авио-мо де ла ра из це -
ле Ср би је нај бо ље су се по ка -
за ли уче ни ци шко ле „До си теј
Об ра до вић” – Ми ха и ло Јо ва -
но вић (VIII1) и Ђу ри ца Рад -

ма но вић (VII3). На кон успе -
шно пре бро ђе них оп штин ских
и окру жних так ми че ња бри -
љи ра ли су и на ре пу блич ком
ни воу осво јив ши мак си ма лан

број по е на и за слу же но пр во
ме сто.

Овај фан та сти чан успех, иза
ко јег сто ји ве ли ки труд по ме -
ну те дво ји це, као и сту ди о зан
мен тор ски рад про фе со ра Та -
си ћа, ни је пр ви ових раз ме ра
из пред ме та Тех нич ко-ин фор -
ма тич ко обра зо ва ње ка да је
реч о омо љич ким ђа ци ма.

Под се ћа ња ра ди, пре две го -
ди не Вук Го лу бо вић по бе дио
је на ре пу блич ком так ми че њу
из обла сти „Шта знаш о са о -
бра ћа ју” и та ко се пла си рао на
Европ ско пр вен ство, на ко јем
је че тво ро чла на еки па из Ср -
би је из во је ва ла од лич но че -
твр то ме сто. Не што ра ни је,
2011. го ди не, уче ник Ср ђан
То мић био је дру ги на истом,
др жав ном ни воу и по том с ре -
пре зен та ци јом на шам пи о на -
ту Ста рог кон ти нен та у Па ри -
зу за у зео де ве то ме сто.

Гра ђа ни Ја бу ке су про шле го -
ди не осми сли ли је дин стве ни
на чин дру же ња, што су не дав -
но по но ви ли под на зи вом
„Дру ги про лећ ни ру чак”. Том
при ли ком су број ни мај сто ри
вар ја че из ло кал них удру же ња
при пре ма ли спе ци ја ли те те,
ко је је ви ше сто ти на гра ђа на
мо гло бес плат но да де гу сти ра.

У по ре ђе њу с про шлом го -
ди ном, про ме ње на је ло ка -
ци ја, па је уме сто на ре но ви -
ра ној пи ја ци овај су срет гур -
ма на упри ли чен на ру ко мет -
ном ста ди о ну по ред шко ле.
Али то ни нај ма ње ни је по ре -
ме ти ло рас по ло же ње, већ на -
про тив – у ве се лој ат мос фе -
ри, пра ће ној му зи ком и при -

јат ним жа мо ром, ши ри ли су
се ома мљу ју ћи ми ри си из ко -
тли ћа. У њи ма су се крч ка ли
спе ци ја ли те ти по пут ло вач -
ког, ов чи јег или го ве ђег гу ла -
ша, ри бље чор бе и па су ља, а
за раз не пи те и ко ла че би ле
су за ду же не чла ни це Удру -
же ња же на „Злат на ја бу ка”. У
овом до га ђа ју уче ство ва ла су
и број на дру га удру же ња – од
по љо при вред ни ка, пре ко ло -
ва ца, ри бо ло ва ца, љу би те ља
ре ке („Наш Та миш” и „Бал -
та зар”) и ви но гра да ра, до
Удру же ња Ма ке до на ца
„Илин ден”.

Ва жно је ис та ћи да су они
то са ми фи нан си ра ли, као и
да је све у сласт по је де но.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ДВП-а „Та миш –Ду нав”,
уз по моћ аде кват них ма ши -
на, уре ђу ју и „за це вљу ју”
глав ни ко лек тор ски ка нал у
се лу. За по сле ни у ЈКП-у „Зе -
ле ни ло” оре зи ва ли су гра не у
пар ку, у са деј ству с ко ле га ма
из ЈКП-а „Ком брест”, ко ји
су, при том, кре и ра ли цвет не
аран жма не. Осно ван је ор га -
ни за ци о ни од бор за при пре -
му се о ске сла ве – Спа сов да -
на, че му су при су ство ва ли
пред став ни ци удру же ња и
ин сти ту ци ја.

Ба нат ско Но во Се ло: Фир ма
„Еко Ма бер”, као овла шће ни
из во ђач ра до ва, на ста вља да
уре ђу је се о ско сме тли ште и
селeкт ује сме ће ко је ће би ти
пре но ше но на ре ги о нал ну де -
по ни ју. Мла ђи фол клор ни
ансaмбли До ма кул ту ре успе -
шно су се пред ста ви ли на
зон ској смо три у не де љу, 7.
апри ла, у Кул тур ном цен тру.

До ло во: Удру же ње бо ра ца из
свих ра то ва 20. ве ка обе ле жи -
ло је 9. мај – Дан по бе де над
фа ши змом. Истог да на ру -
мун ски жи ваљ про сла вио је
сво ју се о ску сла ву – Пре нос

мо шти ју Све тог Ни ко ла ја.
Школ ска жен ска ру ко мет на
еки па осво ји ла је че твр то ме -
сто на за вр шном ре пу блич -
ком так ми че њу, а пр во тим ке
ће у не де љу, 14. ма ја, од 18
са ти, од и гра ти пр вен стве ну
утак ми цу са еки пом Мо кри -
на, ди рект ним ри ва лом за
пр во ме сто у Дру гој срп ској
ли ги. Ху ма ни тар на жур ка би -
ће при ре ђе на у пе так, 12. ма -
ја, у дис ко те ци До ма кул ту ре.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца пре -
го ва ра с пред у зе ћем „Вој во -
ди на шу ме” о уре ђе њу при ла -
зног пу та ка та ми шкој „ске -
ли”. Фол клор на сек ци ја на -
сту пи ла је на зон ској смо три у

не де љу, 7. апри ла, у Кул тур -
ном цен тру. Про мо ци ја књи ге
„При че с обла ка” ау тор ке Та -
ма ре Лу јак би ће одр жа на у
по не де љак, 15. ма ја, од 19 са -
ти, у До му кул ту ре. На ред ног
да на на истом ме сту, од 12 са -
ти, би ће из ве де на пред ста ва
за де цу под на зи вом „Ма ла
прин це за”.

Ива но во: Шко ла и Ме сна за -
јед ни ца уче ство ва ће на кон -
кур су за јав не ра до ве По кра -
јин ског се кре та ри ја та за
при вре ду и ту ри зам. Тра ди -
ци о нал на ча јан ка у ор га ни -
за ци ји МКУД-а „Бо наз Шан -
дор” при ре ђе на је у не де љу,
7. ма ја, у До му кул ту ре.

Ја бу ка: Чла но ви удру же ња
„Бал та зар” на ста ви ли су сре -
ђи ва ње при о ба ља, а по ста -
вље на је и че сма. Ер ге ла „Ве -
лич ко вић” бо га ти ја је за још
је дан пе хар осво јен на ме ђу -
на род ном так ми че њу у Ба ња -
лу ци. Ове не де ље на ста вља се
чи шће ње се о ске де по ни је.

Ка ча ре во: За вр ше но је по ве -
зи ва ње ста рих бу на ра и је зе -
ра, што ће обез бе ди ти ве ћи
про ток во де на том ку па ли -
шту. На пла тоу Ме сне за јед -
ни це за са ђе но је две и по хи ља -
де сад ни ца про лећ ног цве ћа.
Деч ја пред ста ва пла ни ра на
за уто рак, 9. мај, у До му
омла ди не, про лон ги ра на је
из тех нич ких раз ло га.

Омо љи ца: Ба лет ска пред ста -
ва „Жи вот но до ба” из ве де на
je у че твр так, 11. апри ла, у
ве ли кој са ли До ма кул ту ре.
Та уста но ва при пре ма из ло -
жбу фо то гра фи ја Не ма ње
Жив ко ви ћа из Ко ви на.

Стар че во: За штит ник гра ђа на
гра да Пан че ва об и шао је у
уто рак, 9. ма ја, Ме сну за јед -
ни цу, ка ко би за ин те ре со ва -
ним ме шта ни ма пре зен то вао
свој про грам. Из ви ђа чи из ОИ
„На дел” иду ћег ви кен да по де -
ли ће се у три гру пе и по се ти ће
исто то ли ко ме ста – Во ди це,
бре сто вач ку По ња ви цу и град -
ски хи по дром, а у пе так, 12.
ма ја, у ор га ни за ци ји од ре да, у
шко ли ће би ти при ре ђе но так -
ми че ње у ори јен ти рин гу.

Петак, 12. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Јордан
Филиповић

Че тво ро за по сле них
има ће сва овла шће ња
слу жбе них ли ца

Па тро ле по по тре би 
и но ћу

Парк при ро де По ња ви ца је, на
осно ву од лу ке Скуп шти не гра -
да, је дан од спо ме ни ка при ро де
чи ји ће упра вљач, ЈКП „Зе ле -
ни ло”, на име ово го ди шњег
про гра ма упра вља ња тим во до -
то ком би ти пот по мог нут ни кад
ве ћом сво том нов ца из бу џе та.
На и ме, из град ске ка се за ту на -
ме ну из дво је но је два на ест ми -
ли о на, а по ме ну то пред у зе ће
обез бе ди ло је још три из та ко -
зва них соп стве них сред ста ва.

Ба за у Бре стов цу
Же ња Ма рин ко вић, са вет ник
за про стор но пла ни ра ње у ЈКП-
у „Зе ле ни ло”, ко ја је за ду же на и
за за шти ће на при род на до бра,
ис ти че да је ово го ди шњи план
за По ња ви цу при лич но ам би -
ци о зан, јер, као што je мно ги ма
по зна то, та мо има си ја сет про -
бле ма, па је пред ви ђе но ре ша -
ва ње не ких од њих ко ји го ди на -
ма ни су би ли те ма.

– Јед на од пр вих став ки би -
ла је ор га ни за ци ја чу вар ске
слу жбе. За вре ме зим ског пе -
ри о да не по год ног за рад на
отво ре ном при пре ма ни су
пра вил ни ци и од лу ке ко је су
тре нут но на усва ја њу код над -
ле жног ор га на. За тим смо, бу -
ду ћи да не по сто ји зва нич на
обу ка Ми ни стар ства за шти те
жи вот не сре ди не за чу ва ре
при род них до ба ра, на ше љу де
по сла ли у ре зер ват „Па лић –
Лу даш”, ко ји од лич но функ ци -
о ни ше де се так го ди на, ка ко би
се упо зна ли с при ме ром до бре
прак се. Тре нут но је у при пре -
ми про сто ри ја у Бре стов цу, у
згра ди та мо шњег ва тро га сног
до ма, за ба зу чу вар ске слу жбе,
а у по ступ ку је на бав ка плов ног

објек та нео п ход ног за њен рад.
Тај ча мац мо ћи ће да ко ри сти
че тво ро за по сле них, ко ји ће
ра ди ти по уна пред до го во ре -
ним сме на ма, а иа ко за кон не
оба ве зу је упра вља ча да има
да но ноћ ну слу жбу, они ће по
по тре би би ти на те ре ну и то -
ком ка сни јих са ти – ис ти че са -
вет ни ца у „Зе ле ни лу”.

По ме ну та слу жба бри ну ће о
свим при род ним вред но сти ма
ко је ка рак те ри шу По ња ви цу,
на ро чи то из све та фа у не. Овај
во до ток за шти ћен је упра во
због ве ли ке би о ло шке ра зно -
вр сно сти жи во тињ ских и биљ -
них вр ста. Пре све га, за сту пље -
но је мно го пти ца, а на до мак
Омо љи це по сто ји и остр во од
ско ро хек та ра с ве ли ком на се -
о би ном тих пер на тих би ћа,
ко је има пр ву ка те го ри ју за -
шти те. По ред ве о ма рет ких
вр ста ча пљи, ре ги стро ва но је и
при су ство ви дре.

„Сум њи ви” не ка се до бро
при па зе
– Чу ва ри ће има ти оба ве зу да
пра те рад ње ко је се до га ђа ју
на во до то ку ду жи не се дам и

по ки ло ме та ра, као и овла -
шће ња да се пред ста ве и обра -
те сва ко ме ко га за тек ну у не -
кој не до зво ље ној рад њи. А све
оне де фи ни са не су Пра вил ни -
ком о уну тра шњем ре ду и чу -
вар ској слу жби. На ши за по -
сле ни има ће сва овла шће ња
слу жбе ног ли ца и у слу ча ју
по тре бе мо ћи ће и да кон так -
ти ра ју с по ли ци јом, као и да
за пле не мре же, пе цаљ ке или
би ло шта дру го што би ре ме -
ти ло за шти ту Пар ка По ња ви -
ца – на гла ша ва Же ња Ма рин -
ко вић.

Пре ма ње ним ре чи ма, ЈКП
„Зе ле ни ло” са ра ђи ва ће са
омо љич ким и бре сто вач ким
удру же њи ма, као и са свим
дру гим љу ди ма ко ји же ле до -
бро По ња ви ци.

– И до са да смо им из ла зи -
ли у су срет на раз не на чи не –
од ко ри сних ин фор ма ци ја до
ко му ни ка ци је с По кра јин -
ским за во дом за за шти ту при -
ро де, као кров ним еле мен том
у од лу чи ва њу о то ме шта је
до зво ље но ра ди ти на во до то -
ку. Ето, баш не дав но смо по -
мо гли јед ној ор га ни за ци ји

СЕЛО

ПО ЧЕ ЛА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ГРА МА УПРА ВЉА ЊА ПАР КОМ ПРИ РО ДЕ

УСКО РО ЧУ ВАР СКА СЛУ ЖБА НА ПО ЊА ВИ ЦИ

ДРУ ЖЕ ЊЕ ЈА БУ ЧА НА

Про лећ ни ру чак

У ива но вач кој основ ној шко -
ли „Мо ша Пи ја де” у је ку је се -
зо на пи са ња про је ка та на
осно ву ко јих би та уста но ва
уна пре ди ла усло ве за уче ни ке
и дру ге ко ри сни ке.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке
Са ње Си мић Ми ја то вић, њи -
хов пре вас ход ни циљ је уче -
шће на кон кур си ма вој во ђан -
ске вла де, па ће за јед но с Ме -
сном за јед ни цом по ку ша ти да
се из бо ре за сред ства По кра -

јин ског се кре та ри ја та за при -
вре ду и ту ри зам, ко ја би би ла
упо тре бље на за јав не ра до ве на
уре ђе њу по вр ши на ис пред тих
уста но ва. Већ је до би јен но вац
за из ра ду про јект но-тех нич ке
до ку мен та ци је за са на ци ју
кро ва на фи скул тур ној са ли.

– У дво ри шту на шег спорт -
ског ком плек са, у Ули ци 29. но -
вем бра, пре две го ди не из гра ђен
је мо де ран ми ни-пи ч те рен за
ма ли фуд бал, а том при ли ком

по ста вље на је бе тон ска под ло га
на ко шар ка шком те ре ну. За рад
без бед но сти би ло је нео п ход но
што пре га пре кри ти тар тан-
под ло гом, за чи је по ста вља ње
смо про шле го ди не тра жи ли
но вац на кон кур су По кра јин -
ског се кре та ри ја та за спорт и
омла ди ну. На жа лост, та да ни -
смо про шли, али не дав но смо
по ку ша ли по но во и на да мо се
да ће мо овог пу та има ти ви ше
раз у ме ва ња. То је ва жно за то

што је та мо мно го ко ри сни ка,
на ро чи то ле ти, па по сто ји ла -
тент на опа сност да се не ко по -
вре ди. С тим у ве зи, у из ра ди је
про је кат тех нич ке до ку мен та -
ци је за осве тље ње тих те ре на –
ис та кла је ди рек тор ка ОШ „Мо -
ша Пи ја де”.

Тре ба спо ме ну ти и то да је
ма ђар ски на ци о нал ни са вет та -
ко ђе по кон кур су шко ли одо -
брио 50.000 ди на ра за на бав ку
це-де пле је ра и те ле ви зо ра.

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ОМО ЉИЧ КИХ УЧЕ НИ КА У АВИО-МО ДЕ ЛАР СТВУ

Јо ва но вић и Рад ма но вић пр ви у зе мљи

око уче шћа на кон кур су за
опре ма ње пла же код Бре стов -
ца. Са да нам пред сто ји и уре -
ђе ње омо љич ке оба ле; у пла ну
је и су зби ја ње ин ва зив не ве ге -
та ци је ко ја угро жа ва оп ста нак
до ма ћих вр ста, а у пер спек ти -
ви је и ак ти ви ра ње тог под -
руч ја до во ђе њем љу ди и, по -
себ но, де це на раз не еду ка тив -
не екс кур зи је. Не у рал гич на
тач ка По ња ви це је из му ља ва -
ње, чи је ком плет но пре ва зи -
ла же ње из и ску је огром на
сред ства, што ни је из глед но у
бли ској бу дућ но сти. У овом
тре нут ку на ма је, под вла чим,
при мар но да успо ри мо раз вој
бар ске ве ге та ци је, ко ја до при -
но си по ве ћа њу ко ли чи не му ља
у во до то ку – за кљу чу је на ша
са го вор ни ца.

Ипак, нај ак ту ел ни ја је чу -
вар ска слу жба, ко ја тре ба да
поч не да ра ди нај ка сни је за
ме сец да на. Сто га сви ко ји же -
ле до бро је дин стве ној по ња -
вич кој при ро ди тре ба да се ја -
ве с про бле ми ма и пред ло зи -
ма, а они ко ји су та мо из во ди -
ли сум њи ве рад ње мо ра ли би
и те ка ко да се при па зе.



Не за ви сни син ди кат по ли -
ци је са оп штио је да је ових
да на до био до пис из ка би не та
ми ни стра уну тра шњих по -
сло ва у ко ме се на по ми ње да
су обез бе ђе на сред ства за ис -
пла ту ка ко за ра да за по сле -
них, та ко и свих дру гих пла -
ћа ња, ју би лар них на гра да,
со ци јал не по мо ћи и на кна да
за до ла зак на по сао и од ла зак
с по сла.

Ти ме су, ка ко се на во ди у
са оп ште њу НСП-а, де ман то -
ва не спе ку ла ци је ко је су се
чу ле ових да на о то ме да ми -
ни стар ство не ма до вољ но

сред ста ва за на ве де не ис пла -
те и да ће се то уско ро по ка за -
ти исти ни тим.

„Не за ви сни син ди кат по ли -
ци је се др жи већ уста ље не по -
ли ти ке да у јав ност из ла зи ис -
кљу чи во са ве ро до стој ним
ин фор ма ци ја ма, би ле оне до -
бре или ло ше. Све сно или не -
све сно об ја вљи ва ње не про ве -
ре них ве сти ште ти за по сле -
ни ма јер их до во ди у за блу ду
и уно си не по тре бан не мир и
кон фу зи ју. Та ква по ли ти ка
по је ди них син ди ка та је на
кра ју кра је ва штет на и по њих
са ме, јер се не мо же на ду ге

ста зе одр жа ти. Апе лу је мо на
на ше чла но ве да не на се да ју
на раз не гла си не по би ло ком
пи та њу, већ да пра те ин фор -
ма ци је ко је ру ко вод ство на -
шег син ди ка та об ја вљу је на
овом сај ту и зва нич ном на ло -
гу на ’Феј сбу ку’”, пи ше у са -
оп ште њу.

Ка да и у ко јим слу ча је ви ма
по ли ци ја сме да ко ри сти слу -
жбе но оруж је? „То је до зво ље -
но са мо ако се ко ри шће њем
дру гих сред ста ва при ну де не
мо же по сти ћи за ко ни ти циљ у
из вр ше њу за дат ка, као и он да
ка да је ап со лут но ну жно да
по ли ца јац од би је исто вре ме -
ни про тив прав ни на пад ко јим
се угро жа ва ње гов жи вот, или
жи вот дру гог ли ца.”

Ова ко гла си члан 124 За ко -
на о по ли ци ји ко јим је ре гу ли -
са на упо тре ба слу жбе ног
оруж ја. Син ди кат срп ске по -
ли ци је, ини ци ја тор пот пи си -
ва ња пе ти ци је са зах те вом да
се про ме ни ви ше за кон ских
од ред би ко је се од но се на рад
чу ва ра ре да, сма тра да би и та
за кон ска од ред ба мо ра ла да
из гле да дру га чи је.

„Пре ма пред ви ђе ном за кон -
ском ре ше њу по ли ца јац мо же
упо тре би ти ва тре но оруж је са -
мо у слу ча ју ну жне од бра не и
крај ње ну жде, тј. у истим
оним слу ча је ви ма у ко ји ма то
мо гу учи ни ти и сви гра ђа ни. У

че му је он да сми сао по сто ја ња
по ли ци је?”, пи ше у обра зло -
же њу ССП-а.

Тај син ди кат сма тра да би
при пад ни ци ма по ли ци је тре -
ба ло до зво ли ти да ко ри сте
слу жбе не пи што ље у ви ше си -
ту а ци ја, као што су за шти та
жи во та љу ди, спре ча ва ње бек -
ства ли ца за те че ног у вр ше њу

кри вич ног де ла ко је се го ни
по слу жбе ној ду жно сти и за
ко је је про пи са на ка зна за тво -
ра у тра ја њу од де сет го ди на
или те жа ка зна, у слу ча ју да
по сто ји не по сред на опа сност
по жи вот по ли ца ја ца.

ССП се за ла же и за то да се
ко ри шће ње слу жбе ног пи што -
ља љу ди ма у пла вим уни фор -

ма ма до зво ли и он да ка да је
нео п ход но спре чи ти бек ство
ли ца ко је је за ко ни то ли ше но
сло бо де, или ли ца за ко је је
из дат на лог за хап ше ње у слу -
ча ју не по сред не опа сно сти по
жи вот. Осим то га, по ли цај ци -
ма би тре ба ло омо гу ћи ти упо -
тре бу слу жбе ног оруж ја и он да
ка да су угро же ни обје кат, као
и јед но или ви ше ли ца ко ја
обез бе ђу ју.

Под се ћа мо, ва же ћим за кон -
ским од ред ба ма је ре гу ли са но
да, уко ли ко окол но сти то до -
пу шта ју и ако се не до во ди у
пи та ње без бед ност љу ди и из -
вр ше ње за дат ка, по ли ца јац
мо ра да пре упо тре бе оруж ја
упо зо ри ли це на ко је ће пу ца -
ти. То ће учи ни ти та ко што ће
му нај пре вик ну ти: „Стој, по -
ли ци ја, пу ца ћу”, а тек по сле
то га тре ба да ис па ли упо зо ра -
ва ју ћи хи тац у ва здух.

О то ме ко ли ко је ово ап -
сурд но у вре ме све ве ћег кри -
ми на ла у Ср би ји и све че шћих
на па да на чу ва ре ре да, ни је
по треб но го во ри ти.

Петак, 12. мај 2017.
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Онај ко са зна да 
се не где при пре ма
из вр ше ње кри вич ног
де ла, не сме ћу та ти
о то ме

Не сме се ни би ло 
ка ко по ма га ти 
по чи ни о цу

Уко ли ко не ко има ин фор ма -
ци ју да је не где по чи ње но кри -
вич но де ло, а то не при ја ви
по ли ци ји, би ће ухап шен и за -
вр ши ће у за тво ру.

Kрајем про шле не де ље то се
де си ло јед ном так си сти из Вра -
ња. Он је ли шен сло бо де и при -
тво рен због осно ва не сум ње да
не са мо да ни је при ја вио чо ве ка
ко ји је прет ход но убио две осо бе
већ га је сво јим во зи лом од ве зао
с ме ста зло чи на и оста вио у
обли жњем гра ду, чи ме му је
омо гу ћио да нео ме та но по бег не.

Због то га му је по ли ци ја нај -
пре од ре ди ла дво днев но за др -
жа ва ње у при тво ру, а он да га
је при ве ла Ви шем јав ном ту -
жи ла штву. У кри вич ној при ја -
ви ко ја је про тив ње га под не та
он се те ре ти за не при ја вљи ва -
ње кри вич ног де ла и по моћ
по чи ни о цу по сле из вр ше ног
кри вич ног де ла.

У Кри вич ном за ко ни ку пи ше
да је ка жњи во ка ко не при ја вљи -
ва ње при пре ма за из вр ше ње
кри вич ног де ла, та ко и не при ја -
вљи ва ње са мог из вр ше ња.

Не при ја вљи ва ње са зна ња о
при пре ма ма за из вр ше ње кри -
вич ног де ла док је мо гу ће
спре чи ти ње го во из вр ше ње
ка жња ва се нов ча но или јед -
но го ди шњим за тво ром.

У СЛУ ЧА ЈУ ДА СЕ НЕ ПРИ ЈА ВИ ИЗ ВР ШЕ НО КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО

КА ЗНЕ ЗА ЋУ ТА ЊЕ

ХРОНИКА

За ћу та ње и за тва ра ње очи -
ју пред при пре ма ма за кри -
вич но де ло за ко је се мо же
из ре ћи ка зна од три де сет до
че тр де сет го ди на сле ди ка зна
од три ме се ца до три го ди не
за тво ра.

Ово не ва жи са мо за ли ца
ко ја су о кри вич ном де лу или
при пре ма ма за ње го во из вр -
ше ње чу ла од брач них дру го -
ва, бра ће и се ста ра и ли ца с
ко ји ма жи ве у трај ној ван -
брач ној за јед ни ци.

У слу ча ју да не ко има ин -
фор ма ци ју да је по чи ње но кри -
вич но де ло за ко је се мо же из -
ре ћи ка зна од 30 до 40 го ди на
за тво ра и то не при ја ви, би ће
ка жњен с три го ди не за тво ра.

Кри вич ни за ко ник пред ви -
ђа ка зне и за слу жбе на ли ца
ко ја су има ла са зна ња да су
њи хо ви под ре ђе ни по чи ни ли
кри вич на де ла, а то ни су при -
ја ви ли над ле жни ма.

Уко ли ко је реч о кри вич ним
де ли ма за ко ја су пред ви ђе не
ка зне од пет го ди на па на ви ше,
слу жбе на ли ца мо гу да бу ду ка -
жње на за твор ском ка зном од
шест ме се ци до пет го ди на.

Ако по ли ци ји ни је при ја -
вље но кри вич но де ло за ко је
се мо же из ре ћи ка зна од три -
де сет до че тр де сет го ди на, би -
ће од ре ђе на ка зна за тво ром од
јед не до осам го ди на. И у овом
слу ча ју ва жи да се на ве де не од -
ред бе не од но се на ли ца ко ја су

о из вр ше ном кри вич ном де лу
чу ла од брач них дру го ва, бра -
ће и се ста ра или ли ца с ко ји ма
жи ве у трај ној ван брач ној за -
јед ни ци.

Што се ти че дру гог кри вич -
ног де ла за ко је се те ре ти ухап -
ше ни так си ста, а у пи та њу је
по моћ по чи ни о цу по сле кри -
вич ног де ла, у чла ну 333 Кри -
вич ног за ко ни ка пи ше да за то
мо же би ти из ре че на ка зна од
три до осам го ди на за тво ра.

