
ПО ЉО ЧУ ВАР СКА СЛУ ЖБА ПО СТО ЈИ ПЕТ ГО ДИ НА

СВЕ УПА ДЉИ ВИ ЈЕ СУ ЗБИ ЈА ЊЕ КРА ЂА У АТА РИ МА
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Фудбалски финиш 

за сладокусце
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Запловила
„Панука”
» страна 4

Мали Фића 
освојио Чачак
» страна 13

Ива но ву или по врт ња ка у Бре стов цу и
Гло го њу, као и еви ден ти ра ње кра ђа с
при ват них по се да, али не и про це су и -
ра ње, ка ко не ки то ми сле. По љо чу ва -
ри су у стал ном кон так ту с пред став -
ни ци ма Гра да и ме сних за јед ни ца,
као и удру же њи ма ра та ра, и кон стант -
но пра те на ше ин ве сти ци је по пут ка -
нал ске мре же или ве тро за штит них
по ја се ва – на во ди Гр ба.

Ва жан кри те ри јум је да ода бра на
фир ма мо ра има ти два де сет осмо ро
об у че них и уни фор ми са них ли ца с
во зи ли ма и ком плет ном до дат ном
опре мом.

Ове го ди не је нај бо ље усло ве по це -
ни од два де сет пет ми ли о на ди на ра
по ну ди ла бе о град ска ком па ни ја Г4,
ко ја је обез бе ди ла тра же ни број ли -
цен ци ра них по љо чу ва ра и рас по ре -
ди ла их по свим ка та стар ским обла -
сти ма у за ви сно сти од ве ли чи не ата -
ра. Та ко, на при мер, у Омо љи ци су

че тво ри ца, у До ло ву и Но вом Се лу –
по тро ји ца, у свим оста лим ме сти ма
по дво ји ца, а у град ској Ме сној за јед -
ни ци Гор њи град – ше сто ри ца.

Сви они у то пли јим да ни ма, пред
оста лог, чу ва ју во ће, по вр ће и усе ве, а
зи ми је ак це нат на не ле гал ној се чи.
При том, под но се Гра ду из ве шта је о
из вр ше ној услу зи и еви ден ти ра ним
не пра вил но сти ма и на осно ву то га
сва ког ме се ца ис пла ћу је им се до го во -
ре ни из нос. По љо чу ва ри су у ве ли кој
ве ћи ни из ме ста у ко ји ма ра де, па по -
зна ју окол но сти и љу де, ко ји им се мо -
гу обра ти ти у про сто ри ја ма ме сних
за јед ни ца, на чи јим огла сним та бла -
ма су ока че ни њи хо ви те ле фо ни, а за -
ин те ре со ва ни мо гу кон так ти ра ти и са
Се кре та ри ја том за по љо при вре ду,
пре ко цен тра ле, на број 013/30-88-30.

Уче ста ла се ча др ва
Сви из ве шта ји с те ре на го во ре у при -
лог то ме да по љо чу ва ре тре ба за др -

жа ти на на шим ата ри ма. Они су свој
по сао оба вља ли ве о ма про фе си о нал -
но, али су, иа ко ни је би ло те жих ин -
ци де на та, че сто на и ла зи ли на ве о ма
не при јат не си ту а ци је.

Алек сан дар Ћо сић, ко ор ди на тор
по љо чу вар ске слу жбе на те ри то ри ји
гра да Пан че ва, тај по сао оба вља од
2014. го ди не и има со лид но ис ку ство.
Он ка же да су бли ски кон так ти с по -
чи ни о ци ма кра ђа са став ни део тог
по сла, али да, на сре ћу, за сад ни је би -
ло коб них по сле ди ца.