Ту се на во ди да је ка жњи во
са кри ва ње по чи ни о ца кри вич -
ног де ла, сред ста ва ко ји ма је
оно учи ње но, тра го ва кри вич -
ног де ла или по ма га ње по чи -
ни о цу на би ло ко ји дру ги на -
чин да не бу де от кри вен.

Страну припремио
Михајло

Глигорић

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ЗА ПРО МЕ НУ ЗА КОН СКЕ РЕ ГУ ЛА ТИ ВЕ

Ка да по ли цај ци сме ју да ко ри сте оруж је

НА ПР ВОЈ НА РЕД НОЈ СЕД НИ ЦИ 

СКУП ШТИ НЕ СР БИ ЈЕ

По сла ни ци би ра ју 
но ве ту жи о це

Из бор пр вих љу ди у ви шим и
основ ним јав ним ту жи ла -
штви ма у три де се так гра до ва
ши ром на ше др жа ве јед на је
од та ча ка днев ног ре да сед ни -
це Скуп шти не Ср би је ко ја је
за ка за на за че твр так, 11. мај.

Ли сте кан ди да та за ове
функ ци је о ко ји ма ће се из -
ја шња ва ти по сла ни ци под -
не ла је Вла да Ср би је, а ме ђу
гра до ви ма ко ји ко нач но
тре ба да до би ју ше фо ве ту -
жи ла шта ва је и Пан че во.

Под се ћа мо, на сед ни ци
Скуп шти не Ср би је одр жа ној
кра јем про шле го ди не иза -
бра ни су ту жи о ци у 52 ту жи -
ла штва у Ср би ји, а у пре о -
ста лим, ме ђу ко ји ма су
Основ но и Ви ше ту жи ла -
штво у Пан че ву, име но ва ни
су тзв. вр ши о ци те функ ци је.

По чет ком про шле го ди не
за чел ни ке Основ ног и Ви -
шег јав ног ту жи ла штва у
Пан че ву име но ва ни су Бо јан
Бо јић и Алек сан дар Ђор ђе -

вић. Пре то га, од ја ну а ра
2010. го ди не, Ви ше и Основ -
но јав но ту жи ла штво у на -
шем гра ду во ди ле су Бе о гра -
ђан ке Гор да на Чо лић и Ана
Бо ро вић.

Под се ћа мо, ту жи о ци оба -
вља ју нај ва жни је и нај од го -
вор ни је функ ци је у пра во су -
ђу. Они су овла шће ни да ру -
ко во де пред ис тра жним по -
ступ ком, од лу чу ју о по чет ку
кри вич ног го ње ња осум њи -
че них или од ла га њу тог по -
ступ ка, спро во де ис тра жне
по ступ ке, за кљу чу ју са осум -
њи че ни ма спо ра зу ме о све -
до че њу и при зна њу кри ви це,
под но се жал бе итд.

Кад се то ме до да да при -
пад ни ци по ли ци је не мо гу
да пре ду зму ни јед ну рад њу
док јав ни ту жи лац то од њих
не за тра жи или је не одо бри
уко ли ко су је они ини ци ра -
ли, ја сно је да су ту жи о ци
нај ва жни је ка ри ке у бор би
про тив кри ми на ла.

СА ОП ШТЕ ЊЕ НЕ ЗА ВИ СНОГ СИН ДИ КА ТА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

МУП де ман то вао гла си не

У на ред них шест да на при -
пад ни ци Са о бра ћај не по ли -
ци је кон тро ли са ће са о бра ћај
на пу те ви ма ин тен зив ни је
не го ина че. Циљ те ак ци је је
по ди за ње све сти гра ђа на о
то ме да пре бр за во жња и не -
при ла го ђе на бр зи на спа да ју
ме ђу нај че шће узро ке са о -
бра ћај них не сре ћа с по ги ну -
лим и по вре ђе ним ли ци ма.

Са о бра ћај на по ли ци ја ће
на тај на чин до при не ти обе -
ле жа ва њу Свет ске не де ље
без бед но сти са о бра ћа ја на
пу те ви ма, ко ја се спро во ди
под сло га ном „Успо ри и са чу -
вај жи во те”, под по кро ви тељ -
ством Ује ди ње них на ци ја.

По ред то га, Упра ва са о -
бра ћај не по ли ци је спро во -
ди ће овог ме се ца и ак ци ју
„Блиц ма ра тон” то ком ко је
ће се не пре кид но пра ти ти
бр зи на кре та ња во зи ла.

Ми ни стар ство уну тра -
шњих по сло ва скре ће гра ђа -
ни ма па жњу на то да и са ми
мо гу уче ство ва ти у овој ак -
ци ји. Бу ду ћи да су не про пи -
сна и не при ла го ђе на бр зи на
још увек нај че шћи узро ци
са о бра ћај них не зго да с по -
ги ну лим и те шко по вре ђе -
ним ли ци ма, МУП апе лу је
на гра ђа не да ука жу на ло ка -
ци је на ко ји ма, по њи хо вој
оце ни, нај че шће до ла зи до
угро жа ва ња без бед но сти

уче сни ка у са о бра ћа ју због
кр ше ња про пи са о бр зи ни
кре та ња во зи ла. По дат ке о
та квим ме сти ма гра ђа ни
мо гу сла ти то ком ове не де ље
на адре су usp@mup.gov.rs.

То ком тра ја ња ак ци је
„Блиц ма ра тон” при пад ни -
ци са о бра ћај не по ли ци је
ме ри ће бр зи ну кре та ња во -
зи ла руч ним ра да ри ма, као
и уре ђа ји ма за ме ре ње бр зи -
не у нео бе ле же ним по ли -
циј ским во зи ли ма, тзв. пре -
сре та чи ма, на свим ме сти ма
на ко ја им гра ђа ни ука жу.

Кон тро ла бр зи не кре та ња
оба вља ће се и без за у ста -
вља ња во за ча на ме сту где
бу ду по чи ни ли пре кр ша је.
То ће се ра ди ти та ко што ће
им се на кућ ну адре су до -
ста вља ти сним ци ко ји ма се
по твр ђу је да су по чи ни ли
пре кр ша је. По ред то га, сти -
за ће им и по зи ви да пла те
ка зне, или да, уко ли ко су
пре кр ша је по чи ни ла не ка
дру га ли ца у њи хо вим во зи -
ли ма, по ли ци ји до ста ве по -
дат ке о њи ма.

Прет ход на ак ци ја „Блиц
ма ра тон”, ко ју је са о бра ћај -
на по ли ци ја спро ве ла 19.
апри ла, по ка за ла је да су во -
за чи још увек у ве ли кој ме -
ри не ди сци пли но ва ни, с об -
зи ром на то да је та да от кри -
ве но 3.127 пре кр ша ја.

НА РЕД НИХ ШЕСТ ДА НА

По но во по ја ча на 
кон тро ла са о бра ћа ја
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„Крив је ветар” Наташе Драгнић
Група младих људи из
Минхена, у намери да при-
преми комад за аматерско
позориште, проводи неко-
лико недеља у једном ма-
лом месту на мору. Стефан,
амбициозни аутор комада,
са својом девојком Барба-
ром. Антон, редитељ, који
све ставља на једну карту.
Михаел, харизматични сту-
дент германистике; Катрин,
студенткиња уметности, тај-
но заљубљена у Михаела и
опседнута тиме да у сваком
тренутку на носу има наоча-
ре. И Лиза, студенткиња ме-
дицине, која ће на овом пу-
товању одустати од своје уо-
бичајене повучености. Тру-
па започиње пробе новог
комада и наизглед све тече
по плану. Онда их изнена-
ђује јака олуја и нико није
поштеђен.

Ко сам ја и шта је живот?
Чему припадам? И да ли по-
стоји само овај тренутак у
коме живимо? Питања која
себи постављају су им од ег-
зистенцијалне важности, ка-
да дође време да се опросте
од острва и од мора.

Два читаоца који до среде, 17. маја, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који
вам се од наведених ликова највише допада и зашто?”, награ-
дићемо по једним примерком књиге „Крив је ветар” Наташе
Драгнић. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Питер Кац има иза себе дугу
каријеру у једној од најпо-
знатијих књижевних агенци-
ја у Њујорку и после неколи-
ко стотина прочитаних руко-
писа скоро ништа не може
да га изненади. Али недовр-
шени рукопис који је почео
да чита заинтригирао га је
још од првих редова и он од-
мах схвата да није у питању
прича као и свака друга.

Писац, извесни Ричард
Флин, тврди да зна истину о
чувеном убиству које се до-
годило пре тридесет година,
када је на Бадње вече 1987.
године под неразјашњеним
околностима убијен Јозеф
Видер, харизматични про-
фесор психологије на Прин-
стону. Уверен да у рукама
има потенцијални бестсе-
лер, Кац успева да уђе у траг
аутору, међутим, открива да

је овај на самрти и да је оста-
так рукописа немогуће про-
наћи. Крените на путовање у
дубине људске психе... Сећа-
ње може бити кључ врата ко-
ја воде до истине, али и опа-
сно оружје које мења про-
шлост у несигурној и честој
варљивој игри огледала.

„Књига огледала” Е. О. Кировица

Два читаоца који до среде, 17. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Како сећање утиче на наше животе?”, наградићемо по јед-
ним примерком „Књиге огледала” Е. О. Кировица. Најзани-
мљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчев-
ца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
      Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко је су
нај че шће тај не мла дих.
„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 „Ко је Али -
са” Т. Р. Рич мон да 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:

„Мла ди да нас не ма ју тај -
не. Чи тав жи вот им је на
’Феј су’, ’Ин ста гра му’, ’Тви те -
ру’, ’Ју тју бу’... ко на тац ни.”
063/1191...

„Тај на је у ко ју ће се тач но
зе мљу исе ли ти кад за вр ше
шко ло ва ње у Ср би ји.”
064/3665...

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 од че га тра же спас.
Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Спа са ва -
ње” Ни ко ла са Спарк са.

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

„Тра жим спас од оне што
је за све кри ва и у све се ме -
ша. Ако ме раз у ме те. Ух!”
064/2805...

„Од оних што тра же па ре
на за јам, па не вра ћа ју. И од
оних што ну де па ре на за -
јам, па те оши ша ју. Ако баш
мо рам да би рам, пре ћу тр -
пе ти па ра зи те не го ове што
ну де кре ди те.” 060/6630...

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

За све кри ва, 
у све се ме ша

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Из нос сва ке 
по је ди нач не 
суб вен ци је из но си
50.000 ди на ра

Да би се по бољ шао ква ли тет
ва зду ха у Пан че ву, град ска
власт је из дво ји ла два ми ли о -
на ди на ра из бу џет ског фон да
за за шти ту жи вот не сре ди не за
суб вен ци о ни са ње гра ђа на за -
ин те ре со ва них за га си фи ка -
ци ју.

Из нос сва ке по је ди нач не
суб вен ци је из но си 50.000 ди -
на ра, а тај но вац мо гу до би ти
на ши су гра ђа ни ко ји жи ве на
Ми си, у Вој ло ви ци, То по ли,
Гор њем гра ду, на Стре ли шту,
Ста ром Та ми шу и у де лу Ме -
сне за јед ни це Цен тар уко ли ко
ис пу ња ва ју од ре ђе не усло ве.

На пр вом ме сту, нео п ход но
је да ста ну ју у ули ца ма с га -
сном мре жом чи ји је вла сник и
ди стри бу тер „Ср би ја гас”, да су

ПО ЗИВ ГРАД СКЕ ВЛА СТИ

ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИ ЗА ГА СИ ФИ КА ЦИ ЈУ, 
ЈА ВИ ТЕ СЕ

пот пи са ли уго вор о при кљу че -
њу објек та ко ри сни ка си сте ма
на ди стри бу тив ну мре жу тог
јав ног пред у зе ћа то ком ове го -
ди не и упла ти ли но вац за ку по -
ви ну тип ског при кључ ка за гас.

Они ко ји ис пу ња ва ју те усло -
ве, мо гу се обра ти ти Град ској
упра ви Пан че ва. Уз зах тев за
суб вен ци ју мо ра ју при ло жи ти
ко пи ју уго во ра са „Ср би ја га -
сом” и фак ту ре ко ју је из да ло
то јав но пред у зе ће, ко пи ју при -
зна ни це ко јом се до ка зу је
упла та за тип ски при кљу чак за
гас, лич ну кар ту и плат ну кар -
ти цу за те ку ћи ра чун.

Ове до ку мен те тре ба при ло -
жи ти у Град ском услу жном
цен тру (пре ко пу та ста ре По -
ште), у за тво ре ној ко вер ти, на
адре су: Трг кра ља Пе тра Пр -
вог 2–4, Пан че во, с на зна ком
„јав ни по зив за су фи нан си ра -
ње тро шко ва при кљу че ња на
гас”.

Ина че, суб вен ци о ни са ње
де ла тро шко ва гра ђа ни ма ко ји
су за ин те ре со ва ни за га си фи -
ка ци ју пред ви ђе но је стра те -
ги јом да љег раз во ја гра да. У
њој, из ме ђу оста лог, пи ше да
је нео п ход но сма њи ти за га ђе -
ња ва зду ха до ко јих до ла зи у
зим ским ме се ци ма. Мер ни
уре ђа ји та да у ва зду ху ре ги -
стру ју по ве ћа не кон цен тра ци -
је за га ђу ју ћих ма те ри ја због
ве ли ког бро ја оних ко ји се
гре ју на угаљ и др ва.

По ну да за суб вен ци о ни са ње
де ла тро шко ва гра ђа на ко ји су
од лу чи ли да пре ђу на гас ва жи
док се не по тро ши но вац обез -
бе ђен за ту на ме ну у град ском
бу џе ту. М. Глигорић

Стре љач ка дру жи на „Пан че во
1813” одр жа ла је у су бо ту, 6.
ма ја, тра ди ци о на лан, два де сет
че твр ти „Ђур ђев дан ски тур -
нир” у га ђа њу из ва зду шне пу -
шке, ко ји је био на ме њен свим
Пан чев ка ма и Пан чев ци ма
ко ји су же ле ли да се опро ба ју
у тој ве шти ни.

Овог пу та на тур ни ру је уче -
ство ва ло пе де се так на ших су -
гра ђа на. Од је да на ест при ја -
вље них еки па, нај ви ше успе ха
има ли су „Вељ ко ви ћи” (Ма ри -
на, Ни ко ла и Си ни ша Вељ ко -
вић), ко ји су од бра ни ли про -
шло го ди шњу ти ту лу. Дру го
ме сто је за у зео тим под на зи -
вом „Не по бе ди ви” (Жи ви ца
Дим ко вић, Бо рис Дра го је вић
и Сер геј Ву ка со вић), а тре ћа је
би ла „Пер спек ти ва” (Те о до ра

Кон дић, Си ни ша Штам пић и
Пре драг Бо га ти нов ски). На

че твр то ме сто пла си рао се
тим „Ра ко њац – се ни о ри” (Љу -

би ша и Пре драг Ра ко њац и
Сне жа на Фо дор), а пе ти су би -
ли „Ка ли ни ћи” (Сте ван и
Жељ ко Ка ли нић и Ни ко ла Бо -
ро је вић).

У по је ди нач ној кон ку рен -
ци ји, по сле фи нал ног ме ча,
три јум фо вао је Си ни ша
Вељ ко вић, ис пред Те о до ре
Кон дић, Ма ри не Вељ ко вић,
Алек се Ра коњ ца, Пре дра га
Бо га ти нов ског, Бо ри са Дра -
го је ви ћа, Ни ко ле Вељ ко ви ћа
и Ива на Бра ни са вље ви ћа,
ко ји је до вео и две еки пе из
Бе ле Цр кве.

Свих осам фи на ли ста осво -
ји ло је и роб не на гра де, а као и
сва ке го ди не, ме ђу уче сни ци -
ма „Ђур ђев дан ског тур ни ра”
вла да ла је сјај на ат мос фе ра.

А. Ж.

НА СТА ВЉЕ НА ЛЕ ПА ТРА ДИ ЦИ ЈА У СТРЕ ЉА ШТВУ

Још један Ђурђевдански турнир

ВРЕ МЕ ЗА ПЛА ЋА ЊЕ ПО РЕ ЗА

Се кре та ри јат за по ре ску ад ми ни стра ци ју гра да Пан че ва оба -

ве шта ва фи зич ка ли ца, по ре ске об ве зни ке ко ји не во де по -

слов не књи ге, да у по не де љак, 15. ма ја, до спе ва дру га ра та

за по рез на имо ви ну за 2017. го ди ну.

Уплат ни це са из но сом ду га су од штам па не и до ста вље не

об ве зни ци ма. По ре ски об ве зни ци тре ба да бла го вре ме но

из ми ре сво је оба ве зе ка ко би из бе гли по кре та ње пре кр шај -

ног по ступ ка и об ра чу на ва ње и пла ћа ње ка ма те.

У ор га ни за ци ји Ме сне за јед -
ни це Гло гоњ и исто и ме ног
фуд бал ског клу ба из тог ме -
ста, и ове го ди не је одр жан
тра ди ци о на лан „Пр во мај ски
тур нир” у ма лом фуд ба лу.

На так ми че њу је уче ство ва ло
два на ест еки па, по де ље них по
ге не ра ци ја ма ко је су на сту па ле
за ФК Гло гоњ у по след њих три -
де сет го ди на, по чев од ге не ра -
ци је 1969. Тур нир је тра јао два
да на, а утак ми це је пра ти ло око
500 гле да ла ца. Нај ви ше су по -
ка за ли игра чи еки пе „Ге не ра -
ци ја 98”, ко ји су у фи на лу са -
вла да ли „Ге не ра ци ју 93” са 7:2.
По бед нич ки тим је до био пе -

хар, а по за вр шет ку тур ни ра све
еки пе су за јед нич ке на ста ви ли
дру же ње. Утак ми це су су ди ли
Мар јан Ка ран фи лов ски и Не -
над Спа сић.

– На ста ви ли смо ду гу тра -
ди ци ју одр жа ва ња тур ни ра и
ле по је ви де ти и оку пи ти све
ге не ра ци је ФК-а Гло гоњ на
јед ном ме сту. За хва лио бих
свим уче сни ци ма и спон зо ри -
ма тур ни ра и оче ку јем да се и
сле де ће го ди не по но во оку пи -
мо у истом са ста ву – ре као је
пред сед ник ФК-а Гло гоњ и ор -
га ни за тор тур ни ра Са ша Ве се -
ли но вић.

За „Генерацију 93" играли
су: Коврлија, Ангеловски,
Илић, Вуков, Стошевски, Спа-
севски, Думитров и Николић,
а тим „Генерације 98" сачиња-
вали су: Тома, Веселиновић,
Милошевски, Дачић, Ђорђе-
вић, Николић, Милићев, Ћи-
рика и Цицварић.

A. Ж.

ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ

Сусрет генерација у Глогоњу

ИЗВИЊЕЊЕ
Текст „Када је дозвољено снимати децу”, објављен у прошлонедељном броју „Панчевца”, не односи се
на Предшколску установу „Дечја радост” у нашем граду. Извињавамо се руководству те установе уко-
лико су запослени у њој имали проблеме због тога што у тексту није прецизирано о коме је реч. 

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

ОД ЛИ ЧАН ау ди А 3,
1.9, тур бо ди зел, ре -
ги стро ван. 069/744-
286. (4712)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6,
пре шао 50.000 км.
063/892-08-35.
(240180)

ПЕ ЖО 106. 1996. го -
ди ште, вла сник пет
го ди на, тек ре ги стро -
ван, ве ли ки сер вис,
ори ги нал на ки ло ме -
тра жа, 850 евра.
069/251-19-55.
(240306)

ЈУ ГО ко рал ин Л,
2004. го ди ште,
60.000 км, 1124 цм³.
60 кс, ис те кла ре ги -
стра ци ја. 063/862-
11-70. (240263)

ДА ЧИ ЈА сан де ро +
бен зин, плин, ате сти -
ран, ку ка ате сти ра -
на, 2008. го ди ште,
2.050 евра. 064/882-
41-35. (240259)

ЗА СТА ВА 101, ска ла
55, 2007. го ди ште,
бен зин, гас, не ре ги -
стро ван. Тел.
065/886-62-25.
(240287)

ДА ЧИ ЈА ло ган ка ра -
ван, 2009. го ди ште,
бен зин-ме тан, од ли -
чан, 2.500 евра. Дра -
ган, 063/779-60-14.
(240297)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло
1.4 ТДИ, 2000. го ди -
ште, сер ви си ран, ре -
ги стро ван до ма ја
2018. 063/472-433.
(240341)

ОПЕЛ астра 1.7 ди -
зел, ли му зи на 2001.
го ди ште, ре ги стро -
ван, вла сник.
064/188-58-03.
(240320)

ФОРД мон део 2006.
пр ва бо ја, сер ви сна
књи жи ца у су пер
ста њу. 013/348-453.
(240345)

ОПЕЛ век тра, ха ва -
ри сан, на про да ју,
1990. го ди ште, 1600
ку би ка. Тел.
064/438-54-15.
(240409)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат
пун то 1.2, 2003. го -
ди ште. Тел. 063/325-
972. (240413)

ФОРД фи је ста 2003.
го ди ште, ре ги стро -
ван до фе бру а ра
2018, бен зин, 1.4,
зва ти по сле 16 са ти.
062/590-119. (24044)

РЕ НО твин го, фул
опре ма, алу фел не,
до бро ста ње, 900
евра. 065/989-08-30.
(240550)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све
ти по ве во зи ла сер ви -
си ра мо и пу ни мо
фре о ном ди ги тал ном
ма ши ном, ком плет но
са за ме ном уља и УВ
бо јом, 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”, 
361-361, 
064/122-68-05.
(240470)

ПРО ДА ЈЕМ ау то-
при ко ли цу, но си во -
сти 750 кг, по цин ко -
ва ну, ни је ре ги стро -
ва на. 064/251-03-57.
(240475)

ПРО ДА ЈЕМ ре но
клио 1.5 ДЦИ, 2006.
го ди ште, ма ло во -
жен, ста ри ја же на
во зи ла. 
064/137-47-89.
(240487)

СИ ТР О ЕН кса ра пи -
ка со, 1.6 ХДИ, 2005,
у до бр ом ста њу.
065/377-15-70.
(240509)

СТИ ЛО 1.9, ЈТД,
2003. тро је вра та,
не ис пра ван мо тор,
оца ри њен, ком плет
или у де ло ви ма.
064/130-36-02.
(240518)

СТИ ЛО 1.9, ЈТД,
2004, ка ра ван,
180.000 км, фул
опре ма, на име, по -
вољ но. 064/130-36-
02. (240518)

ГРАН ДЕ пун то 1.3,
мул ти ђет, 2006, пе -
то ра вра та, 96.000
км, вла сник.
064/130-36-02.
(240518)

ПРО ДА ЈЕМ форд,
плин, бен зин, ни је
ре ги стро ван, по вољ -
но. 065/184-10-57.
(240546)

ХЈУН ДАИ, елан тра
1.6, 2004, ду го ре ги -
стров на, до бро ста -
ње, 1.800 евра фик -
сно. 065/989-08-30.
(240500)

ЈА МА ХА ма же стик,
125 цц, 2002, екс тра
ста ње, 750 евра фик -
сно. 065/989-08-30.
(240550)

ФИ ЈАТ до бло 1.9 Д,
од лич но ста ње, 2003,
166.000 км. 065/362-
50-00. (240587)

ФИ ЈАТ сти ло ка ра -
ван, 1.9 ЈТД, 2003.
го ди ште. 065/258-30-
65. (240612)

СТАЛ НИ от куп свих
вр ста во зи ла, ка та ли -
за то ра, про да ја де -
ло ва. 066/409-991,
063/782-82-69. (239)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(240350)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау -
то ма ти ке и АПН, ис -
прав не, не ис прав не.
064/171-22-13.
(240588)

БА ЛЕ РИ НА, олт шпа -
р тач, че тво ро ред ни,
пр ска ли ца, мо ра ва
440 л. Тел. 063/879-
32-57. (240595)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу  на
Стре ли шту. Тел.
065/377-15-06.
(240331)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу,
Осло бо ђе ња 64.
061/660-22-01.
(240436)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
мо ни то ра, сет-топ
бок се ва, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28, 353-463.
(240478)

ТВ по лов ни, 37, 55,
72, за мр зи вач го ре -
ње, ус пра ван. 348-
975, 066/348-975.
(240354)

ПО ВОЉ НО про да јем
шок ко мо ру, ла ми на -
тор frič rolfix 600,
пе кар ска ко ли ца.
065/362-50-00.
(240585)

ПРО ДА ЈЕМ ле тве за
кров, хар мо ни ка
вра та, ши ва ћу ма ши -
ну – ста рин ску.
064/664-85-31.
(СМС)

ТОВ НИ пи ли ћи, уре -
ђе ни, по по руџ би ни,
до но си мо ку ћи.
063/315-381. (СМС)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ
огра де, ге лен де ри,
алу, пвц сто ла ри ја,
пре воз. 
063/801-84-76,
065/801-84-76
(239093)

ХИТ НО про да јем
рав не ши ва ће ма ши -
не за тек стил, ју ки.
064/493-85-60,
063/715-99-00.
(239749)

ТР ПЕ ЗА РИЈ СКА гар -
ни ту ра, пу но др во,
ви три на тро крил на.
061/188-29-72.
(240203)

БЕ ТОН СКИ бло ко ви
9, 12, 20, 25 ши ри не,
по 30, 38, 46, 66 ди -
на ра. Мо гућ пре воз.
„Лу на Плус”, 
Цре па ја. 
069/275-73-94.
(240193)

ПРО ДА ЈЕМ лек „pra-
daksa” ку пљен у апо -
те ци „Фа бег”, имам
ра чун 3.800 ди на ра.
060/355-50-20
(240107)

ХИТ НО два но ва ка у -
ча, 180 евра, бој лер,
ста рин ска ви три на,
ор ман. 064/154-25-
82. (240249)

ТРО СЕД, др во, рас -
кла па се, сто ли це,
ба рок окру гле, сто
100 х 50 х 50; ТВ 37,
два те ле фо на – не -
мач ки. 063/386-323.
(240236)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван
по ло ван на ме штај и
бе лу тех ни ку за ком -
плет но уре ђе ње ста -
но ва. 061/641-30-36. 