– Основ на функ ци ја ове слу жбе је у
пре вен ци ји, пр вен стве но у оби ла ску
ата ра, а у ње не над ле жно сти спа да
за шти та њи ва од пре о ра ва ња атар -
ских пу те ва, ства ра ња ди вљих де по -
ни ја, за тр па ва ња ки шних ка на ла,
нео вла шће не се че ве тро за штит них
по ја се ва... На ши по љо чу ва ри, ко ји од
1. ја ну а ра те ку ће го ди не има ју ста тус
слу жбе ног ли ца, на те ре ну су пре ко
це ле го ди не и прак тич но не ма ју рад -
но вре ме. У по след ње вре ме би ло је
мно го се че ве тро за штит них по ја се ва,
али и кон крет них ре зул та та у су зби -
ја њу кра ђа. Ухва ће но је ви ше по чи -
ни ла ца, у че му су нам, по ред оста -
лих, све срд но по ма га ли по ли ци ја и
шу мар ски ин спек тор. Нај ви ше та -
квих слу ча је ва би ло је на под руч ју
До ло ва, на ро чи то пре ма Пе шча ри, а
ин те ре сант но је да је ве ли ки број за -
те че них у не де лу из Ба ва ни шта. 
Од у зи ма ли смо им др ва, те сте ре и
дру ги алат, а по кре та не су и при ја ве.
Из ре че не су и не ке санк ци је, по пут
нов ча них ка зни и при нуд ног ра да –
ис ти че Ћо сић.

По ред До ло ва, јед на од не у рал гич -
ни јих та ча ка на ла зи се и на пу ту код
Ста рог Та ми ша, где су че сто по ку ша -
ва не кра ђе др ве ћа. Не кад их по љо чу -
ва ри ухва те то ком ре дов ног оби ла -
ска, а не кад на кон до ја ва по ште них и
од го вор них су гра ђа на.

» Наставак на страни 11

Два де сет осам за по сле них
бри не о 64.000 хек та ра

Зи мус за бе ле жен 
по ку шај га же ња

Го ди на ма је јед на од нај бол ни јих
рак-ра на по љо при вред ни ка у на шем
окру же њу – ка ко са чу ва ти пло до ве
те шког ра да. И ка да их у ата ри ма са -
че ка шо кан тан при зор од не те ле ти -
не, та да го то во да не ма пре ви ше по -
мо ћи. Исто ва жи и за, ре ци мо, по се -
че не тек иж џи кља ле мла ди це на при -
ла зи ма на се љи ма ко је тре ба да по -
слу же као ве тро за штит ни по ја се ви.
Да не при ча мо о пре о ра ва њу атар -
ских пу те ва и дру гим ба ха тлу ци ма...

Ме ђу тим, од 2012. го ди не на те ре -
ну је по љо чу вар ска слу жба, а ре зул -
та ти ње ног ра да мно го су ви дљи ви ји
од пре две го ди не, от кад су ови хра -
бри мом ци ан га жо ва ни то ком це ле
го ди не. Ве о ма че сто и да но ноћ но...

Град ода брао Г4
По кре тач и по сло да вац по сло ва по -
љо чу вар ске слу жбе је Град Пан че во.
Пре ма ре чи ма Зо ра на Гр бе, се кре та -
ра Се кре та ри ја та за по љо при вре ду,
се ло и ру рал ни раз вој, већ пет го ди на
пу тем јав них на бав ки би ра ју се ком -
па ни је ко је ну де нај по вољ ни је усло ве.

– За то вре ме ан га жо ва не су три
фир ме и мо гу да ка жем да су све оне
ве о ма ко рект но ис пу ња ва ле по о штре -
не за кон ске ре гу ла ти ве, пре све га у ве -
зи с тим да су те без бед но сне аген ци је
мо ра ле да бу ду ли цен ци ра не, а за по -
сле ни аде кват но об у че ни. На ше је да
оба вља мо над зор и пред њих по ста -
вља мо ви со ке кри те ри ју ме, па су оне
ду жне да пра те од ре ђе не ства ри до не -
се не скуп штин ском од лу ком о за шти -
ти по љо при вред ног зе мљи шта, ко ја се
од но си на 64.000 хек та ра, као и на це -
ло куп ну ин фра струк ту ру и ка нал ску
мре жу. У то спа да и за шти та при ват -
них по се да, по пут, ре ци мо, воћ ња ка у

ГРАД У БОЈИ



ло ци ра не на за па ду или се ве ру Евро -
пе и евен ту ал но пре ко ба ре у ка над -
ско-аме рич ком ел до ра ду или на су -
прот ној стра ни – у „ау стро-зе лан ди -
ји”. Ме ђу тим, све ви ше чу је мо ка ко
на ши љу ди, до ду ше још увек на кра -
ћи пе ри од, од ла зе и у прав цу до ју че
си ро те Афри ке. Те овај у Бо цва ни, те
онај у Еква то ри јал ној Гви не ји...

Обр ни-окре ни, све ми ри ше на то
да по ме ну та ана ли ти ка има при бе -
жи ште у су ро вој ре ал но сти, па мо ра -
мо озбиљ но да се за ми сли мо над пи -
та њем ко је ов де ко ме „Афри ка”. Да
ствар бу де цр ња, ис под нас су са ме
не др жа ве оп те ре ће не ра то ви ма, те -
ро ри змом и дру гим „еле мен тар ним
не по го да ма” – Си је ра Ле о не, Ни ге -
ри ја, Со ма ли ја...

Ту га је да чак и не ке од њих има ју
бли зу тих на ших про сеч них 400
евра. 

Ко ли ко?! Ма, да а ај – сум њи ча во
клим ну ше гла вом ова да шњи де жур -
ни „пе си ми сти”: а где то – евен ту ал -
но на Вра ча ру или у Ла за рев цу?!

С дру ге стра не, ре ци мо, у је ди ној
фа бри ци (ци пе ла) у Тр го ви шту, у
по го ну бив ше „Ко шта не”, по сло во ђа
има „чи та вих” два де сет хи ља да ди -
на ра, а за по сле не „це лих” се дам за
рад од ју тра до су тра?! Ка кав Чад,
Џи бу ти или Тан за ни ја – за њих би,
по ред то ли ке пла те, ег зи стен ци јал ни
рај пред ста вља ло чак и по гра нич но
под руч је из ме ђу Си ри је и Ислам ске
др жа ве.

Ј. Ф.

А по че му то?! По про се ку ме сеч -
не пла те по гла ви ста нов ни ка. И то с
не ким африч ким пле ме ни ма, при -
ми тив ци ма и ди вља ци ма, ко ји ве ро -
ват но је два уме ју да ко ри сте но вац...

Али оно, ви ди вра га, ис па де да су
око две тре ћи не зе ма ља с Цр ног кон -
ти нен та бо љег стан дар да (по гла ви)
не го ми, гра ђа ни Ср би је, чи ја при -
вре да је у не за у ста вљи вом ра сту?! Из
тог „сум њи вог” ис тра жи ва ња про из -
ла зи да пoменути Зам биј ци или Ма -
ла виј ци сва ког пр вог до би ја ју, у про -
се ку, тро стру ко ви ше ке ша од нас?!
Да на ша сра мо та (али не она иза зва -
на при вред ним ра стом) бу де ве ћа,
не у по ре ди во бо ље у ре фор ма ма на -
пре ду ју чун га-лун га-ба на на ре пу -
бли ке – Га бон, Ма ла ви, Сва зи ленд
или Ле со то?! И пре ма по ме ну тој
при чи још ис па да да су то успе ва ли у
вре ме раз бук та ва ња свет ске еко ном -
ске кри зе? А ми се упи ња ли да до ка -
же мо ка ко је та кри за на ша шан са?!

Ма, да а ај – ко још мо же да по ве ру -
је у то да до ју че ра шњи бу шма ни и
љу до жде ри мо гу има ти пу ни је џе по -
ве не го жи те љи јед не од нај ста ри јих
европ ских ци ви ли за ци ја, чи ји су
пре ци је ли ви љу шком још пре не го
што су то мо гли и да за ми сле све ко -
ли ки гер ман ски вар ва ри?!

Али чек ма ло – зар ни је нео спор -
на чи ње ни ца да мно ги, на ро чи то
обра зо ва ни, на пу шта ју зе мљу у ви ду
ла сти ног ре па, што ла га но по при ма
еп ске раз ме ре. До бро, исто та ко је
по зна то да су оми ље не де сти на ци је

Ко је ко ме
Афри ка?!

И та ман кад нам је кре ну ло на свим
фрон то ви ма, пре све га на оном нај -
при о ри тет ни јем – еко ном ском, не ко
се до се тио да нам ту је два до са ња ну
сeренаду без об зир но ква ри. Иа ко,
мал те не, тре ба да нас је сра мо та ко -
ли ко нам до бро иде, тим „згу би да ни -
ма” па ло је на па мет да нас по ре де с
не ким та мо Ан го ла ма, Зам би ја ма,
Нам би ја ма... (или бе ше – На ми би ја,
ал’ за ту област нај бо ље је кон сул то -
ва ти док то ра Ган гу лу Ша пи ћа).

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Песнику, дечјем пријатељу

Фасада школе „Мара Мандић”, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Преврнули смо и небо и земљу. Нигде чардака!

• Ми не мешамо бабе и жабе. Жабе су за јело.