ПРО ДА ЈЕМ са ла мо -
ре зни цу, по ли це,
фри жи дер, сто ло ве,
по вољ но. 064/324-
06-99. (240261)

ПО ВОЉ НО про да јем
бе тон ске пло че за
огра ду. Тел. 013/332-
275. (240281)

АР МА ТУ РА-ру ска фи
12 мм х 4 м, пла стич -
на бу рад за ко ми ну.
Тел. 063/355-932.
(240304)

АМЕ РИЧ КИ дво -
крил ни пла кар, ду -
жи на 2.03 цм, ши ри -
на 65 цм, две бо је
бра он-крем.
064/319-29-79.
(240318)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе
(70 – 350 м2), нај е ко -
но мич ни ји вид гре ја -
ња. Га ран ци ја.
062/118-26-81. (240)

ПРО ДА ЈЕМ фа брич -
ку ме тал ну ва гу, деч -
је би ци кле, ку ку руз,
сун цо крет. 
013/633-015,
063/278-519.
(240313)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



НА ПРО ДА ЈУ два
алу ми ни јум ска ре -
зер во а ра од 700 и
100 ли та ра. Тел.
062/431-227.
(240329)

БИ БЕР цреп, ста ра
ци гла, ве ли ки фор -
мат и гре де на про -
да ју. 061/114-47-67.
(240326)

ПУМ ПА за на вод ња -
ва ње 2 кв, на бен зин,
то мос и пре кру па ру-
кру њач. 064/164-77-
66. (240347)

ПРО ДА ЈЕМ ме тал на
вра та за га ра жу 235
х 202 цм. 063/472-
433. (240341)

ПРО ДА ЈЕМ ка фан -
ски ин вен тар.
062/150-50-32.
(240344)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед и
фо те љу. 064/293-45-
15. (240363)

ЗА МР ЗИ ВА ЧИ, фри -
жи де ри, веш-ма ши -
не, шпо ре ти.
065/665-75-10.
(240369)

ПРО ДА ЈЕМ од лич ну
ста ру гра ђу раз ли чи -
тих ди мен зи ја и цр -
феп. 064/668-97-86.
(240376)

ПРО ДА ЈЕМ ку хињ ске
еле мен те, аспи ра тор,
су до пе ру и ка уч. Тел.
013/315-387.
(240378)

ТР ПЕ ЗА РИЈ СКИ сто,
сто ли це, кре вет, ви -
три на, ор ма ни, те пи -
си, чи ви лук. Тел.
354-079. (240400)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но
на ме штај из тро соб -
ног ста на, због се -
лид бе. 063/173-63-
55.  (240420)

РА САД: пи ки ра ни,
10 ди на ра, 7. ју ла 64.
064/080-86-99.
(240433)

БА ГРЕ МО ВА др ва на
про да ју. 064/357-82-
08. (240433)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја: сто ли це
од 1.200, сто ло ви од
3.500, кре ве ти од
9.000, уга о на  клу пи -
це од 7.000. Ста ра
утва, 060/600-14-52.
(240438)

ПРО ДА ЈЕМ хо бле ри -
цу и по лир ку за пар -
кет. 064/203-84-63,
013/633-607.
(240442)

ПРО ДА ЈЕМ  ја ри ће.
065/688-86-30.
(240451)

СВИ ЊЕ, пр ва кла са,
елек тро мо тор 30 кв,
цир ку лар 4.5 кв. Гро -
зде, 064/298-89-23.
(240459)

КА ЉЕ ВЕ пе ћи, три
ко ма да, де мон ти ра не
ру стич не. 062/303-
304. (240461)

КРИ БИ, тр пе за риј ски
сто, сто ли це, те ра сни
сто, сто ли це, фо те ље,
те пи хе, пе гле, су до -
ве, но во. 064/955-51-
85. (240455)

КЛА ВИР чај ка, 750
евра. 069/369-69-93,
353-364. (240482)

ПРО ДА ЈЕМ би цикл
не мач ки, алу ми ни -
јум ски, и ора хо ве да -
ске, су ве. 064/137-
47-89. (240487)

ДЕ ТЕ ЛИ НА ба ли ра -
на, но ва, на про да ју.
060/444-55-01.
240527)

НА ПРО ДА ЈУ кал др -
ма, ци гла и пре о ста -
ла др ва. 064/503-31-
35. (240523)

КО РИ ШЋЕ НИ др ве -
ни про зо ри, ве ћих
ди мен зи ја, јед но -
крил на бал кон ска
вра та, по вољ но.
062/121-01-48.
(2405049

ПРО ДА ЈЕМ ста рин -
ску бе лу ко мо ду са
огле да лом. 
063/314-877.
(240513)

ВЕШ-МА ШИ НЕ на
про да ју, ин де сит и
ар до по лов не.
063/158-27-50.
(240519)

КРУ ЊАЧ-ПРЕ КРУ -
ПАЧ, др ве на вра та
ула зна, др ве на вра та
соб на, ПВЦ вра та ула -
зна. 064/139-04-48. 

ВЕШ-МА ШИ НЕ го ре -
ње, кан ди, фа во рит,
ком би но ва ни фри -
жи дер, ТА пећ 3,5 кв,
те ле ви зор 51 цм, уга -
о на га р ни ту ра, дво -
сед, тро сед, фран цу -
ски ле жај, ши ва ћа.
Тел. 063/861-82-66.
(240493)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де,
ка у че, за мр зи вач
сан ду чар, мој ца фо -
те ље, гар ни ту ре, ре -
га ле, мост+ре гал,
сто+сто ли це, спа ва -
ћа со ба ком плет, ел.
шпо рет, ТА пе ћи, те -
пи си, аме рич ки пла -
ка ри, ра зно...
063/107-78-66 (4712)

ЗБОГ се лид бе хит но
по ло ван на ме штај,
Ул. Сто ја на Но ва ко -
ви ћа бр. 2. 251-71-
10. (240540)

ТРЕ НА ЖЕР, фо те ља,
би цикл 18 бр зи на,
ме ша ли ца бе тон.
069/213-97-37.
(240539)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, ку хи ња
10.000, но ва. 371-
568, 063/773-45-97.
(240539)

ПО ЛО ВАН на ме штај,
бе ла тех ни ка са до -
ста вом, има мо све од
игле до ло ко мо ти ве.
061/317-07-67.
(240562)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу
жи ви ну: ко ко шке,
пи ли ће, пат ке, па чи -
ће, ћур ке, ћу ри ће.
063/894-84-23.
(240586)

ПО ЛО ВАН на ме штај,
ор ма ни, ко мо де, су -
до пе ра – због се лид -
бе, по вољ но.
065/362-50-00.
/240585)

ПРО ДА ЈЕМ са ло нит
пло че, би бер цреп,
пре о ста ло огрев но
др во, про да јем кра ве
и стај ско ђу бре, чи -
стим олу ке, услу жно
ко ше ње три ме ром.
063/711-77-54.
(240566)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи -
вач, тро сед и дво сед.
064/152-16-33.
(240598)

ПРО ДА ЈЕМ ми кро
чи ва ве, сне жно бе ле
бо је и голд. Из у зет но
ле пе. 064/970-37-20.
(240593)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер, ком би но ва ни
фри жи дер, шпо рет
елек трич ни ми ни.
064/129-73-60,
013/346-790.
(240594)

ФРИ ЖИ ДЕР ком би -
но ва ни 255 л. Тел.
064/057-37-55.
(240603)

КУ ПУ ЈЕМ веш ма ши -
не, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, те ле ви зо -
ре, ста ро гво жђе.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(239161)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, сво оста ло
по кућ ство, до го вор.
Тел. 061/641-30-36.
(240253)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
алу ми ни јум, ба кар,
ме синг, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, те ле ви -
зо ре. 061/321-77-93.
(240289)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
алу ми ни јум, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че,
кре ка-ве со, шпо ре те
и оста ли от пад.
061/322-04-94.
(240289)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме -
та ле, гво жђе, аку му -
ла то ре, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, шпо ре -
те, те ле ви зо ре.
061/206-26-24.
(240289)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
обо је не ме та ле, аку -
му ла то ре, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, фри -
жи де ре и оста ло.
064/484-13-76.
(240289)

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма ши -
не, фри жи де ре, бој -
ле ре, шпо ре те, ста ро
гво жђе, до бро пла -
ћам. Злат ко.
061/144-82-80.
(240556)

ГО СТИ ЉЕ, 11 км од
цен тра Зла ти бо ра, на
про да ју ви кен ди ца и
11 ари пла ца, це на
12.000 евра. Тел.
063/892-38-21.
(СМС)

КУ ЋА на про да ју, са
10 ари пла ца, Гор њи
град. 064/133-32-02.
(239130)

ЊИ ВА, 33 ара, Скро -
ба ра, пут за Цре па ју,
2.800 евра. 
065/852-71-99.
(239756)

КУ ЋА, Пан че во, Ца ра
Ду ша на 59, 130 м2,
75.000 евра.
063/105-05-42.
(239757)

ХИТ НО про да јем
спрат ну ку ћу у Ја бу -
ци, но ва град ња, 
220 м2, усе љи ва.
064/493-85-60,
063/715-99-00.
(239798)

ПЕ ЛИ СТЕР СКА, 40
ари, зо на град, мо -
гућ ност пар це ли са -
ња, стру ја, во да.
065/630-59-25.
(239559)

ПРО ДА ЈЕМ но ву ку -
ћу у Ка ча ре ву, усе -
љи ву, це на до го вор.
062/893-26-90,
013/601-472.
(239369)

КУ ЋА, но ва Ми са,
240 м2, на 2.3 ара,
три ни воа, бли зи на
„Пе тар Пан” вр ти ћа,
пре да то за ле га ли за -
ци ју, 57.000, 
до го вор. 
063/826-97-09.
(239842)

КУ ЋА у Омо љи ци,
120 м2, 9 ари пла ца.
060/619-32-22,
062/195-33-35.
(239849)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе -
вин ски плац, 8 ари,
Ко за рач ки про сек.
Тел. 060/601-60-23.
(240217)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
ста ром Ба ва ни штан -
ском пу ту, 9 ари.
063/286-743.
(240207)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
одо бре њем за град -
њу и пла ће ним опре -
ма њем зе мљи шта.
Ца ра Ду ша на 14.
063/837-91-30.
(240180)

ПРО ДА ЈЕМ њи ве у
по те зу ар ве ни ца к.о.
Пан че во, це на 3.300
евра/кј. 064/198-46-
46. (240254)

ПРО ДА ЈЕМ плац,
Ми са, до зво ље на
град ња. 064/866-23-
36. (240269)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 52 м2, ТЦ
Змај Јо ви на 2.
060/562-62-96.
(240270)

ПЛАЦ у Омо љи ци са
за по че тим објек том.
Вла сник. 
064/260-05-34.
(240272)

КО ТЕЖ, но ви ја град -
ња, 160 м2, 3 ара,
гре ја ње, 70.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. 

МАР ГИ ТА, по че так
100 м2, 1.5 ар, без
ула га ња, 70.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. 

ПЛАЦ, Ба ва ни штан -
ски пут 9,5 ари, бу -
нар, под во ћем,
5.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74. 
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ЦЕН ТАР, две ком -
фор не ку ће на јед -
ном пла цу. Про да ја,
за ме на, за јед но-
одво је но. 063/320-
618. (240220)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
вла сни штво, ра ди
исе ље ња из зе мље,
550 м2, са по моћ ним
објек ти ма, Ба ва ни -
штан ски пут, по ред
ка фа не „Ла ла”, мо же
за ме на за стан, уз
до пла ту. Тел.
063/843-24-06, Тел. у
Бе чу: 0043-67761-
764-684. (240022)

НА ПРО ДА ЈУ ба шта
6 ари, Но во се љан ски
пут. Тел. 063/865-80-
77. (240228)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
пла цем, 24 ара, мо -
же за при вред ну де -
лат ност, Вој ло ви ца,
Ја но ши ко ва 141, до -
го вор. 061/194-47-
10. (240233)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, ви кен ди ца 25 м2,
по моћ не про сто ри је
64 м2, све ле га ли зо -
ва но, на 14 ари воћ -
ња ка и ба ште, 15.000
евра. 063/771-42-24.
(240231)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу са
воћ ња ком, Вој ло ви -
ца, ле га ли зо ва но.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(240240)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, фик сна
ло ка ци ја у на се љу,
при зем на но ва укро -
вље на, укњи же на ку -
ћа 155 м2 бру то,
укњи же на, 1/1 вла -
сник, плац 4 и 3 ара,
огра ђен. Стру ја, во -
да, ка на ли за ци ја за
сва ку пре по ру ку.
063/637-673.
(240309)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
но вој Ми си и под не
ке ра мич ке пло чи це.
064/221-36-12.
(240311)

КУ ЋА, Стре ли ште, 70
м2, по моћ не про сто -
ри је, 45 м2, ве ли ки
плац, мо гу ћа за ме на
за стан уз до пла ту.
066/351-808.
(240312)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди -
цу са 10 ари, воћ ња -
ка пре ма Ива но ву,
до пу та. 064/037-11-
21. (240323)

ПРО ДА ЈЕМ ма њу ку -
ћу, Ба ва ни штан ски
пут. Тел. 063/826-43-
91. (240393)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
ло ка лом на Те сли,
300 евра по ква дра -
ту. Мо же за ме на
стан уз до пла ту.
064/849-94-07.
(240337)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 80
м2, Пан че во, ши ри
цен тар, 29.000, сва -
ко ја ки до го вор.
064/902-28-80.
(240336)

НО ВА ку ћа 180 м2,
са три ста не, без ула -
га ња. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(240359)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
две ку ће, по себ но,
за јед но за стан.
064/986-21-74.
(240394)

КУ ЋА на про да ју, но -
ва Ми са, код шко ле
и ам бу лан те. 373-
154, 063/824-63-51.
(240366)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Ба ва -
ни шта нац, 30 ари до
ас фал та, тро фа зна,
бу нар, во ће.
064/493-00-47. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
Омо љи ца, 6 ари пла -
ца. 064/168-84-32,
013/618-652.
(240374)

ВИ КЕН ДИ ЦА, По ња -
ви ца, 17 ари воћ ња -
ка, ку ћа 66 м2.
064/384-48-40.
(240381)

ЛЕ ПА, но ва тро соб на
ку ћа, Сиб ни ца, 10
ари огра ђе но, во ће,
до го вор, 35.000 евра.
345-534, 
064/246-05-71.
(240391)

ВИ КЕН ДИ ЦА у Пе -
ску, сре ђе на, ле га ли -
зо ва на, по вољ но,
вре ди по гле да ти.
063/505-830.
(240361)

ПЛАЦ на про да ју, 5
ари, иза Тму ши ћа,
до зво ље на град ња.
064/128-27-70.
(240397)

ПРО ДА ЈЕМ плац под
во ћем, 14,37 ари у
Пан че ву. 063/245-
225. (240408)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку -
ћу са пла цем 30 ари,
у Ба нат ском Но вом
Се лу. 063/863-80-15.
(240419)

ПРО ДА ЈЕМ плац 20
ари на Де во јач ком
бу на ру, по вољ но.
064/129-15-35.
(240423)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Стар че ву, Ули ца Пе -
тра Драп ши на, 17
ари, вла сник, 1/1.
064/370-79-47.
(240415)

ГОР ЊИ ГРАД, две
ку ће, од лич не ло ка -
ци је, до го вор.
063/720-55-66.
(240427)

ТО ПО ЛА, 150 м2, три
стам бе не је ди ни це, 9
ари, сре ђе на, 34.000,
до го вор. „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (240445)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа,
све ло ка ци је. Аген -
ци ја „Го ца”,
063/899-77-00.
(240450)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Де во -
јач ки бу нар, уре ђе -
на, во да, стру ја, ку -
па ти ло, асвалт, усе -
љи ва. По вољ но.
063/832-50-97.
(240453)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 113 ари, до пу та,
ши ри на 33, гра ђе -
вин ски, 52.000. 332-
031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(240405)

ЦЕН ТАР, 80 м2, 3 ара
код ста рог СУП-а,
до бра ло ка ци ја,
77.000. 332-031,
063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(240405)

ДО ЊИ град, ку ћа са
два ста на, ЕГ, 7 ари.
061/224-47-97.
(240466)

ТЕ СЛА, 61 м2, дво со -
бан, но ви ја при зем -
на, 33.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(240469)

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.
(240469)

СТАР ЧЕ ВО, ле па, 
91 м2, 6,6 ари, 
глав на ули ца, 
24.000. (49), 
„Му станг”, 
062/226-901.
(240469)

ПЛАЦ 28 ари, 15 ме -
та ра ши ри не, до зво -
ље на град ња. Вла -
син ска ули ца.
064/866-25-18.
(240502)

ПЛАЦ, ста ра Ми са,
Ба ниј ска, 11,3 ара,
23.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (240496)

НА ПРО ДА ЈУ плац у
ви кенд на се љу пре
До ло ва. 060/022-60-
45. (240571)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро -
соб на, 68 м2, на 10
ари, 41.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (240496)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при -
зем на 139 м2 + ло кал
30 м2, на 7,29 ари,
32.000 евра. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(240496)

СТА РИ бу вљак, две
ку ће, 32.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Ко те жу 1, кру жни
ток, без по сред ни ка.
064/128-38-95. 

ЈА БУЧ КИ пут, гра ђе -
вин ски плац 3 ара,
фронт 17 м, 8.000
евра. 069/213-97-37.
(240534)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве
4,7 ари, 6,2 ара и 9,4
ара, Ба ва ни штан ски
пут 20. Тел. 066/312-
882. (240543)

КУ ЋА, Те сла, екс тра
ло ак ци ја за би знис и
ста но ва ње. 
063/329-464,
060/001-050.
(240545)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу, 8 ари, Омо љи -
ца, за гар со ње ру
Пан чево. 
061/629-21-90.
(240546)

КУ ЋА, га ра жа, по -
моћ ни објек ти, воћ -
њак, ба шта 20 ари,
Пе ли стер ска 18 е.
065/251-56-89.
(240548)

ВЕ ЛИ КИ из бор не -
крет ни на, пла це ва,
ку ћа, ста но ва, ло ка -
ла. „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(4712)

БЛИ ЗУ цен тра, 16
ари, ку ћа, са мо
15.000. (67),
063/744-28-66,
„Мил ка М”. 
(4712)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ,
28 ари, 8.000; Бе о -
град ски, 16 ари,
9.000. (67), 
063/744-28-66,
„Мил ка М”. 
(4712)

ПЛАЦ на про да ју у
Стар че ву, во да, огра -
ђен, по вољ но.
060/022-60-45.
(240571)

КУ ЋА 60 м2, све но -
во, три ара, 
19.000 евра, 
ста ра Ми са.
061/664-396.
(240584)

КУ ЋА 80 м2, 3 ара,
ком плет адап ти ра на,
23.000, Ми са.
061/664-39-26.
(240584)

ДЕО ку ће са по себ -
ним ула зом и дво ри -
штем, 50 м2, 2 ара,
12.000 евра, Ко за -
рач ка. 061/664-39-
26. (240584)

ВИ КЕНД ку ћу са 6
ари пла ца, на Ку де -
љар цу, про да јем или
ме њам за стан у Пан -
че ву. 064/320-80-98.
(240587)

ПРО ДА ЈЕМ 50 ари
гра ђе вин ског зе мљи -
шта, се вер на инд. Зо -
на, по ред ас фал та,
стру ја, во да, 8.500
евра. 063/894-84-23.
(240586)

КОД Тур ске гла ве,
ку ћа пре пра вље на у
два ло ка ла, дво ри -
шни стан, 2 ара, са -
мо 52.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(240589)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33,
ку ћа 100 м2, дво ри -
шни стан 40 м2, 5
ари, 38.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(240589)

ПЛАЦ, 6 ари, ози дан
по друм 120 м2, ста ри
ПИК  „Та миш”.
065/366-32-33.

СТАР ЧЕ ВО, про да -
јем ку ћу, две стам бе -
не је ди ни це, па пи ри
1/1, мо гућ ност ку по -
ви не на кре дит.
062/512-475.
(240606)

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

СТРО ГИ цен тар, 2.0,
50 м2 +8 м2, ЦГ, про -
стран и све тао, ре но -
ви ран, без ула га ња.
Це на  до го вор. Без
по сред ни ка.
062/286- 519. (СМС)

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)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2,
ши ри цен тар, без по -
сред ни ка, 
19.000 евра, 
мо гућ до го вор.
060/034-74-33.
(239043)

ШИ РИ цен тар, но ви
ста но ви, 48 и 28 м2,
од мах усе љи ви.
063/208-352.
(239275)

ДВО РИ ШНИ стан, 30
м2, на Те сли, 
по вољ но. 
063/738-58-02.
(239491)

МИ СА, 50 м2, 
18.000; 57 м2, 
70 м2. 
063/377-835.
(239498)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

ПАНЧЕВАЦ
ПАНЧЕВАЦ
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МЕ ЊАМ ви кенд-ку -
ћу и ре но ви ра ну гар -
со ње ру за стан. Тел.
064/992-25-79.
(240212)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру, Ко теж 1 или ме -
њам за Вр њач ку Ба -
њу. 064/235-69-32.
(240216)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру. 
064/927-53-03.
(240187)

СТАН, цен тар, I
спрат, по го дан и за
по слов ни про стор,
до го вор. 065/849-09-
38, 061533-27-40.
(240265)

ОД МАХ усе љив стан,
Те сла, 52 м2, IV
спрат, 25.000 евра.
Хит но. 064/444-42-
90. (240266)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, ба -
шта, га ра жа, укњи -
жен, 17.500.
064/938-41-99.
(240280)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
дво со бан, 55 к вм,
но ви ја град ња, I
спрат, 33.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240274)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 64 м2, ТА, III,
те ра са, 33.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240274)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 32 м2 + те ра -
са, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240274)

ЦЕН ТАР, јед но и по -
со бан, 37 м2, IV, ЕГ,
но ви ји, 25.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240274)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан, ПР,
сре ђен, 35.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(240274)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 55 м2, III ре но -
ви ран, усе љив,
27.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240274)

ТЕ СЛА, дво со бан, 55
м2, V, лифт, ЦГ, ре -
но ви ран, 32.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(240274)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан, 30 м2, на
Стре ли шту. 013/321-
338, 068/524-52-99.
(240244)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 2, 43 м2, сре -
ђен. 069/129-19-87.
(240245)

ПРО ДА ЈЕМ стан 52
м2, Ко теж 2, по вољ -
но. Тел. 062/445-614.
(240246)

ПРО ДА ЈЕМ или ме -
њам стан за ве ћи,
Ко теж 2, 50 м2, влан -
сик. 063/873-03-60.
(240293)

АМЕ РИЧ КА згра да,
цен тар, про да јем
дво со бан стан, дру ги
спрат, 36.000 евра.
062/361-676.
(240302)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри -
шни стан, 70 м2, Вој -
ло ви ца, ба гат ма ши -
ну, фо то-апа ра те,
очу ва не. 064/212-32-
94. (240324)

ДВО СО БАН стан у
цен тру, 52 м2, тре ћи
спрат, ЦГ, ре но ви -
ран, 39.000 евра.
063/546-653.
(240332)

ТЕ СЛА, код ми ни
Мак си ја, про да ја
пар кинг ме ста или
це ла пар це ла, око
150 м2, це на 1.390
евра. 061/324-40-85.
(240392)

СА ЛОН СКИ стан, 98
м2, сре ђен, До њи
град, га ра жа, по -
друм. 064/153-14-03.
240353)

НОВ, екс клу зи ван
стан, 96 м2, са ве ли -
ком те ра сом, ком -
плет но опре мљен за
ста но ва ње, 
на про да ју. 
Ла ва Тол сто ја 20-а,
„Кут ко”. 
063/693-39-44,
063/313-844. (ф)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, Со да ра, 57 м2,
ЦГ, IV/X спрат, вла -
сник. 065/227-67-26.
(24035)

ЈЕД НО СО БАН, 34 м2,
Стре ли ште, 21.500
м2, ши ри цен тар,
20.000; цен тар
15.500. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(240353)

ТЕ СЛА, Дис, 46 м2,
јед но и по со бан, те ра -
са, усе љив, 26.500,
до го вор. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(240353)

ТЕ СЛА, код ми ни
Мак си ја, из у зе тан
дво е та жни стан, I,
ЦГ, нов, 115 м2, пар -
кинг, га ра жа, врт.
95.000 евра. Вла -
сник. 061/324-40-85.
(240392)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
37 м2, цен тар, Ко теж
2, 26.500, Ми са, нов,
22.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(240353)

ДВО СО БАН, 49 м2,
Стре ли ште, 22.000
евра; Ко теж. Ми са,
54 м2, нов, 30.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(240353)

КО ТЕЖ 1, гар со ње -
ра, IV, ЦГ, до го вор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (240)

КО ТЕЖ 1, ма њи дво -
со бан, 40 м2, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(240359)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, 50 м2, дво со -
бан, II, ET. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (240359)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, ни жа
спрат ност, ЕТ,
24.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (240359)

ТРО СО БАН, 83 м2,
две одво је не спа ва ће
со бе, сре ђен. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (240359)

НО ВА МИ СА, 46 м2,
I, ЦГ, 23.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (240359)

СО ДА РА, дво со бан,
54 м2, ЕТ, 26.500,
сре ђен. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (240359)

ЗА НА ШЕ пен зи о не -
ре! Ком плет на ор га -
ни за ци ја по сло ва ња
за до жи вот но из др -
жа ва ње, ку по про да ја
ва ше не крет ни не са
ва шим пло до у жит -
ком (оста је те у ста -
ну). Пу на прав на си -
гу р ност. „Ел пис” асо -
ци ја ци ја за по моћ
ста ри јим ли ци ма.
Ми те То па ло ви ћа 6.
061/324-40-85.
(240392)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 66 м2, две те ра -
се, јед но и по со бан,
45 м2, функ ци о на -
лан. 064/133-54-18.
(240361)

СТАН, но ва Ми са, 68
м2, 28.000. 063/886-
85-21. (240368)

КОМ ФО РАН дво со -
бан стан, 48 м2, згра -
де Тип Стан ко, ТА
пећ, ка ље ва пећ, кли -
ма, по друм. Тел.
064/276-03-14.
(240375)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
Те сла, ВП, пра зан,
ком плет но ре но ви -
ран; цен тар, I, 40,
пре леп, са мо 
29.000. (67),
063/744-28-66,
„Мил ка М”. 
(4712)

ДВО СО БАН, Стре ли -
ште, 24.000, сре ђен,
ЦГ, 21.000, ВП, 
ТА. (67), 
063/744-28-66,
„Мил ка М”. (4712)

ГАР СО ЊЕ РА, цен -
тар, II, фул, на ме -
ште на те ра са, вре ди
по гле да ти, но ва.
(67), 063/744-28-66,
„Мил ка М”. (4712)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV,
61, 30.000; цен тар,
тро со бан, II, 78 м2,
38.500. (67),
063/744-28-66,
„Мил ка М”. (4712)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
но во град ња, гас, те -
ра са, оста ва, усе љив.
069/822-48-24. (240)

ТЕ СЛА, ду плекс, но -
во град ња, ЦГ, дво -
стран, те ра са, 90 м2.
069/822-48-24.
(240377)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан, Цви ји ће ва,
но во град ња, пот кро -
вље.  069/822-48-24.
(240377)

КУ ЋА, 4 ета же, пар -
кинг, три спа ва ће,
два ку па ти ла, гас.
069/822-48-24.
(240377)

ЈЕД НО СО БАН, 32 м2,
До њи град, сре ђен,
изо ла ци ја, 24.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (240399)

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан, две те ра се, I
спрат, иде а лан за
кан це ла ри ју, ор ди на -
ци ју. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (240399)

ДВО СО БАН, Стре ли -
ште, I спрат, ЦГ,
30.000 евра. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(240399)

ДВО И ПО СО БАН, алу
сто ла ри ја, две те ра -
се, ку хи ња, од мах
усе љив, ЕГ, 35.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(240399)

ДВО СО БАН, ЦГ, Но -
ви свет, 55 м2, те ра -
са, 32.000 евра, до -
го вор. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (240399)

ДВО СО БАН, Ко теж
2, те ра са, 30.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (240399)

ЗА НА ШЕ ПЕН ЗИ О -
НЕ РЕ. Бес плат не
струч не ра ди о ни це
са те мом. Си гур ни ја
и до сто јан стве на ста -
рост. Ко ри шће ње
прав но-тех нич ких
мо гућ ност за уна пре -
ђе ње ва шег ма те ри -
јал ног ста ња. По зо -
ви те и за ка жи те ваш
тер мин. „Ел пис”, асо -
ци ја ци ја за по моћ
ста ри јим ли ци ма.
Ми те То па ло ви ћа 6.
061/324-40-85.
(240392)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 62 м2, V, ЦГ,
31.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(240445)

НО ВА МИ СА, 44 м2,
јед но и по со бан, ВП,
ТА, 18.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240445)

ТЕ СЛА, 52 м2, дво со -
бан, IV, ТА, усе љив,
21.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
063/274-951.
(240445)

ТЕ СЛА, 64 м2, дво и -
по со бан, сре ђен, усе -
љив, IV, ЕГ, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(240445)

СО ДА РА, 61 м2, дво -
и по со бан, ком плет
ре но ви ран, ВП, ЦГ,
35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240445)

ТЕ СЛА, но во град ња,
68 м2, III, ЦГ, тро со -
бан, 47.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240445)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
63 м2, III, ЦГ, 32.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(240445)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2,
ком плет но сре ђен, VI
спрат, оста ва + по -
друм + те ра са,
29.500 евра.
064/613-24-28.
(240446)

ДВО И ПО СО БАН
стан, 78 м2, Стре ли -
ште, IV спрат, лифт,
ЦГ, ин тер фон, рам па
за ко ли ца. 062/770-
540. (240447)

СТРО ГИ цен тар, пре -
леп дво и по со бан, 63
м2, V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (239978)

СО ДА РА, леп дво со -
бан, 54 м2, I, ЦГ,
31.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (239978)

ДВО РИ ШНИ, 22 м2,
код Ро ди ћа, стру ја,
во да, 8.000 евра.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(239978)

МИ ЛЕ ТИ ЋЕ ВА, дво -
со бан, 57 м2, те ра са,
ба шта, га ра жа,
39.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (239978)

ЦЕН ТАР, нов, 28 м2,
21.000; 57 м2, дво со -
бан, нов, 43.500. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(240450)

ЦЕН ТАР, стан до
Ули це, 50 м2, дво со -
бан, хит но, 19.500.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (240450)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 64 м2,
дво и по со бан, 33.000,
до го вор; дво со бан,
33.000.„Го ца”,
063/899-77-00.
(240450)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 35 м2,
јед но со бан, хит но,
18.300; 40 м2, 22.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (240450)

ЦЕН ТАР, 40 м2, јед -
но и по со бан, нов,
28.000; 60 м2, дво со -
бан, 39.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(240450)

КО ТЕЖ, 110 м2,
57.000; до го вор,
греј на 55 м2. „Го ца”,
063/899-77-00.
(240450)

ДВО РИ ШНИ стан, 26
м2, за ре но ви ра ње,
10.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (240405)

ЦЕН ТАР, 55 м2, ТА,
ПР, укњи жен, 35.000.
332-031, 063/836-23-
83. (679), „Трем 01”.
(240405)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68
м2, ЕГ, IV, ква ли тет но
ре но ви ран, 36.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(240469)

КО ТЕЖ 1, Ра до ва
згра да, дво со бан,
сре ђен, 58 + Т, II,
37.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (240469)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
30 м2 + II, TA, но во
ку па ти ло, 22.500.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(240469)

ЦЕН ТАР, двособaн,
51 м2, II, TA, сре ђен,
37.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (240469)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2,
I, TA, уре дан, 24.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(240469)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, III, 39 м2, ЦГ,
22.000. (49), „Му -
станг”, 062/129-94-
67. (240469)

СА МАЧ КИ, при зе -
мље, 17 м2, ЦГ,
12.500. (49), „Му -
станг”, 062/129-94-
67. (240469)

КНИ ЋА НИ НО ВА, но -
ви ји дво со бан, 61 м2,
III, плин, 31.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(240469)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту,
63,5 м2, из у зе тан,
вла сник. 
063/391-277.
(240471)

СТАН, но ва Ми са,
две те ра се, два по -
дру ма, 80 м2, це на
до го вор. Бог дан,
063/164-47-06. 

СТАН два ни воа, 124
м2, но ва Ми са, вла -
сник, 38.000 евра.
065/554-69-23. (240)

СО ДА РА, дво со бан,
IV, ЦГ, 30.000; тро со -
бан, III, 42.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(240431)

СО ДА РА, вој не, леп
дво и по со бан, до го -
вор; дво со бан, ТА, II,
сређен, 36.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(240431)

СТАНОВИ

ПОНУДА



TEСЛА, дво со бан,
ЦГ, ВП, одр жа ван,
32.000; дво со бан, IV,
сре ђен, 36.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(240431)

ЦЕН ТАР, 90 м2, V,
50.000; дво со бан, II,
ТА, 38.000; Стре ли -
ште, тро и по со бан,
III, ЦГ, сре ђен,
47.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (240431)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 43 м2, пре леп,
сре ђен, до го вор. „Ве -
сна 2”, 066/937-00-
13. (240477)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53
м2, 31.000; јед но со -
бан, 42 м2, ВП,
23.000. „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(240477)

ПОТ КРО ВЉЕ, Ми са,
100 м2, укњи же но,
си ва фа за, са свим
при кључ ци ма.
065/333-55-25.
(240479)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по -
со бан стан, 58 м2,
ета жно гре ја ње. Тел.
060/333-56-41.
(240485)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан на Стр -
ел и шту, 44 м2, ТА, 
II спрат. 
069/304-78-85,
063/334-751. 
(4712)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
То по ли у ку ћу, 60 м2,
21.000 евра, вла сник.
069/663-773.
(240506)

ПРО ДА ЈЕМ стан 55
м2, Ста ри „Та миш”,
14.500 евра.
060/067-73-
33.(240514)

СУ ПЕР стан, 45 м2 +
пот кро вље, 14.000
евра, Врд ник ба ња.
064/958-49-19,
вла сник. (240521)

ЦЕН ТАР, 2.0, I,
35.000, дво ри шно,
50, 18.000. (338),
„Јан ко вић”, 
348-025. 
(240497)

КО ТЕЖ 2, 2.0, ЦГ,
28.000; Со да ра, 1.0,
37, 22.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(240497)

ЦЕН ТАР, дво ри шни
до ули це, 53 м2, га -
ра жа, ре но ви ран,
32.000.  (240496)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но и по со бан 47 м2,
22.000; га р со ње ра 28
м2, III, 18.500. „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (240496)

ТЕ СЛА, дво со бан, 57
м2, 32.000; јед но со -
бан, 36 м2, 21.500.
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (240496)

КО ТЕЖ, дво и по со -
бан, 58 м2, 35.000;
јед но и по со бан, 55
м2, 30.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (240496)

МАР ГИ ТА, дво со бан,
56 м2, I, TA, ре но ви -
ран, 36.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (240496)

МАР ГИ ТА, дво со бан,
42 м2, при зе мље,
дво ри ште, 22.000.
„Пер фект”, 064/348-
05-68.(240496)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и -
по со бан, 82 м2,
46.5000; дво со бан,
63 м2, 31.000 евра;
ма њи тро и по со бан,
58 м2, 30.500. 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(240496)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, две те ра -
се, IV, лифт, 33.000.
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(240496)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
52 м2, ВПР, ТА,
31.000. (320), 
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(240494)

КО ТЕЖ 1, га р со ње -
ре, II, III, 27 м2, ЦГ,
18.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(240494)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
I, 50 м2, TA, 24.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30.  (240494)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, III, 57 м2, TA,
24.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.  (240)

МАР ГИ ТА, нов дво и -
по со бан, при зе мље, 55
м2, гас, 36.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.  (240)

МЕ ЊАМ/ПРО ДА ЈЕМ
дво ри шни стан 60 м2,
Вој ло ви ца, 16 м2, за
Те слу или Ко теж 1,
гар со ње ра Са мач ки,
35-50 м2, до 20 . Ма -
ја. Тел. 061/174-34-
98, по сле скајп 
saša.škorić65 (240531)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 96
м2, стан 115 м2, цен -
тар, по вољ но.
064/329-48-40.
(240526

КО ТЕЖ 2, че тво ро со -
бан, VI, 50.000, до го -
вор.  (238), 064/668-
89-15. (240589)

ТЕ СЛА, 47 м2, те ра -
са, IV, 27.000, до го -
вор.  (238), 064/668-
89-15. (240589)

ГАР СО ЊЕ РА, 25 м2,
III, 16.500, до го вор.
(238), 064/668-89-15.
(240589)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2,
дво со бан, 33.000.
(238), 064/668-89-15.
(240589)

ГАР СО ЊЕ РА, СРЕ -
ЂЕ НА, Са мач ки, 17
м2, II, 12.500, до го -
вор. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (240589)

КО ТЕЖ 1, јед но и по -
со бан, 45 м2, 27.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-
15. (240589)

КО ТЕЖ 1, тро со бан,
66 м2, ВПР, две те ра -
се, 38.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(240589)

ТЕ СЛА, стан 40 м2,
при зе мље, ЕТ гре ја -
ње, ре но ви ран,
22.500 евра.
063/329-340.
(240563)

ТЕ СЛА, дво со бан
стан, 53 м2, I спрат,
ЦГ. 062/112-33-70.
(240577)

ДВО СО БАН стан, 42
м2, Стре ли ште, про -
да јем/ме њам за ве -
ћи. 064/846-34-85.
(240879)

СТАН 151 м2, Ко теж
2, тро стра но ор јен ти -
сан, екс тра по вољ но.
060/600-59-09.
(240596)

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.
(240494)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра.
Бр за и си гур на ис -
пла та. „Пер фект”, 
064/348-05-68.
(240496)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви
свих струк ту ра Аген -
ци ји „Те сла не крет -
ни не”, (238),
064/668-89-15.
(240589)

ПО ТРЕБ НЕ не крет -
ни не у Пан че ву и Бе -
о гра ду за по зна те
куп це. „Стан плус”,
рег. По сред. (069),
063/771-75-96.
(240565)

ДВО СО БАН стан,
стро ги цен тар, ЦГ,
из да јем. 064/154-71-
97. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ре но ви ран
стан, 47 м2, Ко теж 2.
064/288-14-28. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
у цен тру. 064/128-
38-95. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, Со да ра,
при зе мље, ка блов ска,
ин тер нет. Ста ри јим
осо ба ма. 060/656-
59-18. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на ме -
штен, 30 м2, Син ђе -
ли ће ва 15. 
065/629-36-65.
(240206)

ИЗ ДА ЈЕМ два дво ри -
шна на ме ште на ста -
на, јед но и по со бан +
гар со ње ра, 
Стре ли ште. 362-406,
064/218-83-45.
(239899)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан на ме штен
стан, ре но ви ран, две
те ра се, но ва Ми са,
100 евра + де по зит.
064/458-94-96.
(240050)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на -
ме ште ну со бу, упо -
тре ба ку хи ње и ку па -
ти ла. 321-408.
(240183)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на но вој Ми си.
063/839-56-81,
063/245-225.
(240202)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед -
но со бан стан на 
Ко те жу 2. Тел.
064/672-11-74.
(240219)

НА МЕ ШТЕН јед но со -
бан, стро ги цен тар,
120 евра. 
301-165. 
(40229)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед -
но со бан стан на
Стре ли шту и цен тру.
060/721-21-04.
(240241)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, Ко теж 2,
ЦГ. Тел. 061/656-93-
00. (240295)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со -
бан на ме штен стан,
Ко теж 2. Тел.
062/401-261, 401-
492. (240291)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на -
ме штен. 063/735-00-
40, 062/835-10-03.
(240271)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на -
ме штен стан са ЦГ,
ка блов ска, са ми ци,
по вољ но. Тел. 378-
093. (240275)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, бес плат но, уз
ма њу по моћ ста ри јој
осо би. Тел. 062/208-
828. (240285)

ДВО РИ ШНИ стан, 30
м2, код Пре о бра жен -
ске цр кве, бес пла тан
Wi–Fi. 062/801-55-
43. (240288)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, гре ја ње
на гас. 064/472-84-
72. (240315)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан на Стре ли шту.
060/643-60-30,
063/351-766.
(240317)

МА ЊИ не на ме штен
стан из да јем.
062/158-10-78. (240)

ЦЕН ТАР, из да јем по -
лу на ме штен стан,
ВП, ТА, те ле фон, ин -
тер фон, сре ђен.
013/251-01-65.
(240335)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни
не на ме штен стан, по -
се бан улаз, сат. Ка -
ра ђор ђе ва. 064/994-
13-16. (240330)

СО БУ из да јем за по -
сле ном или пен зи о -
не ру, цен тар.
062/377-345,
065/416-49-78. (240)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Те -
сли, 40 м2, те ра са,
кли ма. 013/232-18-
67, 061/254-17-08.
(240343)
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ЈЕД НО СО БАН стан
за из да ва ње.
064/145-47-48,
061/175-00-15.
(240340)

СТАН за из да ва ње на
Те сли. Тел. 063/849-
94-07. (240337)

СТАН 40 м2, из да јем,
нов, ЦГ, ин тер нет,
кли ма, те ле фон. Тел.
313-576. (240360)

ЈЕД НО СО БАН стан у
ку ћи,  Ко теж 1, пра -
зан, ЦГ, то тал ТВ.
065/975-00-20.
(240370)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, пра зан, Те сла,
ТА, II спрат.
063/173-63-55,
063/392-355.
(240420)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан, Со -
да ра, II спрат. Тел.
063/524-642.
(240422)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво ри шни дво со бан
стан. 064/255-57-79,
064/193-56-16.
(240424)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку -
ћу,1 20 м2, са окућ -
ни цом, у цен тру
Стар че ва. 063/502-
211. (240432)

ИЗ ДА ЈЕМ нов не на -
ме штен стан, 66 м2,
Осло бо ђе ња 64, 130
евра. 061/660-22-01.
(240436)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме -
штен  јед но со бан
стан на Те сли, део
ку ће. 064/195-28-31.
(240440)

СО БА за сам ца, 80
евра, са хра ном. Тел.
311-406. (240483)

СТАН, но ва Ми са,
код ОШ „Све ти Са -
ва”, 36 м2, на ме штен,
гре ја ње, ин тер нет,
ка блов ска. 
063/309-344.
(240484)

ИЗ ДА ЈЕМ два ста на,
бли зу бу вља ка, по лу -
на ме ште на. 
064/137-47-89.
(240487)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
не на ме штен стан,
дво ри шни, у цен тру.
064/209-68-30
(240536)

ИЗ ДА ЈЕМ леп, јед но -
и по со бан стан на Ке -
ју, цен тар. Тел:
063/168-43-22
(240537)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан,
јед но со бан стан на
Со да ри, од 1. ју на.
060/162-66-05
(240498)

ГАР СО ЊЕ РА, на ме -
ште на, цен тар, гре ја -
ње, пр ви спрат, пар -
кинг, мир но ме сто.
064/238-68-94
(240564)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
у Са мач ком.
064/351-18-78
(240565)

ЈЕД НО СО БАН стан,
не на ме штен, 
за из да ва ње, 
цен тар. Тел:
061/142-23-69
(240581)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на но вој Ми си.
060/370-32-99
(240588)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ на -
ме ште ну гар со ње ру,
цен тар, од мах усе љи -
ва, Wi-Fi, пар кинг,
по вољ но. 
065/691-88-23
(240575)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, ши ри
цен тар, 100 евра,
гре ја ње гра тис.
060/340-70-60
(240572)

НА МЕ ШТЕН дво со -
бан стан из да јем, но -
ва Ми са, ТА, ка блов -
ска, ин тер нет.
064/231-23-59
(240568)

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан стан, ТА,
код Хо те ла „Та миш”,
80 евра. 064/122-48-
07 (240597)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ли ку со -
бу, ку хи њу и тр пе за -
ри ју, ве ћи јед но со -
бан стан у но вој ку -
ћи. 064/130-36-02
(240518)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи, на -
ме штен, дво ри шни
стан. 064/844-43-19
(240602)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но -
вој Ми си, пра зан, 40
м2, 90 евра. Тел:
063/863-85-04
(204609)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 58
м2 у Со ка че ту.
063/665-226
(239287)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 
цен тар Стре ли шта.
064/959-98-83.
(239452)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12
м2 до ули це, из лог.
063/314-803.
(240238)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА -
ЈЕМ ло кал, Тру бач,
пр ви спрат, 18 м2.
063/856-74-02.
(240305)

ИЗ ДА ЈЕМ од ли чан
раз ра ђен ло кал са
ма га ци ном за ра зно -
ли ку на ме ну.
063/770-01-82.
(240399)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
Сте ва на Шу пљик ца,
на глав ном пу ту.
064/370-79-47.
(240415)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 70
м2, са ни тар ни чвор,
мо же сва ка де лат -
ност. 064/137-47-89.
(240487)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 110 м2, Ми те
То па ло ви ћа 10.
063/278-151.
(240387)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за стан, ло кал од 39
м2, цен тар Стре ли -
шта. 064/267-71-74.
(240346)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Зе ле ној пи ја ци.
063/808-58-16.
(240362)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру. 064/267-72-
17. (240367)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ ло кал, Тр жни
цен тар код Су да,
вла сник. 069/663-
773. (240506)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал,
Цви ји ће ва 14. Тел.
062/852-480.
(240528)

ИЗ ДА ЈЕМ фри зер ски
са лон, опре мљен или
пра зан и ло кал пра -
зан, од мах усе љив.
Цен тар. 064/283-48-
35. (240582)

ЛО КАЛ код Ау то бу -
ске, 20 м2, кли ма, ре -
шет ка, тен да, 180
евра, плус де по зит.
064/287-77-09.
(240579)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал и
стан, цен тар 
Стре ли шта, у згра ди.
064/959-98-83.
(240590)

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.
(240553)

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.
(240553)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у Пи ја цу. Бли -
зи на три шко ле.
060/351-03-56.
(240592)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор по го дан за
ме шо ви ту ро бу, но ва
Ми са, Во јво ђан ска
33. 064/319-76-67.
(240594)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 
30 м2, у Др Ка спи но -
ви ћа. 
Тел. 063/198-41-25.
(240611)

ПРО ДА ЈЕМ и из да -
јем ло кал на Зе ле ној
пи ја ци, 22 м2. Тел.
063/858-86-97.
(240610)

ПО ТРЕ БАН ку -
вар/иц а са ис ку -
ством. 
„Ка фа на са раз ло -
гом”,  064/060-50-50
. (СМС)

По треб на ко но ба ри -
ца ло ка лу 
у Ка ча ре ву. 
Тел. 062/602-514.
(СМС)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад на ро шти љу
на ћу мур, СТР „Иде -
ал”. 063/855-65-56.
(239755)

ПО ТРЕБ НИ мо ле ри,
фа са де ри, стал ни
рад ни од нос и по -
моћ ни рад ни ци.
065/228-78-66. 
entercentar@gmail.com
(240542)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни пи ца-мај -
сто ри и рад ни це на
сен дви чи ма и па ла -
чин ка ма. 063/820-
87-61. (239484)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ,
по треб не рад ни це за
рад за ро шти љем.
Ло кал у цен тру.
063/834-88-10.
(239871)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ
по треб не рад ни це за
рад за ро шти љем.
063/897-55-04.
(239871)

„GARINЕLLO” Авив,
тра жи ис ку сну про -
да ва чи цу за по вре -
ме не  и стал не по -
сло ве. CV са сли ком
по сла ти на 
fashion.form@yahoo.com
(ф)

ПО ТРЕ БАН пе кар и
по моћ ни рад ник, CV,
сла ти на email: peka-
rasmiljanic@mts.rs
или по штом, ул. Иве
Кур јач ког 87, Пан че -
во. (240204)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник  (ау то ме ха -
ни чар) за рад у ау то-
сер ви су на Ба ва ни -
штан ском пу ту. По -
жељ но ис ку ство.
066/004-810.
(240181)

ПО ТРЕБ НО је ре сто -
ран ско осо бље за рад
у Цр ној Го ри, пи ца-
мај сто ри, ку ва ри, ко -
но ба ри, по моћ но
осо бље. 064/290-45-
39. (240258)

ПО ТРЕ БАН пи ца-
мај стор. 062/301-
022. (240242)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца за рад у пе ка ри.
062/301-022.
(249242)

ПО ТРЕ БАН рад ник у
Омо љи ци на кро је њу
и па ко ва њу са и без
ис ку ства. 064/147-
57-01. (240232)

ПЕ КАР, ис ку сан,
про да ва чи ца, тре ћа
сме на, и рад ник на
пе ћи. 064/120-09-42.
(240296)

ПО ТРЕ БАН рад ник,
во зач за рад у рад њи
По греб но „Су за”,
Пан че во. До ћи лич но
од 7 до 14 са ти, Ули -
ца Ми ло ша Тре бињ -
ца 28. (ф)

ЖЕН СКОМ фри зер -
ском са ло ну по треб -
ни фри зе ри са и без
рад ног ис ку ства.
061/130-08-43.
(240263)

ПРО ДАВ НИ ЦИ „Пло -
вак плус” по треб на
рад ник (му шка рац),
25-40 го ди на, тр го -
вац-пе ца рош. Ја ви ти
су у рад њи, сва ког
да на сем не де ље, од
8 до 12 са ти.
(240282)

ПО ТРЕ БАН му шка -
рац за рад у по сла -
сти чар ни ци „Го луб”.
До ћи лич но, Жар ка
Зре ња ни на 36, од 8
до 15 са ти. (240396)

ШИ ВА РИ по треб не
рад ни це са ис ку -
ством. Тел. 069/238-
07-65. (240371)

ПО ТРЕБ НА чи ста чи -
ца  за по вре ме но
одр жа ва ње хи ги је не
у фир ми. 366-888.
(240376)

ТРА ЖЕ се ку ва ри,
по моћ ни рад ник за
стал но, и ро штиљ
мај стор на днев ни це,
Ма ри не ра Пан че во.
069/822-48-23.
(240377)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „Pizza
shop” по треб на рад -
ни ца, при пре ма –
про да ја. 064/555-33-
34. (240390)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца, Би фе „Бо љи
жи вот”. Тел.
065/521-47-96. (240)

ПО ТРЕ БАН рад ник,
рад у ки о ску.
064/213-10-49.
(240410)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца, ка фе „Picasso”
Пан че во. 
065/504-91-07.
(240452)

ПО ТРЕ БАН рад ник
за рад на бу вља ку.
063/836-70-61.
(240402)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у про да ји. Ре -
сто ран „Пи ле ћи ду -
ћан”. 013/377-230,
064/643-41-22.
(240480)

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ
пред у зе ћу из Пан че -
ва по треб ни во до ин -
ста ла те ри, ар ми ра чи,
те са ри, зи да ри, 
мо ле ри. 
333-311. 
(240534)

ПО ТРЕБ НЕ мо лер -
ске, фа са дер ске еки -
пе за са рад њу на по -
сло ви ма. 
065/228-78-66. 
entercentar@gmail.com
(40542)

ПО ТРЕ БАН сто лар,
рад ник за ПВЦ сто -
ла ри ју и по моћ ни
рад ник. „Са ми го ин -
вест”, 312-729,
063/389-972.
(240551)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло -
ну по треб на му шко-
жен ски фри зер. Тел.
061/552-21-22.
(240491)

ПО ТРЕБ НА же на за
му жу три ко зе, до бра
за ра да + бо ра вак у
ба њи. 064/958-49-19.
(240521)

ЕСТЕ ТИК сту дио „Ру -
жа” по тре бан му шко-
жен ски фри зер са
ис ку ством. 063/803-
59-42. (240600)
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ПО ТРЕБ НИ дис пе че -
ри тран спор та, од -
лич но по зна ва ње ен -
гле ског је зи ка и ра да
на ра чу на ру. CV
сла ти на 
dispatchertranspor-
ta@gmail.com
(240573)

ПО ТРЕБ НА по моћ на
рад ни ца са ис ку -
ством за рад у ку хи -
њи. 060/093-17-09.
(240574)

КУ ВАР по тре бан ре -
сто ра ну. 
064/126-83-53.
(240609)

ЛТР МАР КО ВИЋ
Пан че во, по треб ни
рад ни ци: гра ђе вин -
ски ли мар, мон та жер
сен двич па не ла, по -
моћ ни рад ник. Ин -
фор ма ци је на те ле -
фон 065/670-12-43,
сва ког рад ног да на
од 8 до 16 са ти.
(240607)

ДА ЈЕМ при ват не ча -
со ве срп ског је зи ка и
књи жев но сти, основ -
ци ма и сред њо школ -
ци ма. 064/033-57-43.
(СМС)

ШЉУ НАК пе сак, се -
ја нац, од воз шу та
ма лим и ве ли ким ки -
пе ром. 064/664-85-
31, 013/342-338.
(СМС)

КОМ БИ пре воз ро бе
и ства ри, ту ра у Пан -
че ву 1.000 ди на ра.
062/ 890-58-18.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ме ша ли цу
за бе тон, са пре во -
зом. 063/315-381.
(СМС)

ВЛА ГА! изо ла ци ја
вла жних ку ћа. Ма -
шин ско се че ње зи до -
ва, по ста вља ње нај -
са вре ме ни је изо ла -
ци је, 100% успе шно.
Тел. 062/427-614.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске
ске ле, ме тал не под у -
пи ра че, ме ша ли це за
бе тон. 064/351-11-
73. (240235)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ра зних елек тро-уре -
ђа ја, ЦО2 апа ра та,
еу то е лек три чар,
уград ња ау то-ра ди ја.
Де јан, 063/800-01-
96. (240301)

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,
063/777-18-21,
064/495-77-59. (244)

КО СИМ тра ву три ме -
ром, ба ште, воћ ња ке
и дво ри шта. Зо ран.
061/683-67-48,
064/438-12-46.
(239732)