• Пролетери свих земаља – без краља не ваља!

• Мислим да је изрека да треба бити задовољан малим сама 
по себи предимензионисана.

• Код нас један ради, а тројица певају: да нам живи, живи рад!

• Ми смо сами себи највећи непријатељ који вреба са свих страна.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ОНО ШТО НИЈЕ БИЛО У МЕДИЈИМА, НИЈЕ СЕ ДЕСИЛО. ЗБОГ ТОГА

СУ НОВИНАРИ ПРИНУЂЕНИ ДА СТАЛНО ИЗМИШЉАЈУ ДОГАЂАЈЕ!

Петак, 19. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Дру штво нео п ход ност,
вла да са мо ну жно зло

Те о ри ја по ли ти ке и по ли тич ка фи ло зо фи ја увек су ак ту ел не. По себ -
но у сре ди на ма по пут на ше, у ко ји ма сме њи ви но си о ци по ли тич ких
функ ци ја сма тра ју да су бо гом да ни. Сле де ће па су се по све ћу је мо
њи ма.

Те о ре ти ча ри су још пре век и по ја сно на зна чи ли да су пој мо ви ци -
вил но дру штво и др жа ва са мо свој ни, од но сно да гра ђан ско дру штво
тре ба и мо ра да се ства ра и жи ви ван по ли тич ког до ма ша ја др жа ве.
Не мо ра мо да иде мо да ле ко у про шлост да би смо се уве ри ли ка ко то
функ ци о ни ше у ре ал но сти код нас. Ре ци мо, гра ђан ски про те сти по -
сле не дав но одр жа них пред сед нич ких из бо ра, иа ко не по сред но по -
ли тич ки мо ти ви са ни, у сво јој су шти ни би ли су од раз по тре бе гра ђа -
на да на ули ца ма по ка жу не за до вољ ство оп штом си ту а ци јом у др жа -
ви и дру штву.

Ка ко је ре а го ва ла др жа ва? Нај пре је пре ко сво јих удво рич ких
ме ди ја из све сна ге рас па ли ла по ше та чи ма, ко ји ни су на ру ша ва ли
јав ни ред и мир, ча сте ћи их нај по грд ни јим атри бу ти ма и сма њу ју -
ћи зна чај и број уче сни ка. По сле не ког вре ме на, ка да су ре ал но и
бит но про ре ђе ни ре до ви про те ста на та, и на па ди су, као по ко ман -
ди, по пу сти ли. Ов де се ру ши по ме ну ти основ ни по сту лат: гра ђа ни
је су у не га тив ном кон тек сту у до ма ша ју др жа ве, на чин на ко ји се
тај про цес од ви ја и енер ги ја што се у тај „по сао” ула же пот пу но су
не ва жни.

На тра гу ре че ног, из у зет но је ин те ре сант но ви ђе ње Т. Пеј на, ко ји је
одав но на пи сао: „Дру штво је нео п ход но у сва кој др жа ви, а вла да је
чак и у нај бо љој др жа ви са мо ну жно зло”.

* * *
Као и све оста ле гра не при вре де, у Ср би ји су пер сто ји по љо при вре да!
У ства ри, не сто ји, обим про из вод ње сва ке го ди не опа да. Ова чи ње -
ни ца би Пан чев це, као ста нов ни ке рав ног и плод ног Ба на та, мо ра ла
по себ но да бри не.

Су лу до је и по ку ша ти по ре ди ти да на шњи цу са осам де се тим го ди -
на ма про шлог ве ка; та да је моћ ни ПИК „Та миш” за по шља вао хи ља -
де љу ди, ко ји су бри ну ли о де се ти на ма хи ља да гр ла сто ке и об ра ђи -
ва ли не за ми сли ве по вр ши не зе мље. Он да је ком би нат про пао: рас -
пар чан је и ин те ре сно про дат у де ло ви ма – баш као и ве ли ка др жа ва
у ко јој је цве тао.

Али с про ме ном ре жи ма 2000. го ди не и пре стан ком ра то ва оче ки -
ва ло се да ће ства ри кре ну ти на бо ље. Ипак, чак и тај пе ри од од пре
де сет до пет на ест го ди на из пер спек ти ве ра та ра и сто ча ра из гле да
бо ље од овог ко ји са да пре жи вља ва ју.

Ако се овај тренд на ста ви, а др жа ва ни шта кон крет но не пре ду зме
– ко пре жи ви, при ча ће...