ЧА СО ВИ срп ског за
основ це и сред њо -
школ це, при пре ма
при јем них и кон -
трол них. 
063/737-63-96.
(4712/с)

РА ДИ МО: зи да ње,
бе то ни ра ње, по прав -
ке ста рих/но вих кро -
во ва, раз не изо ла ци -
је, бр зо ква ли тет но.
013/664-491,
063/162-53-89.
(240237)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
1.000 ди на ра, по пуст
ван град ске, мо гућ -
ност рад ни ка.
064/482-65-53.
(237907)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, угра ђу -
јем, по пра вљам.
063/882-25-09.
(239513)

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.
(240054)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра -
ђу јем, по пра вљам,
гурт не. 
064/181-25-00.
(239873)

РА ДИ МО ста ре и но -
ве кро во ве, зи да ње,
бе то ни ра ње, фа са де,
итд. 062/894-37-18,
064/183-16-36.
(240213)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње 10 евра
дан. По зо ви те,
064/235-08-15.
(240241)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње ку па ти ла,
адап та ци је, за ме на,
по прав ке, по вољ но.
013/331-657,
064/495-77-59.
(240234)

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.
(240224)

МО ЛЕР СКИ ра до ви.
Мај стор Не ша.
069/444-23-76. (240)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло -
ва, ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(240257)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(240258)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ-а.
064/866-20-70.
(240255)

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.
(240239)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР.
063/898-68-77.
(240294)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, де мит фа са де,
по вољ но. Пен зи о не -
ри ма по пуст.
061/626-54-06.
(240307)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње мебл
на ме шта ја, ду ше ка,
ау то мо би ла. На та ша,
361-474, 066/361-
474. (240283)

ЧА СО ВИ ги та ре –
кла си ка, рок ста ро -
град ска. Тел.
062/801-55-43.
(240288)

СПРЕ МАМ ку ће и
ста но ве, ако вам тре -
ба по зо ви те.
064/278-71-20.
(240286)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, ре но ви ра ње кро -
во ва, бе то ни ра ње,
сти ро пор, фа са де,
кре че ње, по вољ но.
063/865-80-49.
(240303)

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. (240325)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
пре прав ке, по прав ке
ку па ти ла, сла ви не,
од гу ше ње ка на ли за -
ци је од мах. 
061/193-00-09.
(240327)

МЛА ДА и од го вор на
же на вр ши чи шће ње
ста но ва, ку ћа, ло ка -
ла, бр зо, пе дант но.
063/687-774.
(240348)

СЕ ЛИД БЕ, ком би
пре воз. 
065/665-75-10.
(240369)

ОЗБИЉ НА и од го -
вор на же на чу ва ла
би де цу. По вољ но.
Тел. 063/731-65-10.
(240372)

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. (240380)

ПАР КЕТ и ла ми нат,
по став ка, хо бло ва ње
и ла ки ра ње. 061/314-
90-81, 601-892.
(240382)

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се -
стре, да ва ње те ра пи -
је, ку па ње и не га бо -
ле сни ка. 063/737-59-
60. (240146)

СВЕ вр сте фи зи ка ли -
ја, уто вар/ис то вар,
се лид бе, се че ње/це -
па ње др ва, ко ше ње,
ко па ње, ру ше ње,
раз би ја ње бе то на.
Чи шће ње та ва на, шу -
па, по дру ма. Де јан,
061/626-14-50.
(240463)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста -
ти сти ка, фи зи ка, ин -
фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. Цен -
тар. 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(240449)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(240461)

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. (240)

ПО ПРАВ КА кро во ва
и оста лих гра ђе вин -
ских ра до ва. Тел.
361-601, 064/866-25-
76. (240418)

ПСИ ХО ТЕ РА ПИ ЈОМ
до из ле че ња фо би ја,
де пре си ја, бо ле сти
за ви сно сти. 063/354-
262. (240928)

ЧА СО ВИ ен гле ског,
срп ског и шпан ског
основ ци ма. По вољ но.
069/121-29-97.
(240481)

ПАР КЕ ТАР, по став -
ка, хо бло ва ње, фу го -
ва ње, ла ки ра ње пар -
ке та. По став ка ла ми -
на та. 060/476-815.
(240474)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко -
ро ва, кр че ње, оба ра -
ње др ва, ру ше ња, бе -
то ни ра ња. 060/035-
47-40. (240501)

РА ДИ МО фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку -
ћа, уто ва ри, раз би ја -
ње бе то на, од но ше ње
ства ри, бе то ни ра ња,
итд. 064/122-69-з78.
(240501)

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.
(240500)

ГИПС пло че, кна уф,
ри гипс, пла фо ни, зи -
до ви, изо ла ци ја пот -
кро вља, ла сер ска ни -
ве ла ци ја. 069/222-
26-03. (240508)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
адап та ци је ку па ти ла,
вен ти ли, од гу ше ње
ка на ли за ци је од мах.
063/269-173.
(240327)

МО ЛЕ РАЈ: гле то ва -
ње, кре че ње, ле пље -
ње та пе та, сто ла ри ја,
тра жим по сао.
064/174-03-23.
(240522)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, од воз шу та
ма лим ки пе ром до 2
ку би ка. 
065/334-23-38.
(240492)

ЗА МЕ НА по ло мље -
ног цре па, чи шће ње
олу ка, кре че ње, по -
вољ но. 
065/535-24-56.
(240535)

КЛИ МЕ и елек тро ин -
ста ла ци је, сер вис,
мон та жа и из ра да.
Бр зо, ефи ка сно, по -
вољ но. 
065/305-73-92.
(240524)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР,
оправ ке шпо ре та,
бој ле ра, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(240544)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780.
(240554)

ВР ШИМ се лид бе са
рад ни ци ма, 1.000 ди -
на ра ту ра и оста ло.
061/144-82-08. Злат -
ко. (240556)

ЧИ СТИМ по дру ме,
та ва не, ру шим ста ре
објек те, по вољ но.
Злат ко. 061/144-82-
08.  (240556)

МА СА ЖА, Ни на.
061/224-50-39,
063/843-25-58.
(240560)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го -
го ди шњим ис ку -
ством. Ква ли тет но,
пе дант но и по вољ но.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(240583)

ВИ ШЕ ме ди цин ске
се стре оп штег и пе -
ди ја триј ског сме ра,
са пре ко 25 го ди на
ис ку ства, чу ва ла би
де цу и ста ри је осо бе.
064/970-37-20.
(240593)

СЕР ВИ СИ РА ЊЕ, до -
пу на и уград ња кли -
ме, по вољ но. Тел.
064/520-48-80,
063/740-83-98.
(240601)

СПУ ШТЕ НИ пла фо -
ни, пре град ни зи до -
ви, из ра да ко шу љи -
це, уград ња ла ми на -
та, сто ла ри је.
062/816-33-84.
(240604)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ња ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку -
па ти ла, сер вис, по -
вољ но. 377-930,
064/586-85-39.
(240605)
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ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)

ПО ВОЉ НО. Пре воз
ро бе, се лид бе ком би -
јем, це на по до го во -
ру. 064/147-14-77,
013/311-514.
(238245)

СЕ ЛИД БЕ, 1.300 ди -
на ра, пре воз ро бе са
рад ни ци ма. По пуст
на ван град ске.
063/174-77-69.
(238739)

РАЗ БИ ЈА ЊЕ бе то на,
из ра да пар кин га, ру -
ше ње обје ка та, од воз
шу та, ис коп. 
063/246-368.
(237461)

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.
(239781)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа, сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(239554)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе -
ром, шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут,
уто вар. 063/246-368.
(237361)

ПАР КЕТ, уград ња, хо -
бло ва ње ста рог пар -
ке та, по ли ра ње, ла ки -
ра ње, Де бе ља ча.
063/822-94-82,
063/865-45-31.
(239630)

ДРАКС, уто вар и ис -
то вар ви љу шка ри ма,
пре воз шљун ка, пе -
ска, се јан ца, ру ше ње
обје ка та, од воз шу та,
рас кр чи ва ње и рав на -
ње те ре на. Ис коп по -
дру ма, те ме ља, ја ма.
064/595-98-01.
(239999)

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.
(239984)

ШЉУ НАК, се па ри са -
ни шљу нак, пе сак, се -
ја нац, ри зла, услу га
ви бро пло чом.
063/246-368.
(237461)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром, по -
вољ но, се ја нац, пе -
сак, шљу нак, ту ца ник,
од во зим шут.
064/354-69-94.
(240557)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви и
фа са де. 062/834-66-
50, 064/390-00-87.
(240511)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе у Ср би ји и ино -
стран ству са рад ни -
ци ма или без. Мон та -
жа/де мон та жа, па ко -
ва ње, чи шће ње ста -
но ва, од нос не по -
треб них ства ри, од 0
– 24 са та. 
064/047-55-55.
(239954)

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. 

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.selidbepance-
vo-boris.ser.rs. (4712)

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.
(4712)

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.
(239942)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон -
чић(4712)” – 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.selidbepance-
vo-boris.ser.rs. (4712)

КОМ БИ пре воз ро бе,
се лид бе до 2 то не.
Сло бо дан. 
064/348-008,
062/850-36-58.
(24507)

ЛИ МАР СКИ ра до ви:
из ра да и мон та жа,
пре прав ке ста ре,
кро во ви, са на ци је и
но ви. Нај јеф ти ни је.
064/466-42-14.
(240348)

ДУ БИН СКО пра ње
на мешта ја. „N Tim
013”. 062/873-87-20.
(240547)

ДУ БИНСКО, ан ти бак -
те риј ско и де зиф нек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050,
063/329-464.
(240545)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац” - ан ти бак те -
риј ско и дезин фек ци -
о но пра ње те пи ха,
до воз, од воз.
066/001-050,
063/329-464.
(240545)

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.
(4712)

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.
(4712)

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. (240435)

СЕ ЛИД БЕ, еки па
рад ни ка, пре воз. 
Од во зи мо не по треб -
не ства ри. 
063/731-77-67,
064/280-30-16,
013/236-77-34,
Вла ди мир. 
(240456)

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.
(240459)

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.
(240412)

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.
(240412)

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.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(240414)

ПЕН ЗИ О НЕР тра жи
сло бод ну же ну без
ика квих оба ве за, до
65 го ди на, пла та по
до го во ру. 063/196-
52-21. (240185)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом до зво лу за
упра вља ча мо тор ног
чам ца од стра не Луч -
ке ка пе та ни је Пан че -
во, на име Ог њен Ро -
ло вић, број 57355/12
од 1. 6. 2012.
(240183)

УПО ЗНАО бих сло -
бод ну же ну до 55 го -
ди на, мо гућ брак.
064/372-94-71. (240)

АКО си уса мље на,
имаш од 40 до 50 го -
ди на, же лиш брак, ја -
ви се. 064/437-63-59.
(240416)

НЕ МАЧ КИ  пен зи о -
нер тра жи сло бод ну
же ну без оба ве за.
064/026-03-84. 

ЛА БРА ДОР КА цр не
бо је, пет ме се ци, из -
гу би ла се. Мо ли мо
вас да нам ја ви те ако
сте је при ме ти ли.
060/045-66-25,
060/045-66-24. 

МУ ШКА РАЦ, 54 го -
ди не, тра жи же ну.
065/602-73-65. 

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из -
да ва ње апарт ма на.
Зо ран, 062/122-15-
06. (240290)

КРА ШИ ЋИ, апарт ма -
ни ју ли-ав густ, 6 – 9
евра по осо би. Тел.
063/243-859. 

ИЗ ДА ЈЕМ дво кре вет -
ну со бу, у ком фор -
ном ста ну, у Бу дви
то ком ле та. 003823-
345-46-79, 003826-
728-07-60. (240339)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
у Ри сну, уда ље ну 100
м од мо ра, у пе ри о ду
јун - јул 2017.
064/939-95-79.
(240328)

ЈЕД НО СО БАН стан у
Ба о ши ћу-Хер цег Но -
ви. По глед на мо ре.
060/321-60-09.
(240458)

ПО ВОЉ НО, Шу шањ,
пун пан си он, пре воз,
мо же ра те. Viber
број. 069/193-15-92.
(240444)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

УСЛУГЕ

ТУРИЗАМ

РАЗНО

      У скла ду са чла ном 10. 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 и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та, „ЕКО МА БЕР ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ”
д. о. о, Пан че во,  Спољ но стар че вач ка бр.153, Пан че во
под нео зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути -
ца ја на жи вот ну сре ди ну за пројекaт мо бил ног по стро -
је ња за трет ман ме ша ног ко му нал ног от па да. 
       Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца
про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја -
та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве гра да Пан -
че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 614 у ро ку од 10 да -
на од да на об ја вљи ва ња рад ним да ни ма од 10 до 14 са ти.
       По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -
ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

„Sunoko” d.o.o. Novi Sad, domaći lider u proizvodnji i
prodaji šećera za potrebe rada u tehničkom sektoru  Pro-
izvodnog centra Kovačica 

raspisuje konkurs 
za poziciju:

1.   Pomoćnik šefa laboratorije – 1 izvršilac

Uslovi:
·      Visoka stručna sprema VII/1-diplomirani inženjer
tehnologije
·      Tehnološko-metalurški fakultet
·      Poznavanje rada na računaru
·      Preduzimljivost i orjentisanost na ciljeve
·      Sposobnost rukovođenja i motivisanja ljudi
·      Izuzetne veštine komunikacije i organizacione spo-
sobnosti
·      Znanje engleskog jezika

Radni odnos: na određeno vreme od 6 meseci.

Rok: Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju
uslova mogu se dostaviti u roku od 8 dana od dana obja-
ve oglasa putem e-maila: marina.zupan@sunoko.rs

DOO „PAVLE” PANČEVO

Stevana Šupljikca br. 16

013/310-934, 313-111

E-mail: office@pavle.rs

o b j a v l j u j e

O G L A S

Za prijem u radni odnos:

1. RUKOVODILAC PROIZVODNOG POGONA

PVC i ALU STOLARIJE

Uslovi:  - SSS - mašinske struke 

     - radno iskustvo na navedenim poslovima

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i

na e-mail ili poštom na adresu: DOO „Pavle” Pan-

čevo, Stevana Šupljikca br. 16, u roku od 8 dana od

dana objavljivanja oglasa.
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По след њи по здрав

СИ МИ СТЕ ФА НО ВИ ЋУ
Хва ла за све и по чи вај у ми ру. 

По ро ди ца ДЕ ЈА НО ВИЋ

(1/240179)

По след њи по здрав нај -

ста ри јем школ ском дру -

гу и ком ши ји

ДРА ГА НУ

СТАН КО ВИ ЋУ

ТО МИ СЛАВ ПЕР КОВ

(6/240205)

2. ма ја на пу стио нас је

за у век наш

ЂУ РИ ЦА 

СТО КИЋ

1944–2017.

Ожа ло шће ни: си но ви

ЖИ ВАН и ЈО ВИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(13/240225)

6. ма ја 2017. го ди не, у 79.

го ди ни, за вр шио се ча сни

жи вот на шег во ље ног

ЖИ ВО ЈИ НА
МЛА ДЕ НО ВИ ЋА
За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Тво ја ћер ка СУ ЗА НА,
зет ДРА ГАН и уну ци

МАР КО и ЛУ КА

(17/240248)

По след њи по здрав дра -

гом оцу и де ди

ЖИ ВО ЈИ НУ

МЛА ДЕ НО ВИ ЋУ

од ћер ке ГОР ДА НЕ и

уну ке СУ ЗА НЕ и МИ ШЕ

18/240249)

По след њи по здрав дра -

гом оцу, де ди и пра де ди

ЖИ ВО ЈИ НУ

МЛА ДЕ НО ВИ ЋУ

од си на ЈО ВИ ЦЕ, уну ке

ДА НИ ЈЕ ЛЕ, ДА ЛИ БО РА

и пра у ну ка ВУ КА

(19/24022)

Збо гом при ја те љу

СИ МА СТЕ ФА НО ВИЋ
Из не на дио си нас пре ра ним од ла ском. 
Оста јеш у див ној успо ме ни, за веч но се ћа ње.

По ро ди ца МА МУ ЛА

(20/240250)

8. ма ја 2017. го ди не за у век нас је на пу -

стио наш отац

НЕ НАД ДРА ГО ЈЕ ВИЋ
1942–2017.

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син АЛЕК САН ДАР, сна ја

ЉУ БИ ЦА и уну ци ВЛА ДИ МИР и АНА

(39/240334)

По след њи по здрав мај ци

ЂУР ЂИ ЈИ 

ПЕ ЛЕ МИШ

1940–2017.

од ћер ке СНЕ ЖА НЕ,

уну ка НЕ МА ЊЕ 

и СТЕ ФА НА 

и зе та ИВА НА

(45/240369)

По след њи по здрав мај ци

ЂУР ЂИ ЈИ 

ПЕ ЛЕ МИШ

1940–2017.

од си на ЗО РИ СЛА ВА,

уну ка НЕ НА ДА 

и МА РИ ЈА НЕ

(46/240364)

По след њи по здрав дра гом зе ту, па ши и те чи

НЕ НА ДУ ДРА ГО ЈЕ ВИ ЋУ

од ЈА СМИ НЕ, ЧИ ПЕ ТА, СТА ШЕ, 

МА ЈЕ и ВИ ШЊЕ с по ро ди ца ма
(51/240383)

Дра га

МА ЈО

Увек ћу пам ти ти твој

осмех.

ДА ЦА

(57/240403)

По след њи по здрав 

на шој

МА ЈИ

По ро ди ца УСКО КО ВИЋ

(59/240407)

У да ле кој Швед ској

пре ми ну ла је во ље на

се стра и тет ка

МАГ ДА ЛЕ НА

ГЕР МАН

5. V 1947 – 9. V 2017.

Ожа ло шће на по ро ди ца

(89/240532)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

МИ ЛИ ВО ЈУ 

ДУ ДИ ЋУ

од ста на ра у Д. 

Пе тро ви ћа Ша не та 5

(16/240243)

С по што ва њем и љу ба -

вљу по след њи по здрав

НЕ НА ДУ

Се стра КО СОВ КА

и се стри чи не ДУ ШИ ЦА

и ВЕ СНА с по ро ди ца ма

(95/240561)

По сле ду ге бо ле сти, 8. ма ја, нас је на пу стио наш

ЗО РАН ОШЉА НАЦ

Чу ва ће мо се ћа ње на те бе.

По ро ди ца ОШЉА НАЦ

(61/240421)

ЗОР КА 

РА ДИ ВО ЈЕВ

1939–2017.

пре ми ну ла 4. ма ја 2017.

Унук СР ЂАН, уну ка

ЉУ БИ ЦА и сна ја 

ДО БРИН КА

(79/240505)

6. ма ја 2017. го ди не на пу стио нас је наш дра ги

ро ђак

МИ ЛИ ВО ЈЕ ДУ ДИЋ
1941–2017.

Са хра на је оба вље на 9. ма ја 2017. го ди не.

Успо ме ну на ње га чу ва ће по ро ди це: ДУ ДИЋ,

БУ ДИ ША, ПЕТ КОВ СКИ и РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ
(80/240510)

По след њи по здрав дра -

гој мај ци, ба ки и пра ба ки

БРАН КИ 

БЕ ЧЕ ЈАЦ

1934–2017.

Син ПЕ ЦА, сна ја 

ЉИ ЉА НА, унук ДА МИР

с по ро ди цом и уну ка

ИВА НА с по ро ди цом

(83/240517)

По след њи по здрав пра -

ба ки

БРАН КИ 

БЕ ЧЕ ЈАЦ

АН ЂЕ ЛА, ОГИ, 

СТЕ ФАН и ВА ЊА

(84/240517)

По след њи по здрав при ја

БРАН КИ

ЖИ ВАН КО, ДЕ СА,

ДРА ГА НА, ШАН ДОР 

и ИРИ НА

(85/240517)

Дра гој

МА РИ ЈИ 

ЛАЦ КО ВИЋ

1938–2015.

Не жне успо ме не на на -

шу дра гу Ци цу ни кад

не ће из бле де ти.

Тво ји нај ми ли ји

(68/240439)

ЗДРАВ КО 
ША РАЦ

Пре ра но си нас на пу -
стио, али жи виш и жи -
ве ћеш веч но у на ма.
Ни смо те мо гли са чу ва -
ти од смр ти, али ће мо те
са чу ва ти од за бо ра ва.

По след њи по здрав од
си на ЈО ВА НА, сна је 

ЈЕ ЛЕ НЕ и уну ка ФИ ЛИ ПА,
АЛЕК СЕ и МА ТЕ ЈЕ

(92/240552)

По след њи по здрав дра гом су пру гу, оцу и де ди

ЗДРАВ КУ ШАР ЦУ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Од су пру ге ВЕ СНЕ, си но ва ДЕ ЈА НА 

и ЈО ВА НА с по ро ди ца ма
(93/240553)

ЈЕ ЛЕ НА ША РАЦ
13. V 2010 – 13. V 2017.

Тво ји: МИ ЛИ ВО ЈЕ, 

СА ША и ВЛАТ КО

(88/240530)

По след њи по здрав свом

при ја те љу

ДРА ГА НУ
ДРА ГИ ЦА и МА КИ

(30/240284)
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8. ма ја 2017, у 69. го ди ни, пре ми нуо је наш дра ги

ЗО РАН РАС ТО ВАЦ

Ожа ло шће ни: су пру га НЕ ВЕН КА, ћер ка НИ НА, 

син НЕ НАД, сна ја МА РИ НА и уну чад ВО ЈИН и СА РА
(48/240383)

По след њи по здрав та ти, све кру и де ди

ПА ВЛУ ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋУ
1952–2017.

По но сни смо што смо те има ли. Хва ла ти за све што си учи нио за

нас. Чу ва ће мо те од за бо ра ва и за у век но си ти у на шим ср ци ма. По -

чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји: ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА, си но ви РАЈ КО и РА ДО ВАН, зет ГО РАН,

сна је МА РИ НА и МИР ЈА НА и уну чад ТИ ЈА НА, МИ ХАЈ ЛО, НИ НА,

МИ ЉА НА и МИ ЉАН

(49/240384)

По след њи по здрав та ти, та сту и де ди

ПА ВЛУ ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋУ
1952–2017.

Та та, пра зни на без те бе је ве ли ка, ту га не -

под но шљи ва. Ни шта ви ше не ће би ти исто

без те бе, јед но став но не мо же би ти.. Хва -

ла ти за све... Тво ју до бр о ту, не жност и по -

жр тво ва ност веч но ћу но си ти у ср цу.

По чи вај у ми ру, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ја ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА, зет ГО РАН

и унук МИ ЉАН

(50/240385)

По след њи по здрав Рас ти ном та ти

ЗО РА НУ РАС ТОВ ЦУ

од СИ НИ ШЕ, ИВА НЕ, СР ЂА НА, ИВЕ и ДРА ГА НА

(52/240389)

По след њи по здрав ку му

ЗО РА НУ 

РАС ТОВ ЦУ

од по ро ди це 

СА МАР ЏИ ЈА

(66/240434)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ПА ВЛУ 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋУ

По ро ди ца ЋЕ ЛАП

(72/240467)

По след њи по здрав ку му

ЗО РА НУ 

РАС ТОВ ЦУ

од ку мо ва ВЕ РЕ 

и ДА ШЕ с по ро ди цом

(73/240468)

По след њи по здрав

ЗО РА НУ РАС ТОВ ЦУ

Ко лек тив Ау то ре монт – Ау то цен тар „Пи ва ше вић” 

(87/240525)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ЗО РА НУ
Ком ши је у Осло бо ђе ња 21

(94/240558)

10. ма ја 2017. пре ми нуо је наш дра ги

НИ КО ЛА ТА ДИЋ
1933–2017.

Оба ве шта ва мо ро ђа ке и при ја те ље да ће са хра на би ти

оба вље на 12. ма ја 2017, у 14 са ти, из ка пе ле на гро бљу у

Ка ча ре ву. 

Ожа ло шће на по ро ди ца
(96/240567)

НИ КО ЛА ТА ДИЋ
1933–2017.

Био си ди ван су пруг и нај бо љи отац.

Во ли мо те нај ви ше на све ту. 

Су пру га МИЛ КА и ћер ка МИР ЈА НА с по ро ди цом

(97/240567)

Де да

НИ КО ЛА ТА ДИЋ

Смрт не ће би ти пре пре ка на шој љу ба ви.

На ста вља мо до го вор.

Тво је ТА МА РА и АНА

(98/240567)

8. ма ја 2017. пре ми нуо је 

ОЛАС ЈА НОШ
По след њи по здрав од ком ши ја: ЂУ ЈЕ, 

ГО РА НА и БИ ЉА НЕ

(63/240426)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО СИМ 

МАР КО ВИЋ

2012–2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

По ро ди ца МАР КО ВИЋ

(77/240489)

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

Тро го ди шњи по мен

РА ДО ВАН

АЏИ БА БА

Се ћа ње је веч но.

По ро ди ца АЏИ БА БА

(24/240262)
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У су бо ту, 13. ма ја, у 11 са ти, на Пра во слав ном

гро бљу у Ја бу ци, обе ле жи ће мо ше сто ме сеч ни

по мен на шој во ље ној

СТО ЈАН КИ ЈОВ ЧИЋ
1945–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ју успо ме ну на

те бе тво ји: су пруг СТО ЈА ДИН, ћер ке ГОР ДА НА

и СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма
(37/240333)

Во ље на мај ко

СТО ЈАН КА ЈОВ ЧИЋ
1945–2016.

Вре ме ко је про ла зи не ле чи пра зни ну и ту гу за

то бом.

С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво је ГО ГА и НЕ НА
(38/240333)

14. ма ја 2017. на вр ша ва се че тр де сет да на от ка ко нас је на пу стио

наш дра ги су пруг, отац и де да

НЕ НАД ША ЛЕ ТИЋ

Ту жна је и бол на исти на да те ви ше не ма. Хва ла ти за ве ли ку љу -

бав, пле ме ни тост и до бр о ту.

Увек ћеш жи ве ти у на ма.

Су пру га МИ ЛАН КА, ћер ка НА ТА ША, син КР СТО, зет НЕ БОЈ ША,

сна ха СО ЊА, уну ци НИ КО ЛА, НЕ МА ЊА, ДА НИ ЛО и СО ФИ ЈА

(53/240395)

14. ма ја на вр ша ва се го ди на од од ла ска на ше

дра ге

ГРО ЗДЕ ДА ВИ ДО ВИЋ

С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(54/240400)

У су бо ту, 13. ма ја 2017. го ди не обе ле жи ће мо го ди шњи

по мен на шем

ПРЕ ДРА ГУ ФОР ГО ПЕ ЂИ
1994–2016.

Оба ве шта ва мо ро ђа ке, при ја те ље и све Пе ђи не дру го ве,

ко ји ма се од ср ца за хва љу је мо што су сво јим де лом на -

шег Пе ђу учи ни ли веч ним, а нас у на шем бо лу не мер љи -

во по но сним, да ће се па ра стос одр жа ти то га да на, у 11

са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

На ку пи ло се све га... и су за и бо ли и пат ње... Без те бе је

пра зан сва ки дан, а жи вот је као ка зна.

Опро сти што те ни смо са чу ва ли од нај го рег.

За све што до ла зи, не до ста јеш си не и бра те
(58/240405)

ПРЕ ДРАГ ФОР ГО
25. VI 1994 – 18. V 2016.

Го ди на про шла, ту га је иста и ве ли ка.

По чи вај у веч ном ми ру.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ан ђе ле наш.

Тво ји: стри на РА ДА и стриц ДРА ГА

(5/240201)

ПРЕ ДРАГ 

ФОР ГО

Ра но си нас на пу стио,

али те ни кад не ће мо за -

бо ра ви ти.

Твој де да ЗЕ КА, ба ба

СЛА ВИ ЦА и се стре 

ЉИ ЉА НА и ГОР ДА НА 

с по ро ди цом

(12/240223)

ПРЕ ДРАГ 

ФОР ГО ПЕ ЂА

18. V 2016 – 18. V 2017.

Го ди шњи по мен Пе ђи

од ба ка ЉИ ЉЕ

(33/240313)

Дра ги 

ПЕ ЂА
С љу ба вљу и ту гом чу ва мо успо ме ну на те бе.

Ко лек тив ДДОР Но ви Сад, Фи ли ја Пан че во

(56/240402)

У пе так, 19. ма ја да ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шој дра гој

ЈУ ЛИ ЈА НИ ЦВИ ЈО ВИЋ
Оста ћеш нам у ле пом се ћа њу.

ЉИ ЉА НА КИ КО ВИЋ с по ро ди цом

(70/240454

19. ма ја 2017. на вр ша ва се го ди ну да на од смр ти

на ше дра ге

ЗА ГОР КЕ ПЕ ТРО ВИЋ

16. ма ја 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да ва -

ће мо го ди шњи по мен.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ја по ро ди ца
(74/240467)

На шој дра гој

ДИТ КИ ИЛИЋ
Пра зни на ко ју си оста ви ла не мо же се ис пу ни ти.

Тво је: АЊА и ЉИ ШКА

(75/240486)

14. ма ја на вр ша ва ју се

две го ди не от ка да ни је

с на ма наш во ље ни

АЛЕК САН ДАР
ПУР КАР
1961–2015.

Увек ће мо те се ћа ти и с
љу ба вљу чу ва ти успо ме -
ну на те бе.

Тво ји: ДА ЦА, ЦО КА 
и ГО ГА

(78/240)

ПРЕ ДРАГ 

ФОР ГО
Про ђе го ди на ту жна и

бол на.

И да ље бо ли... не до ста -

јеш нам...

Увек ће те во ле ти: ба ка

МИ ЛЕ НА и тво је тет ке

ВА ЊА и ЛЕ ЛА 

с по ро ди ца ма

(81/240512)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо 18. ма ја 2017, у 11 са -
ти, обе ле жи ти дво го ди шњи по мен на шој

РА ДЕН КИ ВА НЕ СКИ
1962–2015.

Нај див ни је успо ме не и не из мер на љу бав пре ма те би за у век ће
упот пу ња ва ти наш жи вот.

Су пруг СЛО БО ДАН, ћер ке ОЛИ ВЕ РА и БИ ЉА НА, 
зе то ви ЂОР ЂЕ и ДА НИ ЛО

(82/240515)

17. ма ја на вр ша ва ју се че ти ри го ди не от ка ко ни -

је с на ма

ДАР КА СТАН КОВ
рођ. Сто ја ко вић

8. I 1959 – 17. V 2013.

Бол и ту га се не ме ре го ди на ма већ пра зни ном

ко ја је оста ла тво јим од ла ском. 

Во ли те тво ја мај ка РАД МИ ЛА 

и се стра ЂУР ЂЕВ КА
(86/240520)

СЕ ЋА ЊЕ

ПРЕ ДРАГ ФОР ГО
Пе ђа, у ми сли ма си увек с на ма, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Брат ДЕ ЈАН, НЕ НАД и ба ба МИ РА

(91/240549)

ПО МЕН

14. V 2005 – 14. V 2017.

БО СИЉ КА 

КО СТИЋ

Во ље ни не уми ру док

жи ве они ко ји их во ле и

не за бо ра вља ју.

Тво ја по ро ди ца

(64/240249)
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4. ма ја на вр ши ла се

три де сет јед на го ди на

од смр ти на ше

МИ РЕ КО ЛАР
рођ. Ра дак

Ње ни: ма ма, ДРА ГАН,

СИ НИ ША и СР ЂАН

(4/240195)

СЕ ЋА ЊЕ

ТА ТЈА НА МАР КО ВИЋ
2005–2017.

С на ма за у век оста је не из бри си ва ту га и се ћа ње на те бе. 

Тво ји ро ди те љи и брат

(11/240221)

У су бо ту, 13. ма ја да је мо го ди шњи по мен на шем дра -

гом оцу

СВЕ ТО МИ РУ МИ ЈАЈ ЛО ВИ ЋУ СВЕ ТИ
1945–2016.

Си но ви МИ ШКО и СА ША с по ро ди ца ма

(21/240251)

Го ди на је већ про шла, дра ги мој бра те

ЈО ВИ ЦА ЈА КО ВЉЕВ КИ НЕЗ
Оти шао си за у век... ствар ност је не у мо љи ва, а ја не моћ на да ишта

про ме ним. Не по сто ји вре ме ко је до но си за бо рав, ни ти се ћа ње у

ко јем те бе не ма.

Пу но је ле пих успо ме на да те веч но пам тим, да о те би с по но сом

при чам и да те ни ка да не за бо ра вим.

Жи виш у сва кој мо јој ре чи и су зи.

По чи вај у ми ру по ред на ших, ко ји су та мо где бо ла не ма.

Тво ја се стра НЕ НА

(27/240273)

3
СЕ ЋА ЊЕ

На вр ши ло се пет ту жних го ди на од упо ко је ња мој уја ка

РА ДО МИ РА ЛА ЗА РЕ ВИ ЋА БА ЋЕ
1931–2012.

Успо ме не на ње га се ћа ње су на до бр о ту ко јом ме је оба си пао чу ва ју ћи
за штит нич ки ча ро ли ју мог де тињ ства. Без гра нич ном еру ди ци јом и
бла го шћу пле нио је све ко ји су га по зна ва ли и ува жа ва ли. У мо јим ми -
сли ма оста ће за у век се ћа ње и пи је тет пр ко се ћи го ди на ма и за бо ра ву.

Ње го ви: се стрић МИ О ДРАГ са СА ШОМ и ГРЕ ТОМ
(29/240280)

Увек с ва ма у ср цу и ми сли ма

КО ВА ЧИЋ

ПЕ ТАР ВЕ РА ЉУ БИН КО БО СА

Ва ша ЉИ ЉА

(32/240299)

У че твр так, 18. ма ја

2017. го ди не, у 11.30,

да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен су пру зи и

мај ци

РАТ КИ 

СТАН КО ВИЋ

1942–2017.

Из не на да си нас на пу -

сти ла, оста ви ла у бо лу и

су за ма. 

Веч но ће те по ми ња ти

и од за бо ра ва чу ва ти:

су пруг ДУ ШАН, 

син НЕ НАД 

и ћер ка ЉИ ЉА НА

(34/240316)

16. ма ја на вр ша ва се је да на ест го ди на од смр ти

мо је дра ге мај ке

СНЕ ЖА НЕ БО ЖИЋ 

ГА ВРИ ЛО ВИЋ

С љу ба вљу и ту гом чу вам успо ме ну на те бе.

Тво ја НИ НА
(35/240321)

У су бо ту, 13. ма ја, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да ва ће -

мо ше сто ме сеч ни по мен на шој ба ба Ли ни

ПА ВЛИН КИ НЕ СТО РОВ СКИ
За у век у ле пом се ћа њу.

Ћер ке ВЕ РИ ЦА и РУ ЖИ ЦА с по ро ди ца ма

(36/240322)

Ми ла на ша

СНЕ ЖО

И по сле је да на ест го ди -

на пу но не до ста јеш. Во -

ли мо те.

Уј ка, уј на, ВЕ ЦА 

и СА ЛЕ

(40/240338)

МИР КО 

МА РИЋ
1991–2016.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

БРАН КА и ТИ ЋА

(41/240342)

18. ма ја на вр ша ва се два де сет го ди на от ка да ни -

је с на ма наш та та, де да и све кар

БЛА ГО ЈЕ АЛЕК СИЋ
1921–1997.

С љу ба вљу и по што ва њем се ћа ју га се син 

РА ДО ВАН, ћер ка СВЕ ТЛА НА, 

унук АЛЕК САН ДАР, уну ке СА ЊА 

и ВА ЊА и сна ја ГОР ДА НА
(69/240443)

11. ма ја на вр ша ва ју се

две го ди не отка ко ни је

с на ма на ша

БО ЈА НА ТА СИЋ

Се ћа ња оста ју веч на.

По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји

(55/240401)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ЈА НА ТА СИЋ

2015–2017.

Увек те се ра до се ћа 

и спо ми ње 

син МИ ЛО РАД

(76/2404898)

Про шло је че тр де сет да на от ка ко је с на ма са мо

у ср цу и ми сли ма наш во ље ни

ДО БРО САВ УСКО КО ВИЋ
Успо ме ну на ње га ће мо обе ле жи ти 16. ма ја, у 11

са ти, на срп ском пра во слав ном гро бљу.

Не до ста јеш нам!

Ту жна ср ца: мај ка ДА РИН КА, су пру га ЦИ ЦА,

ћер ке МИ ЛИ ЦА, НА ТА ША и ЈО ВА НА 

с по ро ди ца ма
(43/240356)

Че тр де се то днев ни по -
мен на шем дра гом бра -
ту, уја ку и шу ра ку

ДО БРО СА ВУ
УСКО КО ВИ ЋУ

ДО ШИ
Бол, су зе и не ве ри ца.
Увек ћеш би ти у на шим
ми сли ма.

Тво ји ПЕ ТРО ВИ ЋИ:
МАР КО, БО ЈА НА, 

НА ТА ША, ГИ ШКА и
тво ја се стра СЛА ВИ ЦА

(71/240457)

ЈО ВАН ВУ КО ВИЋ
1927 – 15. V 2016 – 15. V 2017.

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо те од за бо ра ва.

Твој син БО ШКО с по ро ди цом

(42/240351)

МА РИ ЈА 

УР ШИ ЧИЋ
рођ. Киш

13. V 2015 – 13. V 2017.

Тво ја по ро ди ца

(99/240580)

ДРА ГАН

УР ШИ ЧИЋ
5. V 2015 – 5. V 2017.

Бра ту од по ро ди це 

УР ШИ ЧИЋ

(100/240580)

По след њи по здрав школ ској дру га ри ци

ОЛИ ВЕ РИ ДА БИЋ
од ге не ра ци је 1961. го ди ште, 

ОШ „До си теј Об ра до вић” Омо љи ца

(67/240437)
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МИ ЛА ПА ЊИК

24. VIII 1930 – 10. V 2016.

Нео пи си ва  бол и ту га у

ср цу и ду ши у ових го -

ди ну да на без те бе не је -

ња ва. Сва ки ми нут је

био и би ће ис пу њен ту -

жним се ћа њем на те бе.

Тво ја ћер ка МА РИ НА

АН ТО НИЋ, уну ка 

ДЕ ЈА НА и зет ЈО ВИ ЦА

(2/240188)

МИ ЛА ПА ЊИК

24. VIII 1930 – 10. V 2016.

Дра га на ша ма ма, још

увек жи виш у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји во ље ни: си но ви

МИ ЋА и БО РА 

с по ро ди ца ма

(3/240188)

Се ћа ње на

АДА МА БА ЛЕКА
15. V 2013 – 15. V 2017.

Про ђе че ти ри го ди не без те бе, во ље ни Ада ме.

Тво ју до бр о ту, па жњу, на шу љу бав, не мо гу за бо ра ви ти

ни ка да. На твом гро бу је веч на ти ши на, у мом ср цу и ду -

ши пра зни на. Ка ко да ље без те бе, и ко јим пу тем. 

Сва ки мој тре ну так је че ка ње да ћеш се про бу ди ти из ду -

бо ког сна. Са со бом си од нео мо је на де, мо ју сре ћу и део

мог жи во та. Оста ла је веч на ту га за то бом, ан ђе ле мој.

Био си мој ан ђео чу вар, а ја тво ја Ан ки ца ко ју си во лео и

ко ја те чу ва од за бо ра ва.

Збо гом нај дра же мо је.

У ми сли ма с то бом тво ја су пру га АН КИ ЦА
(7/240210)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВИ ЦА ВУ ЈИ ЧИЋ
12. V 2007 – 12. V 2017.

С љу ба вљу чу вам успо ме ну на те бе.

ЈАН КО
(8/240214)

13. ма ја 2017. да ва ће мо

по лу го ди шњи по мен

ЈО ВА НУ ЧА ВИ ЋУ
ПО РО ДИ ЦА

(9/240215)

13. ма ја на вр ша ва се ту жних се дам го ди на от ка -

ко ни је с на ма наш во ље ни

ЂОР ЂЕ ИВА НОВ

Тво ји во ље ни: су пру га АН КА, син НИ КО ЛА,

сна ја ЉИ ЉА, уну ка СА ЊА и унук ЂОР ЂЕ
(10/240218)

Де сет го ди на од смр ти на ших дра гих

СА МАР ЏИЋ

МАР КО                   ЉУ БИ ЦА

Хва ла што сте баш ви би ли на ши ро ди те љи.

ДРЕН КА и БЕ БА с по ро ди ца ма
(14/24226)

БИ ЉА НА СТО КИЋ
1937–2016.

15. ма ја на вр ша ва се шест ту жних ме се ци от ка ко

нас је на пу сти ла на ша мај ка, ба ка и та шта. 

То га да на да је мо па ра стос, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу. Сви ма на ма мно го не до ста јеш, док смо

ми жи ви и ти ћеш са на ма.

Во ле те тво ји: син СА ША, ћер ка МИЛ КА и тво је

лут ке ЈЕ ЛЕ НА и АНА и зет ЈА НОШ
(15/240227)

ИЛИ ЈА 

ОГРИ ЗО ВИЋ

12. V 2011 – 12. V 2017.

За у век у на шем се ћа њу.

С љу ба вљу: су пру га 

ТА ТИ ЈА НА, си но ви 

РА ДО МИР и СИ НИ ША,

сна ја ЉИ ЉА НА и уну ке

ИВА НА и МИ ЛЕ НА

(22/240252)

13. ма ја 2017. го ди не је
го ди шњи по мен

СВЕ ТО МИР 
МИ ЛО ШЕ ВИЋ

1935–2016.
Нај ми ли ји

(23/240260)

13. ма ја 2017. да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен

на шој дра гој

МИ ЛЕ ВИ 

ПА ВЛО ВИЋ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ји: ћер ке СНЕ ЖА НА

и ВЕ СНА с по ро ди ца ма

(25/240263)

16. ма ја на вр ша ва ју се два де сет че ти ри го ди не ту ге и

бо ла от ка ко ни је с на ма

др АН ДРЕЈ УС ПЕН СКИ
спец. ра ди о лог

Су пру га ЉИ ЉА НА, си но ви НИ КО ЛА и ВЛА ДИ МИР 
с по ро ди цом

(26/240271)

Дра ги на ши ро ди те љи

ЂУ РИН

СР БИ СЛАВ              НЕ ВЕН КА

1987–2017. 2006–2017.

Чу ва мо вас од за бо ра ва.

Син СТЕ ВА и ћер ка ГО ЦА с по ро ди ца ма
(28/240236)

СЕ ЋА ЊЕ

др ДРА ГАН ДА ШИЋ
12. V 2007 – 12. V 2017.

Про шло је де сет ту жних го ди на от ка ко ни си с

на ма. 

За у век ћеш би ти у на шим ми сли ма и чу ва ће мо

те од за бо ра ва. 

Тво ји нај ми ли ји
(31/240298)

15. ма ја 2017. го ди не на вр ша ва се по ла го ди не от ка ко

ни је с на ма

ЈО ВИ ЦА ЧА ВИЋ
С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.

ЈО ВАН КА, ДА ЦА и ЈЕ ЛА

(47/240377)

По што ва на

УР СУ ЛА 

МА РИ ЈА 

ПА ШАЈ ЛИЋ

рођ. Ре снер

13. V 2003 – 2017.

Во ље ни ни ка да не уми ру.

Ње ни нај ми ли ји

(60/240408)

У су бо ту, 13. ма ја 2017, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу у Пан че ву да ва ће мо го ди шњи по мен на шој

дра гој

БОР КИ МАЈ СТО РО ВИЋ
Дра га ма ма, тво ја не се бич ност и до бр о та је у

сва ко ме од нас. Огром но хва ла за све што си нам

пру жи ла, а пру жи ла си нам све.

Во ле те: ЦЕ ЦА, БИ ЉА, РА ЦА, МА РИО, ЛУ КА,

ДУ ШАН, ЛЕН КА и ЛУ КИ АН
(65/240430)

17. ма ја је пет го ди на от ка да ви ше ни је с на ма

наш дра ги

ЂУ РА СТО ЈА НО ВИЋ
1949–2012.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Тво ји: су пру га ВИ ДО СА ВА, си но ви СТЕ ВАН 

и НИ КО ЛА, сна је БРАН КА и АНА, уну ци 

АЛЕК САН ДАР, НИ КО ЛИ НА, МИ ЛОШ и МИ ЛА
(44/240358)

ЗО РА МИЛ КОВ СКИ
14. V 2012 – 14. V 2017.

Иа ко ни си са на ма мај ко, ти си у на шим ср ци ма. 

Љу бав пре ма мај ци ни кад не из бле ди...

ВИ О ЛЕ ТА и ЗО РАН
(90/240541)

Дра га

БОР КА

Увек ће мо те се се ћа ти.

При ја МИ ЦА 

с по ро ди цом

(62/240425)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ов но ви у ве зи или у бра ку има -
ће по вре ме не емо тив не успо не и
па до ве, али и че сте сва ђе с парт -
не ром. По слов ни жи вот вам је
мно го сре ђе ни ји и ста бил ни ји, па
мо же те оче ки ва ти по ме ра ње на
ле стви ци, али и ма њи нов ча ни
до би так.

Мо же те оче ки ва ти јед ну ди на -
мич ну сед ми цу, пу ну по слов них
кон та ка та и са ста на ка ко ји мо гу
ре зул ти ра ти до брим и ис пла ти -
вим про јек ти ма. Све не ка ко ра -
ди за вас. Мо гу ћа је по ну да да
про ме ни те по сао, али са вет је да
не жу ри те с тим.

Бу ди те опре зни, по го то во ако
бу де те има ли но ве са рад ни ке
или по слов не парт не ре. По но во
ће би ти ак ту ел ни не ки ста ри про -
бле ми на ко је сте дав но за бо ра -
ви ли. Има ће те и при ли ку за до -
дат ни по сао, што ће вам и те ка -
ко уве ћа ти бу џет.

На пе та си ту а ци ја у по ро ди ци и
про бле ми с мла ђим чла но ви ма
до но си ће вам че сте из ли ве бе са
и гу би так ста бил но сти. Во ди те
ра чу на да се то не пре не се и на
по сао. Не ка да је нај бо ље пу сти ти
да све про ђе и ре ши се са мо од
се бе.

Сма њи те свој за нос, јер ни је
све она ко ка ко се ва ма чи ни.
Мен тал но сте не ста бил ни и ре а -
гу је те су ви ше ис хи тре но. По бе ди -
те свој страх и упу сти те се у ри -
зик, јер ће вам се ис пла ти ти. По -
но во су ак ту ел ни ста ри кон так ти.
Ис ко ри сти те их.

Не спа ва те с раз ло гом. Крај ње
је вре ме да до не се те бит не од лу -
ке. Ово ни је пе ри од за ве ли ке
ди ле ме и са жа љи вост, али ни за
спу та ва ње се бе. Ипак је у игри
ваш жи вот. Парт нер пру жа и ви -
ше по др шке не го што сте оче ки -
ва ли.

Пут ко ји већ ду го пла ни ра те не
од ла жи те без ствар но до бр ог
раз ло га. При ма мљи ва по ну да од
по слов них са рад ни ка мо же вас
ко шта ти ка ри је ре. Бу ди те му дри
и гле дај те ма ло да ље. Из бе га вај -
те дру же ње са осо ба ма ко је су
за у зе те.

Ри зи куј те, коц кај те се и ус пе -
ће те. Не од би јај те по моћ при ја те -
ља и не мој те да вам бу де не при -
јат но, то ће би ти на обо стра ну ко -
рист. Мо гућ је пут. Ви сте као
ста ри пањ – му ка је док се не за -
па ли, а он да го ри и не да се уга -
си ти.

Ко ли ко год да се бо ји те са мо ће,
ви јед но став но ра ди те све да
оста не те са ми. Па зи те да не про -
пу сти те при ли ку за јед ну див ну
ве зу ис пи ту ју ћи не чи је стр пље -
ње. По слов ни жи вот је у бла гој
стаг на ци ји, али већ кра јем сед -
ми це кре ће те у ак ци ју.

Игра те на све или ни шта. Та -
ман ка да су по ми сли ли да сте се
пре да ли, ви као фе никс уста је те
из пе пе ла. За бо ра ви те на страх,
по сто ји те са мо ви и ва ша бу дућ -
ност. Ду го сте се ло ми ли, са да је
тре ну так да по ка же те ко ли ко во -
ли те.

Пре те ра но ан га жо ва ње око
љу ди по ма ло вас је ис цр пе ло.
Де лу је те смо та но и не жно, али
љу ди за бо ра вља ју да је и пи ра на
ри ба. По ка жи те зу бе. За тво ри те
сво ја ду го ва ња. Емо ци је су вам
уз др ма не не дав ним по знан -
ством.

Бо ло ви у згло бо ви ма, ма ње вр -
то гла ви це, пре хла де... Иму ни тет
вам је ско ро на ну ли. Ве ру је те
љу ди ма, али сте и скло ни шпе ку -
ла ци ја ма. Још са мо ка да би сте
зна ли да ћу ти те... Не за ле ћи те се
ове сед ми це ма ко ли ко до бро и
си гур но све из гле да ло.

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 бли зан це – ћер ке
29. апри ла: Со њу и Бо ја ну – Мар та и Ми лан Ра ду ље вић.

До би ли ћер ку
10. апри ла: Иза бе лу – Ва не са То до ров и Бо шко Ни ка; 19. апри ла: Са ман ту

– Сан дра и Ђа ни Ба њаш; 23. апри ла: Ста шу – Дра га на Буб ње вић и Јо ван

Лу пу лов; 24. апри ла: Хе ле ну – Да ни је ла Ни ко лић и Ђор ђе Јо ва но вић; 25.

апри ла: Са ру – Та ма ра и Бо јан Де вић, Бо ја ну – Жељ ка Кр стић Кам ња нац и

Бо јан Кам ња нац, На та шу – Ана Ни ко лић; 26. апри ла: Ка та ри ну – Дра га на и

Сте фан Си мин, Ан ђе лу – Љу би ца Ге мер и Па вле Кон стан ти но вић, Ни ко ли ну

– Јо ва на То до ров и Ми ли во је Ве се ли но вић; 27. апри ла: Ла ру – Ми ли ца и

Ми ња Ду лић; 28. апри ла: Миу – Ма ри ја Вељ ко вић Шир ка и Ми ро слав Шир -

ка; 29. апри ла: Ђур ђу – Је ле на и Ду шан Ру нић, Ма ри ју – Ми ли ца и Са ша Не -

дељ ко вић; 30. апри ла: Ни ну – Ма ри ја на и Са ша Ра до ван чев; 1. ма ја: Ме -

ла ну – Ка та ри на и Мар јан Хор нунг, Еми ли – Ма ри ја на Си мо нет.

До би ли си на
6. апри ла: Ни ко лу – Ма ри ја Зој кић и Бо бан Гру јић; 21. апри ла: Ко сту – Ана

и Ми ло ван Ми ла но вић; 22. апри ла: Ни ко лу– Да ни је ла Не дељ ков и Не над

Па у но вић; 24. апри ла: Фи ли па Ро ма на – Да ни је ла Ни ко лић и Ђор ђе Јо ва -

но вић; 25. апри ла: Ми хај ла – Ди ја на и Жељ ко Ре стак, Вик то ра – Вла ста и

Иван Пе траш, Те о до ра – Алек сан дра и Ми шо Гли го рић; 26. апри ла: Вељка

– Ди ја на и Не над Пе тро вић; 27. апри ла: Аљо шу – Са ња и Но ви ца Ма ка рић;

28. апри ла: Сте фа на – Не ве на и Иштван Ва ра ди; 29. апри ла: Ко љу – Мир -

ја на и Игор Ар сић; 30. апри ла: Ма те ју – Ма ри ја на и Бо рис Та ско вић.

ВЕН ЧА НИ

29. апри ла: Јо ва на Љу бо вић и Дар ко Ра да но вић, Сла ђа на Но ва ко вић и Ср -

дан Пе тр ов, Ми ле на Ни ко лић и Мла ден Ро ма нић, Бран ка Ке кез и Дра ган

Лон ча ре вић, Су за на Ма то вић и Вла ди мир Ле пе дат; 30. апри ла: Је ле на Га -

ври лов и Мар ко Ми ло ва но вић; 1. ма ја: Би ља на Пе тр ов и Ми љан Му нић; 4.

ма ја: Ти ја на Дри њак и Да ли бор Ми лу ти но вић, Та тја на Ћор даш и Алек сан дар

До брић; 5. ма ја: На та ша Је лић и Вла ди мир Ву ки ће вић, Алек сан дра Ста но је -

вић и Ни ко ла Мар ја нов; 6. ма ја: Ива на Гро зда но вић и Не ма ња Ву јо вић; 7.

ма ја: Не да Ла за ров и Бо го љуб Алек сић, Ан дри ја на Шти мац и Ми лош Ђо кић.

УМР ЛИ

28. апри ла: Би сер ка Чо лак (1954), Лу двиг Му ја гић (1945), Звон ко Мам -

чић (1952), Ла још Киш (1942), Бра ни слав По по вић (1924), Зо ран Са вић

(1942); 29. апри ла: Да ни ло Гро здић (1940), Ан таш Ђер фи (1941), Љу би -

ца Ву јо вић (1928), Мир ја на Жи во ји но вић (1966), Ра де Му јић (1956); 30.

апри ла: Ма ри ја Ва сил чин (1935), Љи ља на Мар куш (1959); Адил Му јић

(2017); 1. ма ја: Дра ган Стан ко вић (1954), Пе тра Угрен (1954), Ни ко ла

Ми ја ко вац (1955); 2. ма ја: Че до мир То до ро вић (1961), Ни ко ла Му ње ран

(1956); 3. ма ја: Ми ро сла ва Го лу бов  (1933), Ми лан ка Уро ше вић (1945),

Бо жан ка Ми ло шев (1950); 4. ма ја: Мир ко Не сто ров (1952), Зор ка Ра ди -

во јев (1939).

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 – Бе ла укр ште ни ца: слап, окер, ф, ре, ип, в,

ја ре, Га ра ша нин, из у ви ја ти, бн, Ршум, р, рам, ара ба,

„Аван ти”, Ат, Лун, очи ти, тр го ва ти, а, ана на си, ра нац,

лтд (на сли ци: Со фи ја Ју ри чан). Ана гра ми: (1) аква ре -

лист ки ња, (2) на год ба, (3) са нов ник.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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БЕЛА УКРШТЕНИЦА
Са ми тре ба да от кри је те по ло жај цр них по ља

и да их уцр та те у при ло же ни лик. Њи хов број

је озна чен у за гра ди на кра ју опи са за сва ки

ред од но сно ко ло ну.

ВО ДО РАВ НО: 1. ма ли во до пад (0), 2. ни јан са

жу те бо је (0), 3. озна ка за Фран цу ску – дру га но -

та му зич ке ска ле (1), 4. из да вач ко пред у зе ће

(скр.) – озна ка за волт (1), 5. мла дун че ко зе (0),

6. ста ри срп ски по ли ти чар, ау тор „На чер та ни ја”

(Или ја) (0), 7. учи ни ти кри ву да вим (0), 8. ау то-

-озна ка Би је љи не – на ди мак пе сни ка Љу би во ја

Ршу мо ви ћа – озна ка за преч ник (2), 9. оквир за

сли ку – те рет на за пре жна ко ла (1), 10. ита ли јан -

ски днев ни лист, гласилo та мо шње со ци ја ли -

стич ке пар ти је – сим бол аста ти на (1), 11. ју нак

из стри па (краљ по но ћи) – очи глед ни (1), 12. ба -

ви ти се про да јом ро бе (1), 13. су прот ни ве зник –

ју жно во ће (мн.) (1), 14. пут нич ка тор ба, рук сак

– ли ми тед (скр.).

УС ПРАВ НО: 1. мо ре уз из ме ђу Евро пе и Афри ке

(0), 2. ста ри фран цу ски шан со њер (Шарл) – пр -

ви во кал (1), 3. ау то-озна ка Ру ме – хе миј ски еле -

мент, ме тал (сим бол Mn) (1), 4. лу ка у Фран цу -

ској на Ла ман шу – сим бол азо та – лич на за ме ни -

ца (2), 5. ма на стир на Фру шкој го ри (0), 6. глу ми -

ца „Ате љеа 212”, по ре клом Пан чев ка (на сли -

ци) (1), 7. лич на кар та (скр.) – др жа ва у Сред њој

Аме ри ци – пра ста нов ник Ита ли је (2), 8. ва здух

(грч.) – мо чва ра, ба ру шти на – вр ста плат на (2),

9. спре ча ва ти, пред у пре ђи ва ти – змиј ски отров

(1).

СЛИ КАР КА

ВИ ЊЕ ТА

АНАГРАМИ

(2) СПО РА ЗУМ

(3) ТУ МАЧ СНО ВА

(1) ЛИ КОВ НА УМЕТ НИ ЦА

БОГ ДА НА је

му дар створ:

бр зо скла па

д о г о в о р.

НOВИНСКА je пат ка

и зву чи ми сме шно

дa тa књи га сно ве

ту ма чи без гре шно.



На ово го ди шњем Ме ђу на род -
ном сај му по љо при вре де у Но -
вом Са ду из у зет но за па жен
успех на пра ви ло је пче лар ско
га здин ство Ми лу ти но вић. Оно
је у ја кој кон ку рен ци ји уче -
ство ва ло са осам про из во да и
убра ло исто то ли ко при зна ња.
Пре ма ре чи ма но си о ца по ме -
ну тог га здин ства Вој ка на Ми -
лу ти но ви ћа, ко ји је и пред сед -
ник град ског дру штва пче ла -
ра, њи хо ви про из во ди успе -
шно су про шли ове го ди не из -
у зет но ри го ро зно оце њи ва ње.

– Ре ци мо, пр ви пут вла сни -
ци ни су би ли пот пи са ни ис под
так ми чар ских узо ра ка, ко ји су
пред жи ри до но ше ни под ши -
фром, што от кла ња сум ње у
на ме шта ње. Пред сед ник ко -
ми си је био је еми нент ни про -
фе сор пче лар ства Ми ћа Мла -
де но вић, а оце њи ва ни су ква -
ли тет, бо ја, аро ма... Та ко ђе пр -
ви пут до го ди ло се да је би ло и
оних ко ји су због нео д го ва ра -
ју ћих ме ра вред но сти чак и
од стра ње ни из кон ку рен ци је –
ка же је дан од нај у спе шни јих
пче ла ра у окру же њу.

Га здин ство Ми лу ти но вић
до би ло је пет злат них ме да ља
– за ли вад ски мед, као и за
мед с ја го да ма, ма ли на ма, бо -
ров ни ца ма и ани сом, и три
сре бр не – за ба гре мов, јо ди ра -
ни и „брон хи”, па чак и злат ну

пла ке ту за уку пан ква ли тет
пче ли њих про из во да.

– Пре за до во љан сам јер смо
на пра ви ли бит не по ма ке, на ро -
чи то ка да је реч о ба гре мо вом
ме ду, ко ји је с про шло го ди шње
брон зе ско чио сте пе ни цу ви ше,
док ли вад ски већ тре ћу го ди ну
у ни зу осва ја нај сјај ни је од -
лич је. Пр ви пут смо иза шли на
са јам с но вим про из во дом –
ме дом у ани су, а ин те ре сант но
је да смо сву ко ли чи ну ус пе ли
да про да мо за ти ли час – ис ти -
че Ми лу ти но вић.

С дру ге стра не, овај пре ка -
ље ни пче лар, ко ји по се ду је сто
пе де сет ре ги стро ва них се ле -
ћих ко шни ца, ни је за до во љан
по чет ком се зо не, пре све га
вре мен ским при ли ка ма.

– За сад де лу је као да је глав ни
про из вод, ба грем, под ба цио,
пре све га због оних мра зо ва у
апри лу, као и не дав них ки ша и
ве тро ва, иа ко пре ма по след -
њим на го ве шта ји ма из Пе шча -
ре, мо жда се зо на и ни је пот пу -
но из гу бље на. Све ви ше пче ла -
ра су сре ће се и са оби ја њем

пче ли ња ка; ре ци мо, код ме не
је ове го ди не то три пут по ку -
ша но. До ду ше, укра де не су са -
мо алу ми ни јум ске мер де ви не,
али ин три гант но је то да су ми
са свих кон теј не ра од ле пље не
на леп ни це с по да ци ма ко је
сам ду жан да ис так нем. Слу чај
сам при ја вио по ли ци ји, бу ду ћи
да се ис по ста ви ло ка ко су у том
пе ри о ду два пче ли ња ка, та ко ђе
са од ле пље ним нат пи си ма,
огла ше на за про да ју а да вла -
сни ци пој ма ни су има ли. То је

ве ли ка му ка сву где по Ср би ји,
где је љу ди ма не ста ја ло и по
два де се так ко шни ца у цу гу.
Би ће про бле ма и око за кон -
ских ре гу ла ти ва, јер од 1. ја ну -
а ра 2018. не ће би ти до зво ље но
чак ни не про фи та бил но из гла -
га ње ме да без аде кват них усло -
ва па ко ва ња. Сто га нам пред -
сто ји да ре ги стру је мо про сто -
ри ју и за ту де лат ност – на во ди
овај пан че вач ки пче лар.

Он на кра ју ис ти че да је по -
ште ним про из во ђа чи ма мо -
жда и нај ве ћа мо ра то што је и
да ље (и све ви ше) у оп ти ца ју
не ка ими та ци ја ме да по не до -
пу сти во ни ским це на ма од
400 ди на ра. Та ко не што ни је
мо гу ће ни уз нај ми ни мал ни је
тро шко ве, па оста је са мо да се
прет по ста вља шта се све на ла -
зи уну тра. Због то га се ов де
ква ли те тан мед све ма ње про -
да је и ако се тај тренд на ста -
ви, слу жи ће са мо за из воз, а
на ше тр жи ште ће због це не
спа сти на на ре че ну сум њи ву
ме ша ви ну.

Петак, 12. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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основ них шко ла („Ми ро слав
Ми ка Ан тић”, „Јо ван Јо ва но -
вић Змај” и „Вук Ст. Ка ра џић”
из Стар че ва).

– По чет ком школ ске го ди не
на пра ви ли смо ан ке ту и, на на -
ше оду ше вље ње, при ја ви ло се
де ве де сет уче ни ка, а и ро ди те -
љи су нас зду шно по др жа ли.
Не ду го за тим, од мах у сеп тем -
бру, кре ну ли смо са ча со ви ма,
и то у по ме ну тим град ским
шко ла ма два пут не дељ но, а у
Стар че ву је дан пут. При ме њи -

ва ли смо ори ги нал ни план и
про грам пред ме та до ма ћин -
ство и ота да смо хе кла ли, пле -
ли, ра ди ли пред ме те од па пи -
ра, као и ре ци кла жу нај лон ке -
са и ста рих но ви на, од ко јих су
на ста ја ли из у зет ни руч ни ра -
до ви. Већ на ред не не де ље ула -
зи мо у ку хи њу, а уско ро ће мо
пра ви ти и ма ке те од шпер пло -
ча, у шта ће би ти укљу че ни и
на став ни ци тех нич ког обра зо -
ва ња. Мно го је ви ше де вој чи -
ца, што је и оче ки ва но, али су
и ма ло број ни ји де ча ци ве о ма
за ин те ре со ва ни. Јед но став но,
све се ра ди без ика квог при ти -
ска и с мно го во ље и ела на –
на во ди Јел ка Ђор ђе вић.

У ме ђу вре ме ну удру же ње је с
про дук ти ма на ста лим на по ме -
ну тим ча со ви ма на сту пи ло на
пан че вач ком „Но во го ди шњем
ба за ру”, на Сај му же на у Зре ња -
ни ну, као и на ма ни фе ста ци ја -
ма у окол ним се ли ма. Све што
су за ра ди ли на про дај ним из -
ло жба ма, би ће упо тре бље но за
ор га ни за ци ју екс кур зи је уче ни -
ка ко ји по ха ђа ју до ма ћин ство.

Кру на све га то га је мани-
фeстација одр жа на у не де љу,

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.

Црнковић
Дружељубиви мужјак, стар око је-
данаест месеци, тражи новог вла-
сника. Овај дебељушкасти весељко
љубитељ је мачака и брзих окретних
игара, а на свако чешкање и мажење
узвраћа десетоструко.

С обзиром на то да је средње ма-
њег раста, лако може да се уклопи у
свачији амбијент. Очишћен је од па-
разита, а након удомљавања могућа
је и бесплатна стерилизација. Све
информације могу се добити на
контакт-телефон: 060/732-99-09.

Лабрадор
Мужјак лабрадора пронађен пре не-
колико дана у Улици ослобођења,
али без микрочипа или обележја по
којем би се могло доћи до власника.

Миран је и лепо васпитан, а при-
том здрав, весео и у доброј конди-
цији. Може бити удомљен уколико
га у законском року нико не преу-
зме из градског прихватилишта у
Власинској улици 1, чији је телефон
352-148.

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.

Пре рав но го ди ну да на на
Стре ли шту је осно ва но удру -
же ње ен ту зи ја ста под на зи вом
„Ве ште ру ке” са, у нај ма њу ру -
ку, ори ги нал ном иде јом: да у
по је ди не шко ле вра те дав но
за бо ра вље ни пред мет – до ма -
ћин ство.

И тај пред лог су без мно го
пре ми шља ња при хва ти ле три
пан че вач ке обра зов не уста но -
ве, а од зив де це пе тог и ше стог
раз ре да ап со лут но им је та ко
не што дао за пра во.

Пре не ки дан у шко ли „Ми ка
Ан тић” успе шно је кру ни сан
пр ви сег мент тог во лон тер ског
ра да из у зет но по се ће ном ма -
ни фе ста ци јом под на зи вом
„Про лећ ни да ни”.

Удру же ње „Ве ште ру ке” осно -
ва но је 9. ма ја про шле го ди не
са иде јом да, ма кар, у не ке
шко ле вра ти до ма ћин ство,
пред мет ко ји је не ка да де цу
под у ча вао прак тич ним ства -
ри ма нео п ход ним за сва ко -
днев ни жи вот.

Ре зул тат пу ког ен ту зи ја зма
Глав ни по кре тач и осни вач
би ла је Јел ка Ђор ђе вић, учи те -
љи ца без за по сле ња. На кон
што је ре ги стро ва ла ор га ни за -
ци ју, убр зо је, без ика кве на -
док на де, за хва љу ју ћи огром -
ном ен ту зи ја зму ус пе ла да за
дав но за бо ра вље ни пред мет
за ин те ре су је упра ве три ју

НЕО БИЧ НЕ АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА „ВЕ ШТЕ РУ КЕ”

ДО МА ЋИН СТВО ПО НО ВО У МО ДИ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

тво ри ну при ре ди ле су да ме из
стар че вач ког „Нео ли та”, дру -
го пла си ра но је, по но во, би ло
на ве де но удру же ње пен зи о не -
ра, а тре ће ме сто су за у зе ле
„До лов ке”. И на по слет ку – нај -
кре а тив ни је укра шен штанд
има ло је удру же ње „Ет но-ар т”
из Ов че.

По ред из ло жбе ног де ла, ре -
а ли зо ва на је и ра ди о ни ца о ле -
ко ви том и за чин ском би љу,
ко ју је одр жа ла Ви о ле та Миц -
ков ски Сте фа но вић из Ин сти -
ту та „Та миш”, као и она о пу -
сто ва њу ву не у ор га ни за ци ји
Удру же ња же на „Па нон ке”.

Још јед ном је ва жно ис та ћи
да су Јел ка Ђор ђе вић, ко ја во -
ди ча со ве до ма ћин ства, као и
свих оста лих пет на ест чла но ва
удру же ња „Ве ште ру ке”, све до
са да, па и по ме ну ту ма ни фе -
ста ци ју, при ре ди ли ис кљу чи -
во као плод огром ног ен ту зи -
ја зма. И то не са мо без ика кве
лич не на док на де већ и без
ика квог нов ца за ор га ни за ци -
ју. Сто га они не кри ју за хвал -
ност свим до са да шњим спон -
зо ри ма.

На ова кве при ме ре над ле -
жне ин сти ту ци је, пре свих
Град Пан че во, и те ка ко тре ба
да обра те па жњу, на ро чи то на
ак ту ел ним кон кур си ма. Оно
што ти шти чла но ве овог мла -
дог али по лет ног удру же ња,
је сте и не до ста так про сто ра
(по пут не ког под сво до ви ма
Ме сне за јед ни це Стре ли ште) у
ко јем би се са ста ја ли и ре а ли -
зо ва ли сво је број не пла но ве и
за ми сли.

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ПЧЕ ЛА РА НА САЈ МУ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Осам ме да ља за га здин ство Ми лу ти но вић

ру ке”, на кон че га су до де ље не
на гра де за нај бо ље.

Над ме та ња су ор га ни зо ва на
у три ка те го ри је, па је за нај бо -
љу по сла сти цу од ја го да ода -
бра на она ко ју је на пра ви ла
Дра га на Осто јић, уче ни ца оде -
ље ња V3 из ОШ „Ми ро слав
Ми ка Ан тић”; дру го ме сто за у -
зе ло је Град ско удру же ње свих
пен зи о не ра Пан че ва, а тре ће –
Удру же ње гра ђа на „Ет но-ку так”
из Ка ча ре ва. Нај леп шу ру ко -

су и чла но ви број них пан че -
вач ких удру же ња, као и оних
из Бе о гра да, Ко ва чи це и Ко ви -
на. Укуп но су по ста вље на два -
де сет че ти ри ве о ма уку сно
уре ђе на штан да, а са ма из ло -
жба би ла је про дај ног и так -
ми чар ског ка рак те ра. Ма ни -
фе ста ци ју је све ча но отво ри ла
по ме ну та Јел ка Ђор ђе вић, за -
ступ ни ца удру же ња „Ве ште

7. ма ја, у шко ли „Ми ка Ан -
тић”, ко ју ор га ни за то ри на ме -
ра ва ју да пре тво ре у тра ди ци -
о нал ну и да у њу убу ду ће
укљу че што ви ше удру же ња,
али и по је ди на ца.

Про лећ ни да ни
И упр кос ки ши, због ко је је до -
га ђај пре ба чен у хол по ме ну те
уста но ве, за бе ле же на је од -
лич на по се та. По ред уче нич -
ких ра до ва са ча со ва до ма ћин -
ства, сво је кре а ци је при ка за ли

У „Микиној” школи
Радови вештих руку

Војкан Милутиновић (у средини)

Полазници

На новогодишњем базару



На ша су гра ђан ка, нај бо ља
срп ска пли ва чи ца и нај мла ђа
уче сни ца Олим пиј ских ига ра
у Бра зи лу Ања Цре вар још
јед ном је за ди ви ла пли вач ки
свет. Она је на ју ни ор ском
Бал кан ском пр вен ству, одр -
жа ном у Со фи ји, за два да на
осво ји ла чак пет ме да ља – че -
ти ри нај вред ни ја тро фе ја и
јед но сре бро. Сва ка част!

Пр вог да на над ме та ња
нај бо љих пли ва ча на Бал ка -
ну Ања је осво ји ла злат ну
ме да љу у тр ци на 800 ме та ра
сло бод ним сти лом, с вре ме -
ном 9:00,49, што је би ла са мо

увер ти ра ње ног бри љант ног
на сту па у глав ном гра ду Бу -
гар ске. Ања је три јум фо ва ла
и у над ме та њу на 200 ме та ра
ме шо ви то (2:17,18), да би на
200 ме та ра леђ но, с вре ме -
ном 2:17,43, дру га сти гла на
циљ.

Тр ку на 200 ме та ра дел фин
Ања је ис пли ва ла за 2:15,62 и
та ко осво ји ла тре ће злат но
од лич је, а фан та сти чан ви -
кенд за о кру жи ла је нај вред -
ни јим тро фе јом у тр ци на
400 ме та ра сло бод но. Ову
дис тан цу је ис пли ва ла у вре -
ме ну 4:22,10.

СПОРТ
Петак, 12. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ше сти тро феј с 
пр вен ста ва Ста рог
кон ти нен та

Су ди је ути ца ле
на ко на чан пла сман

За вр ше но је пе де сет дру го
Европ ско се ни ор ско пр вен -
ство у ка ра теу, ко је је ове го -
ди не одр жа но у тур ском гра ду
Ко џа е ли ју. Ре пре зен та ци ја
Ср би је оства ри ла је од ли чан
ре зул тат, па је са осво је не че -
ти ри ме да ље у укуп ном пла -
сма ну за у зе ла ше сто ме сто и
та ко по твр ди ла да се и да ље
на ла зи у са мом вр ху европ -
ског ка ра теа. Овом успе ху
умно го ме је до при нео и Ка ра -
те клуб Ди на мо, а за то су нај -
за слу жни ји Сло бо дан Би те вић
и Пре драг Сто ја ди нов.

У ка те го ри ји пре ко 84 кг
брон за ну ме да љу је осво јио
Сло бо дан Би те вић, већ го ди -
на ма нај бо љи и нај и ску сни ји
срп ски так ми чар и ка пи тен
на ци о нал ног ти ма. По пу лар -
ни Бо ба је на овај шам пи о нат
оти шао с нај ви шим ам би ци ја -
ма, по сле од лич них при пре ма
у клу бу, ре шен да се с нај ве ће
ка ра те смо тре на Ста ром кон -
ти нен ту вра ти с јед ном од ме -
да ља.

Иа ко је имао вр ло те жак
жреб, Би те вић је све ме че ве
од лич но ра дио, па осва ја ње
тро фе ја ни јед ног тре нут ка ни -
је до ла зи ло у пи та ње.

Већ на стар ту шам пи о на та
ка ра ти ста Ди на ма је по бе дио
ис ку сног бор ца из Шпа ни је, а

ШАМ ПИ О НАТ ЕВРО ПЕ У КА РА ТЕУ

БРОН ЗА НА МЕ ДА ЉА ЗА БО БУ

ру не из Укра ји не, Ар сов ског из
Ма ке до ни је и Мол на ра из Ма -
ђар ске, па му је на кра ју при -
па ла брон за на ме да ља.

Сло бо дан Би те вић је та ко
осво јио ше сту ме да љу у по је -
ди нач ној кон ку рен ци ји на
европ ским се ни ор ским шам -
пи о на ти ма, па се са да из јед на -
чио по бро ју ме да ља с пр вен -
ста ва Ста рог кон ти нен та са
сво јим тре не ром Пре дра гом
Сто ја ди но вим. Њих дво ји ца
су си гур но нај у спе шни ји тре -

нер ско-так ми чар ски тан дем у
Евро пи.

Иа ко нај мла ђа у на шем ти -
му, сјај на Ива на Пре ко вић
осво ји ла је злат ну ме да љу,
Мар ко Ан тић се оки тио сре -
бром, а Са ња Цвр ко та је за ра -
ди ла брон за но од лич је. За јед -
но са Сло бо да ном Би те ви ћем
ови так ми ча ри су по ка за ли ка -
ко се бо ри за Ср би ју и ко ји је
пут ко јим се сти же до Олим -
пиј ских ига ра у То ки ју 2020.

Би те вић је на сту пио и у
екип ној кон ку рен ци ји. Под -
мла ђе ни тим Ср би је у пр вом
ко лу је по бе дио грч ку ре пре -
зен та ци ју, али је већ у дру гом
ко лу из гу био од Не мач ке. Ве -
ли ка је ште та што је са ве зни се -
лек тор на чу дан на чин ус кра -
тио по ве ре ње ис ку сном Ни ко -
ли Јо ва но ви ћу, ко ји је у сва ком
слу ча ју био по тре бан еки пи.

Пре драг Сто ја ди нов, спорт -
ски ди рек тор Ка ра те фе де ра -
ци је Ср би је и шеф струч ног
шта ба КК-а Ди на мо, за до во -
љан је на сту пом Би те ви ћа и
укуп ним успе хом ре пре зен та -
ци је на ше зе мље.

Так ми ча ри и тре не ри КК-а
Ди на мо (Сто ја ди нов, Ми лен -
ко вић, Со ко ло вић и Лу гић)
на ста ви ће да да ју пун до при -
нос осва ја њу европ ских и свет -
ских ме да ља за на шу зе мљу.

Већ на ред ног ви кен да ка де -
ти, ју ни о ри и мла ђи се ни о ри
на сту пи ће на Ку пу Ср би је, а
нај бо љи по ле тар ци, пи о ни ри и
на де на ме ђу на род ном тур ни -
ру „Но ви Сад опен”. Оба так -
ми че ња би ће одр жа на у Бе о -
чи ну.

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ

МЛА ДИХ ПЛИ ВА ЧА НА БАЛ КА НУ

АЊА ЗА ДИ ВИ ЛА И СО ФИ ЈУ

НА СТА ВЉЕН TCR ШАМ ПИ О НАТ

ДУ ЦА БЕЗ БО ДО ВА У БЕЛ ГИ ЈИ

по том је у дру гом ко лу нео -
прав да но, „за слу гом” су ди ја,
из гу био од фа во ри зо ва ног до -
ма ћег так ми ча ра Ене са Ер ка -
на, ак ту ел ног пр ва ка Евро пе. И
пре ме ча се зна ло да ће Бо би
би ти из у зет но те шко, али да
де ли о ци (не)прав де баш то ли -
ко по мог ну тур ском шам пи о -
ну, за и ста ни је би ло у ре ду...
Ер кан је ипак до шао до фи на -
ла, а сво ју шан су у ре пер са жу
Би те вић је ис ко ри стио по бе да -
ма про тив ста рих ри ва ла: Хо -

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

РАД БО ЉИ ОД „ВЕ ПРО ВА”

Пр во ко ло Пр вен ства Ср би је
у раг би ју за ју ни о ре одр жа но
је 7. ма ја на те ре ну ФК-а Бо -
рац у Стар че ву.

Ју ни о ри Ди на ма из гу би ли
су од бе о град ског Ра да с 55:5,
а есеј за еки пу из на ше га гра да
по сти гао је Сте ван Ран ко вић.

Иа ко су ки ша и ло ше вре ме
би ли про тив ник раг би ју и
раг би сти ма, мом ци из оба ти -
ма тру ди ли су се ко ли ко су

мо гли, па је ма ло број на пу -
бли ка ипак мо гла да ужи ва у
до број утак ми ци.

И по ред то га што је њи хов
тим пре тр пео по раз, тре не ри
Ди на ма Вла ди мир Ам бруш и
Ђор ђе Га ври ло вић не мо гу
мно го за ме ри ти игра чи ма,
јер су из гу би ли од тре нут но
бо љег ри ва ла. Ре ванш у Бе о -
гра ду би ће одр жан за три не -
де ље.

Пр ву тр ку тре ћег тр кач ког TCR
ви кен да на ста зи „Спа Фран ко -
шамп” у Бел ги ји нај бо љи срп -
ски ау то мо би ли ста Ду шан Бор -
ко вић за вр шио је на 16. по зи -
ци ји, а во зио је у 50 ки ло гра ма
те жој „ал фи” у од но су на прет -
ход ни ви кенд. Срп ски ас је по -
сле про бле ма с но вим ау то мо -
би лом ко је је имао у ква ли фи -
ка ци ја ма, у пр вој тр ци стар то -
вао са 18. по зи ци је. То ком овог
ви кен да на старт ном гри ду су
би ла чак 24 ау то мо би ла.

– Ни сам за до во љан овом тр -
ком. С но вим ау то мо би лом
сам се су срео тек на ста зи, што
се мо гло ви де ти и на тре нин -
зи ма. Оба сам прак тич но про -
пу стио због ре ша ва ња ра зних
сит них про бле ма. На све то
„ал фа” је до би ла 20 ки ло гра -
ма, ко ли ко је би ла лак ша од
оста лих ау то мо би ла, а ја још и
30 ки ло гра ма до дат ног те ре та
на осно ву успе ха из Ба хре и на.
Гу био сам мно го на уз бр ди ца -
ма. Ми слио сам за и ста да ћу
ус пе ти да се бо рим, али ни -
сам. Ста за с ду гим прав ци ма и

уз бр ди ца ма ни ка ко ни је по -
вољ на за ово ли ко до дат них
ки ло гра ма и на шу ае ро ди на -
ми ку – ре као је по пу лар ни Ду -
ца по сле пр ве тр ке.

У вр ло дра ма тич ном над ме -
та њу дру гог да на у Бел ги ји Ду -
шан Бор ко вић је не ве ро ват -
ном во жњом с 19. по зи ци је, с
ко је је стар то вао, сти гао до де -
се тог ме ста, да би га у по след -
њој кри ви ни, по сле дра стич -
ног се че ња ста зе, пре сти гао

Ђа ко мо Ал то ја, па је наш ас
за вр шио тр ку на је да на е стом
ме сту. Ду шан Бор ко вић по сле
тре ћег тр кач ког ви кен да TCR
се ри је у Бел ги ји у ге не рал ном
пла сма ну за у зи ма че твр то ме -
сто, с пе де сет јед ним бо дом.

По сле дра ма тич ног стар та
тр ке, у ко јој су се у ин ци ден ту
на шли Том Ко ро нел, Пе пе Ори -
о ла и Макс По ти, во зач „НИС
пе трол реј синг ти ма” је с 19. по -
зи ци је из био на пет на е сто ме -

сто, а сјај ном во жњом је по сле
пет кру го ва био ме ђу пр вих де -
сет во за ча. Срп ски ас „др жао” је
10. по зи ци ју до са мог фи ни ша
тр ке, ка да га је не спорт ским по -
те зом Ал то ја спре чио да осво ји
но ви бод. Тим Ду ша на Бор ко -
ви ћа уло жио је жал бу ор га ни за -
то ри ма на ова кав Ал то јин по -
тез, али је жал ба из не ра зу мљи -
вих раз ло га, с об зи ром на то да
је Ал то јин пре кр шај био очи -
гле дан, од би је на.

– Ни сам скроз за до во љан.
Остао сам без бо до ва јер ме је
Ал то ја об и шао ван ста зе. На дао
сам се да ћу осво ји ти но ве бо -
до ве, али шта је – ту је. За до во -
љан сам сво јом во жњом, по го -
то во ако се узме у об зир ба ласт
од 50 ки ло гра ма ко ји сам имао.
На дам се до број во жњи сле де -
ћег ви кен да, ка да би тре ба ло да
имам 30 ки ло гра ма ма ње – ис -
та као је наш су гра ђа нин по сле
дру ге тр ке у Бел ги ји.

Сед ма и осма тр ка TCR
шам пи о на та би ће одр жа не
већ сле де ћег ви кен да, 13. и 14.
ма ја, на ста зи у Мон ци.

Недавно је у Новом Саду одр-
жан још један борилачки
спектакл. Турнир под називом
„Мегдан” претендује да поста-
не водећа ММА промоција на
овим просторима, а организа-
тор је Алекса Балашевић, син
Ђорђа Балашевића. Манифе-
стација у Новом Саду разли-
кује се од осталих по томе што
је она у етно-стилу, а публици
се поред бораца представљају
и витезови, бацачи пламена,
етно-певачи, фолклорни ан-
самбли...

У препуној малој хали
„Спенса” догађај је испратило
преко 2.000 људи, а многи су
остали испред хале јер нису

успели да набаве карту. Уз
химну Србије, потом и наступ
КУД-а „Светозар Марковић” из
Новог Сада, гледаоци су нестр-
пљиво чекали своје омиљене
борце да уђу у ринг. Одржано
је 12 борби, а поред српских
такмичара, представили су се
и борци из: Естоније, Литва-
није, Летоније, Ирака, Марока,
Француске, Румуније, Грчке,
Аустрије, Мађарске, Хрватске,
Словеније, Црне Горе, Маке-
доније и Босне и Херцеговине.

Турнир су пропратили мно-
гобројни познати Новосађа-
ни, међу којима је био и чуве-
ни кантаутор Ђорђе Балаше-
вић.

На таквом
спектаклу и Пан-
чево је имало
свог представни-
ка – Марка Рада-
ковића. Рамунас
Палунис из Ли-
тваније, који иза
себе има преко
20 професионал-
них мечева у
ММА борбама,
није имао ни снаге ни знања
да се супротстави популар-
ном „ловцу на главе”. Марко
га је савладао за мање од јед-
ног минута и тако је остварио
своју пету професионалну
победу, што недвосмислено

потврђује да граби ка европ-
ском врху.

Марко Радаковић је у Но-
вом Саду представљао клуб
„Цар Душан Силни” из Бео-
града, али и своју ММА акаде-
мију Панчево.

НОВИ УСПЕХ МАРКА РАДАКОВИЋА

„ЛОВАЦ НА ГЛАВЕ” ГРАБИ КА ВРХУ

У Рашкој је прошле недеље
одржан квалитетан карате
турнир, на коме је учествова-
ло око 400 такмичара из 40
клубова. У тако јакој конку-
ренцији пет бораца из КК-а
Младост остварило је запа-
жене резултате.

Златну медаљу је освојила
кадеткиња Анђелина Јаредић у
борбама, у категорији преко 54
кг. У истој конкуренцији Јована
Новаков заслужила је бронзу.

Ката-тим КК-а Младост, у
коме је поред поменутих ка-

ратисткиња била и Анастаси-
ја Јаредић, освојио је бронза-
но одличје, а то су остварили
и Наталија Гавриловић (и у
катама и у борбама) и Михај-
ло Пантелић.

Наредног викенда кадети,
јуниори и сениори учествова-
ће на Купу Србије, а најмла-
ђи ће се надметати на „Дунав
купу”, изборном турниру за
одлазак на Балканско првен-
ство. Услов за ово такмичење
већ су оствариле Сара Жунић
и Тара Ђурђевић.

ТУРНИР У РАШКОЈ

ОДЛИЧЈА ЗА МЛАДОСТ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Ру ко мет

ПЛЕЈ-ОФ

По же га: СЛО ГА –ДИ НА МО

СУ ПЕР Б ЛИ ГА

же не

Сме де ре во: М. РАД НИК – ПАН ЧЕ ВО

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Ја бу ка: ЈА БУ КА–ЖСК

су бо та, 20 са ти

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

же не

До ло во: ДО ЛО ВО –МО КРИН

ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –А ПА ТИН

му шкар ци

До ло во: ДО ЛО ВО –МЕ ТА ЛАЦ

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР – РАД НИЧ КИ (СМ)

не де ља, 16.30

Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА Р–О МЛА ДИ НАЦ

сре да, 17. мај, 16.30

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Пан че во: ДИ НА МО 1945 – ДО ЛИ НА

су бо та, 16.30

План ди ште: СЛО ГА – ДИ НА МО 1945

сре да, 17. мај

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА – ВОЈ ВО ДИ НА (Ц)

Стар че во: БО РАЦ – ЈЕ ДИН СТВО (К)

Ива но во: СТРЕ ЛА – Ц. ЗВЕ ЗДА

Б. Н. Се ло: СЛО ГА –БАК

Гре бе нац: ВУЛ ТУ РУЛ–М ЛА ДОСТ

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”

Гло гоњ: ГЛО ГО Њ–У НИ РЕА

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”

С. Та миш: С. ТА МИШ – ДО ЛО ВО

Про шло не дељ ни 

ре зул та ти

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Б. То по ла: ТСЦ–ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 0:0

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Пер лез: ВОЈ ВО ДИ НА 1928 – ДИ НА МО 1945 0:1

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Омо љи ца: МЛА ДОСТ –ПО ЛЕТ 8:0

Па влиш: Ц. ЗВЕ ЗДА – СЛО ГА 3:2

Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –СТРЕ ЛА 3:0

Се ле уш: ВОЈ ВО ДИ НА –БО РАЦ 0:2

Али бу нар: БУ ДУЋ НО СТ–ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 0:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”

Идвор: ПО БЕ ДА –ГЛО ГОЊ 0:4

Вој ло ви ца: МЛА ДО СТ–О МЛА ДИ НАЦ 3:2

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”

До ло во: ДО ЛО ВО –О МЛА ДИ НАЦ 2:2

ко вин: КО ЛО НИ ЈА – С. ТА МИШ 1:8

Б. Бре сто вац: БУ ДУЋ НОСТ–БСК 4:2
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Gavras

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Сле де две утак ми це
на до ма ћем те ре ну

Ди на мо 1945 
по бе дио у Пер ле зу

Утак ми ца ма 25. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на”.
Нај при јат ни је из не на ђе ње
про лећ ног де ла шам пи о на та,
пан че вач ки Же ле зни чар, го -
сто вао је у Бач кој То по ли, где
је с фа во ри зо ва ним до ма ћим
ТСЦ-ом играо не ре ше но 0:0 и
та ко на ста вио успе шан низ.
Би ла је то пе та утак ми ца за ре -
дом у „ко јој” ди зел ка ни је осе -
ти ла гор чи ну по ра за, па је и
да ље, по сле ли де ра Брат ства,
нај у спе шни ји тим срп ско ли -
га шке „Вој во ди не”.

Фуд бал ска фи ло зо фи ја тре -
не ра Не на да Стој чи ћа је ја сна
– он са сво јим мом ци ма у сва -
ку утак ми цу ула зи са же љом
да се над и гра ва, да се над му -
дру је, да игра офан зив но и да
– по бе ди. Та ко је би ло и у Бач -
кој То по ли. Жељ ко Стај чић и
ње го ви са и гра чи не са мо да се
ни су упла ши ли фа во ри та већ
су га у ве ћем де лу су сре та и
над и гра ли, али овог пу та ни су
има ли до вољ но сре ће да по -
стиг ну по го дак ко ји би зна чио
три бо да и скок на пе то ме сто
на та бе ли.

– Игра ли смо до бро, а да
смо ма ло ви ше ве ро ва ли у се -
бе, из Бач ке То по ле би смо се
вра ти ли са сва три бо да. Иде -
мо да ље, то нам је би ла пе та
утак ми ца без по ра за, а са да
нам пред сто је две утак ми це на
до ма ћем те ре ну. Ако бу де мо
по што ва ли све до го во ре из
свла чи о ни це и све оно што
шеф тра жи од нас, уве рен сам

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ЖЕ ЉА” НА СТА ВИО УСПЕ ШАН НИЗ...ВУК ЖЕ ГА РАЦ НА

ТРЕ ЋЕМ МЕ СТУ
У на шем глав ном гра ду од 25.
апри ла до 3. ма ја тра ја ло је
Омла дин ско пр вен ство Ср би је
у ша ху. У ве ли кој кон ку рен ци -
ји сја јан ре зул тат и овог пу та
оства рио је Вук Же га рац, члан
ШК-а „Аље хин” из Пан че ва,
ко ји је осво јио тре ће ме сто.

У же сто ком над ме та њу за
та блом са 64 по ља Вук је био
бо љи од про шло го ди шњег др -
жав ног шам пи о на, а ре ми зи -
рао је с но вим пр ва ком Ср би -
је, што је још је дан до каз да се
он на ла зи у са мом вр ху срп -
ског ша ха. По пра вио је свој
реј тинг за 11 по е на, та ко да их
са да има 2.313, што је убе дљи -
во нај бо љи реј тинг од свих ша -
хи ста у на шем гра ду. Успех је
још ве ћи ако се зна да Вук Же -
га рац има све га се дам на ест
го ди на.

Он је про шле го ди не по стао
ФИ ДЕ мај стор, па је нај мла ђи
ша хи ста у Вој во ди ни с том ти -
ту лом.

СУПЕР КЛИНЦИ
У Београду је прошлог викенда
одржан традиционалан ми-
тинг за најмлађе џудисте по-
знат под називом „Куп Дунава”.
У веома јакој конкуренцији за-
пажене резултате остварили
су и мали борци из нашег гра-
да и околине.

Чланови ЏК-а Панчево
Александар Лупулов и Нема-
ња Нишић освојили су најсјај-
нија одличја, а њихови клуп-
ски другови Нина Албијанић,
Вук Вељковић и Филип Пала-
начки окитили су се бронза-
ним одличјима. На пета места
у својим категоријама пласи-
рали су се: Немања Вељковић,

Маја Стојшић, Милош Манда-
рић, Вук Бабић, Сара Ђурђев и
Лазар Ваневски.

Одлични су били и такми-
чари ЏК-а Јединство из Кача-
рева.

Бронзане медаље су освоји-
ле Николина Тошић и Јана
Пејновић, а пета места су за-
служили Сергеј Цветковић,
Ана Величковски и Растко и
Михајло Анђеловић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

у по зи тив не ре зул та те. По зи -
вам на ви ја че да до ђу у што ве -
ћем бро ју и да нас по др же у
по хо ду ка гор њем де лу та бе ле
– ре као је играч Же ле зни ча ра
Ми лош Ја ни ћи је вић.

„Ди зел ка” је од и гра ла меч у
Бач кој То по ли у са ста ву: Јев -
тић, Те ки ја шки, Ја ни ћи је вић,
Стај чић, Ша ли пу ро вић, Трип -
ко вић, Ко ва че вић, Не ду чић,
Це лин, Јо ва но вић и Си ме у но -
вић, а игра ли су и Сав ков, Спа -
сков ски и Дроб њак.

– На ста ви ли смо се ри ју осва -
ја ња бо до ва. За до во љан сам ка -
ко еки па на пре ду је и си гу ран
сам да ће мо до кра ја пр вен ства
игра ти све бо ље. За хва лио бих
упра ви клу ба, ко ја је ста ла иза
ме не и игра ча по сле два не -
пла ни ра на по ра за, ука за ла
нам по ве ре ње, да ла нам ве тар
у ле ђа и ве ру јем да смо то са
ових пет утак ми ца оправ да ли.

Али иде мо да ље, не ће мо се за -
у ста ви ти, во лео бих ка да би -
смо ус пе ли да бу де мо и нај бо -
љи тим у про лећ ном де лу се зо -
не. Сле де нам ле пе, пра ве
утак ми це, у ко ји ма игра чи
тре ба да ужи ва ју и да се над и -
гра ва ју с ри ва ли ма. Че сти там
мом ци ма на од лич ном ра ду на
тре нин зи ма, на сјај ној ат мос -
фе ри ко ја вла да у це лом клу бу
и ве ру јем да ће мо до кра ја ус -
пе ти у сво јим на ме ра ма. У не -
де љу нам пред сто ји ду ел с Рад -
нич ким, а већ у сре ду, 17. ма ја,
до че ку је мо Омла ди нац. Иде -
мо да оства ри мо што бо ље ре -
зул та те. Сви мом ци су на оку -
пу, не ма ка жње них, не ма по -
вре ђе них ни увре ђе них, а по -
зи вам и пу бли ку да до ђе у што
ве ћем бро ју, да нас по др жи,
али и да ужи ва у до бром фуд -
ба лу – ис та као је Не над Стој -
чић на кон фе рен ци ји за но ви -

У Ру му ни ји је про шлог ви кен -
да одр жан европ ски џу до-ку п
за ка де те и ка дет ки ње, на ко -
ме је на сту пи ло 517 так ми ча -
ра из 27 зе ма ља.

На ша су гра ђан ка Ан дреа
Сто ја ди нов на ста ви ла је сја јан
низ три јум фа, па је по но во
осво ји ла злат ну ме да љу у ка те -
го ри ји до 48 кг. На пу ту до нај -
вред ни јег тро фе ја Ан дреа је
оства ри ла пет по бе да ипо ном.
На овом тур ни ру над ме та ла се
и Ан ђе ла Ран ђе ло вић у ка те го -
ри ји до 63 кг. Она је има ла скор
од две по бе де и два по ра за, па
се пла си ра ла на де ве то ме сто.

На Пр вен ству Вој во ди не за
се ни о ре, одр жа ном 6. ма ја у
Ка ћу, ЏК Ди на мо је пред ста -

вља ло се дам так ми ча ра. Не -
ма ња Ру со осво јио је сре бро, а
Алек са Сто ја ди нов се оки тио
брон зом. На пе та ме ста пла си -
ра ли су се Не да Осто јић и
Игор Ома ста.

Нај мла ђи бор ци Ди на ма
над ме та ли су се на „Ку пу Ду -
на ва”, на ко јем су осво ји ли де -
сет ме да ља.

Нај вред ни је тро фе је су за -
слу жи ли: Алек са Ђу ро вић,
Ми ли ца Се ку ло вић, Фи лип
Фран цуз и Ог њен Ђу ри шић.
Сре бром су се оки ти ли Ми ле -
на Се ку ло вић, Ан дри ја на Кр -
те нић и Ма те ја Зу бо вић, а
брон зе су за ра ди ли Ни ко ла
Мир ко вић, Ђор ђе Ја ки мов ски
и Урош Ћу ћа.

на ре одр жа ној у уто рак, 9. ма -
ја, у про сто ри ја ма ФК-а Же ле -
зни чар.

У Вој во ђан ској ли ги гру па
„Ис ток” на про гра му је би ло
25. ко ло. Пан че вач ки Ди на мо
1945 го сто вао је у Пер ле зу, где
је с 1:0 са вла дао до ма ћу Вој во -
ди ну 1928.

Био је то при лич но из јед на -
чен ду ел, а је ди ни по го дак по -
стиг нут је у 77. ми ну ту, по сле
је да на е стер ца за пан че вач ки
„бр зи воз”. Си гу ран ре а ли за -
тор нај стро же ка зне био је
Сто ја нов ски.

Та ко је но ви тре нер Ди на ма
1945 Ду шан Ђо кић имао успе -
шан пр вен стве ни де би, а с но ва
три бо да Пан чев ци су на ста ви ли
си ло вит и не за др жив по ход ка
ви шем ран гу. До кра ја пр вен -
ства оста ло је још пет ко ла и
го то во је из ве сно да „бр зи воз”
не ма ко да за у ста ви...

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

АН ДРЕА НИ ЖЕ ПО БЕ ДЕ

У Бач ком Пе тров цу је у не де -
љу, 7. ма ја, одр жа но Отво ре но
пр вен ство Ср би је у бенч-пре -
су, ко је је обо ри ло ре кор де по
бро ју уче сни ка.

Так ми чар ка Ди на ма Кри -
сти на Цвје ти ћа нин осво ји ла је
злат ну ме да љу у ка те го ри ји
де во ја ка до 63 кг те ле сне те -
жи не. У кон ку рен ци ји се ни о -
ра са опре мом, у ка те го ри ји до
74 кг, за Ди на мо је на сту пио
Фи лип Вла јић, ко ји је та ко ђе
осво јио нај сјај ни је од лич је. 

Сјај ни су би ли и чла но ви
СК-а Спар танс. Нај вред ни је
тро фе је у се ни ор ској кон ку -
рен ци ји без опре ме за слу жи -
ли су: Бра ни мир Ба бин, Алек -
сан дар Ко лоц ка и Де нис Мир -
ко вић. Сре бр на од лич ја при -
па ла су ју ни о ри ма Ива ну Се -

ку ли ћу и Не на ду Ми ло са вље -
ви ћу и се ни о ру Но ва ку Фи ли -
по ви ћу.

Пан че вач ки так ми ча ри су
има ли про бле ма са ски да њем

ки ла же за ка те го ри је, али и
по ред то га ус пе ли су да обо ре
не ко ли ко ре кор да. Бра ни мир
Ба бин је му ко трп ним ра дом
ус пео да спу сти те ле сну те жи -

ну на све га 59 кг и да обо ри
др жав не се ни ор ски ре кор де у
ка те го ри ја ма без опре ме и са
опре мом. Сте фан Мир ко вић
је по ста вио но ви ка дет ски ре -
корд у бенч-пре су.

У кон ку рен ци ји ди за ча са
опре мом Но вак Фи ли по вић је
осво јио нај сјај ни је од лич је, а
Алек сан дар Жив ко вић се оки -
тио сре бром. У укуп ном пла -
сма ну СК Спар танс је био нај -
у спе шни ји, јер је осво јио нај -
ви ше злат них ме да ља.

По ред Отво ре ног пр вен ства
Ср би је, исто вре ме но је одр жан
и по кра јин ски шам пи о нат, на
ко ме су нај сјај ни ја од лич ја
осво ји ли: Сте фан и Де нис
Мир ко вић, Бра ни мир Ба бин,
Алек сан дар Ко лоц ка и Но вак
Фи ли по вић.

ОТВО РЕ НО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У БЕНЧ-ПРЕ СУ

ДИ ЖУ КИ ЛО ГРА МЕ, ОБА РА ЈУ РЕ КОР ДЕ

Стране припремио

Александар
Живковић



На Првенству Војводине у теквонду,
одржаном прошлог викенда, ТК Ко-
лосеум из нашега града представља-
ла су 23 борца, који су постигли
изванредне резултате.

Златне медаље су освојили тим у
формама, као и: Ена Марковић, Сте-
фан Илић (форме и борбе), Алексан-
дар Батало (две), Миња Бојовић, Лука
Бабић, Милица Неделковски, Бојан
Стефановски и Лука Ранђеловић.
Сребром су се окитили: Лара Бокун,
Ирена Прудеус, Немања Вермезовић,
Растко Достанић, Марко Андоновски,
Алекса Драгојевић и Марко Булован,
а бронзе су заслужили: Сара Цветко-
вић, Андреа Драгојевић, Алекса Ран-
ђеловић и Матеја Поповић.

Јуниори Колосеума били су нају-
спешнији у укупном пласману, а се-
ниори и кадети заузели су друго
место. A. Ж.
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Ми лан Де хе љан,
сред њо шко лац:
     
– Ве ро ват но ћу 
по се ти ти не ки нар ги ла
бар, има их ви ше ов де
у гра ду. Мо жда ћу ићи
и с дру штвом на не ки
рејв.

Не ве на 
Абра мо вић, 
сред њо школ ка:
     
– Нај ве ро ват ни је ћу
учи ти, по што сад мо рам
да по пра вим оце не, али
ћу одво ји ти вре ме и 
да иза ђем с дру га ри ма.
На дам се да ћу има ти
вре ме на и да се 
од мо рим.

Ни ко ла Иг ња тов,
сред њо шко лац:
     
– Ве ро ват но ћу иза ћи
с дру га ри ма. Мо рам
сад пред крај го ди не
да учим, а и од ма ра ћу
се. Ако ми оста не 
вре ме на, ићи ћу 
у шет њу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Вре ме на мр клог мра ка

Сил на је при ро да! Не пи та ни шта, а нај ја че по ме ра све појм љи -

ве гра ни це. Не го во ри, не ма је, али ра ди из све сна ге.

    Пре о ста је нам да про ба мо да је раз у ме мо, да јој се при ла го -

ди мо, да јој се што ви ше при бли жи мо. Им пе ра тив је по ста ти део

ње да би и она би ла део нас, да би нас об уј ми ла.

    Ва жно је би ти при ро дан, по зи ти ван и ста ло жен, по себ но у

вре ме ни ма мр клог мра ка усред да на.

На ја ва

Има струч ња ка за пи та ња ду ха, ду ше и мо жда них пу те ва ко ји го -

во ре да сви има мо бар две стра не лич но сти.

    Јед на је она по јав на – ви ди мо је у огле да лу и по њој нас пре -

по зна ју љу ди. Дру га је скри ве на, ту и та мо се, нај че шће ка да не

оче ку је мо, ство ри не по зва на; из не на ди нас, ка ко са мим тим што

је ту, та ко и ау то мат ском са мо спо зна јом да је сте део нас.

    Ка да би се на ја ви ла, не би би ла дру га.

Сад

Ко ли ко пу та вам се де си ло да по же ли те по се до ва ње мо ћи да не -

ки по се бан, леп или јак тре ну так за мр зне те? Да за у ста ви те вре -

ме. Би ло ка ко, ма кар ру ка ма.

    Ако ни је ни кад, жи вот вам цу ри кроз пр сте, про пу шта те сна -

жне емо ци је. Без о се ћај ни сте?

    Ух, то је он да про блем. Под хит но ство ри те та кав мо ме нат,

зна те ваљ да шта вам при ја. У ак ци ју кре ни те сад!

Ми хал Шу ља шам пи он 
др жа ве

Жељ ко Зељ ко вић 
на тре ћем ме сту

На Па ли ћу је про шлог ви кен да одр -
жа но Пр вен ство Ср би је у ул тра ма ра -
то ну, од ове се зо не но вој ди сци пли ни
у ка лен да ру Атлет ског са ве за Ср би је.

Ди на мо је пр ви пут имао и свог
пред став ни ка у јед ној од нај ек стрем -
ни јих тр кач ких ди сци пли на. То је
Ми хал Шу ља из Ко ва чи це, ина че ре -
пре зен та ти вац Ср би је и нај бо љи ул -
тра ма ра то нац у зе мљи.

По сле са мо не ко ли ко го ди на тре -
нин га Шу ља је од ре кре а тив них по лу -

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У УЛ ТРА МА РА ТО НУ

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ТАН ДЕМ ЗА БЕЛ ФАСТ

12 са ти у су бо ту, 6. ма ја, до по дне ва у
не де љу, 7. ма ја, пан че вач ки ул тра ма -
ра то нац Жељ ко Зељ ко вић осво јио је
тре ће ме сто, ис тр чав ши 207,86 ки ло -
ме та ра, што је ре зул тат ње го вог но вог
лич ног ре кор да. Ујед но, он је обез бе -
дио услов за уче шће на Пр вен ству
Ста рог кон ти нен та у Ир ској.

У оп штој тр ци на истом так ми че њу
по бе ди ла је Љи ља Та сић, с пре тр ча на
144 ки ло ме тра, а Ма рин ко Кне же вић
био је пе ти у тр ци на шест са ти.

Удру же ње Ма ра тон ци Пан че во по -
ста је све број ни је, па сви су гра ђа ни и
су гра ђан ке ко ји би же ле ли да им се
при дру же, ин фор ма ци је мо гу до би ти
на „Феј сбук” стра ни ци, али и ди рект -
но, сва ког по не дељ ка од 19 са ти, у На -
род ној ба шти. A. Живковић

НАДМЕТАЊЕ У ТЕКВОНДУ

КОЛОСЕУМ ХАРА ВОЈВОДИНОМ

ма ра то на по ка зи вао све ве ћи на пре -
дак, па је с ве ли ком ис трај но шћу до -
сти гао ре спек та бил не ре зул та те у
по лу ма ра то ну и ма ра то ну, да би се на
кра ју опре де лио за ул тра ма ра тон.
Про шле го ди не је био и уче сник Свет -
ског пр вен ства... А да је за и ста је дан од
нај бо љих срп ских так ми ча ра у исто ри -
ји, по твр дио је про шлог ви кен да на др -
жав ном шам пи о на ту, у ди сци пли ни
тр ча ње на 24 са та. Ти ту ла пр ва ка др -
жа ве обе ле же на је и сјај ним до стиг ну -
ћем од 227,90 ки ло ме та ра, што је
ујед но и но ви др жав ни ре корд, али и
нор ма за Европ ско пр вен ство у Бел фа -
сту, ко је ће би ти одр жа но 1. ју ла.

Сјај ни су би ли и оста ли на ши су гра -
ђа ни ко ји су се над ме та ли на Па ли ћу,
чла но ви клу ба Ма ра тон ци. У тр ци од