* * *
По сле два ме се ца па у зе про ра ди ће и од бор ни ци ло кал ног пар ла мен -
та. За се да ње Скуп шти не гра да би ће, као и увек, до бра при ли ка за
опо зи ци ју да се огла си. У по след ње вре ме, су де ћи по ми зер ном бро -
ју одр жа них кон фе рен ци ја за но ви на ре (за ме сец да на тек две-три),
чла но ви и во де ћи љу ди стра на ка ко је не уче ству ју у вла сти ни су има -
ли шта да ка жу.

Због су шти не по ли тич ког де ло ва ња, као и свих мо гу ћих де фи ни -
ци ја по ли ти ке и ви ше стра нач ја, ка ко оних ака дем ских, та ко и сва ко -
днев них на род ских, нео п ход но је да се раз бу де. Но ви на ри је два че -
ка ју да до би ју „ме со” од по ли тич ких ак те ра: ова ко ис па да да бој ко ту -
је мо дру га чи ја ми шље ња, она ван мејнстри ма, да нам ни је ста ло до
де мо кра ти је.

А она је, ка ко је за бе ле жио Има ну ел Кант у „Кри ти ци чи стог ума”,
уре ђе ње ко је „до пу шта нај ве ћу мо гу ћу људ ску сло бо ду са гла сно за ко -
ну по ко ме се сло бо да сва ког по је дин ца мо же по ми ри ти са сло бо дом
свих дру гих”.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



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

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

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

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

Д. К.

Сва ки че твр ти 
од ра сли ста нов ник
Ср би је има ма ње 
од де сет зу ба

Ва жна те ма већ 
од вр тић ког до ба

Слу жба сто ма то ло шке здрав -
стве не за шти те пан че вач ког
До ма здра вља при кљу чи ла се
ни зом ак тив но сти обе ле жа ва -
њу Не де ље здра вља уста и зу ба,
ко јој је у Ср би ји, већ 27 го ди на,
по све ће на тре ћа сед ми ца ма ја.

Ово го ди шња кам па ња ре а -
ли зу је се под сло га ном „Осмех -
ни се здра во”, а за вре ме ње ног
тра ја ња, од 15. до 21. ма ја, у
чи та вој др жа ви при ре ђу ју се
раз ли чи те ма ни фе ста ци је на -
ме ње не пре све га де ци, на став -
ни ци ма и ро ди те љи ма.

Епи де ми ја ка ри је са
– У Ср би ји је си ту а ци ја тре нут -
но та ква да у пет на е стој го ди ни
97% де це има је дан или ви ше
ка ри је сних зу ба, сва ки че твр ти
од ра сли ста нов ник има ма ње од
де сет зу ба, 9,3% од ра слих не ма
ни је дан зуб, а са мо 50% ста нов -
ни штва пе ре зу бе ви ше од јед -
ном днев но. За то се то ком ове
не де ље сви за по сле ни у на шој
Слу жби до дат но ан га жу ју у пре -
вен тив ном и здрав стве но-вас -
пит ном ра ду, ка ко би су гра ђа -
ни ма скре ну ли па жњу на здра ве
на ви ке с ци љем спре ча ва ња
епи де ми је ка ри је са, бо ле сти де -
сни и гу бит ка зу ба – ис та као је
др Ти хо мир Мре но вић, на чел -
ник Слу жбе сто ма то ло ги је.

Јед на од ак тив но сти у окви -
ру обе ле жа ва ња Не де ље уста и
зу ба ре а ли зо ва на је у уто рак,
16. ма ја, ка да су оде ље ње деч -
је сто ма то ло ги је по се ти ли ма -
ли ша ни из при прем не гру пе
вр ти ћа „Љи љан” ка ко би пре -
гле да ли сво је зу би ће.

– Ово нам је већ дру га по се -
та сто ма то ло гу и мо же мо се

АКТУЕЛНО
Петак, 19. 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

НЕ ДЕ ЉА ЗДРА ВЉА УСТА И ЗУ БА

ШТА ОСМЕХ ГО ВО РИ О НА МА

Ме ђу на род ни дан се ћа ња на
пре ми ну ле од си де (Interna-
tional AIDS Candlelight Me-
morial) би ће обе ле жен и у
на шем гра ду, у не де љу, 21.
ма ја, од 19 до 21 сат, на пла -
тоу ис пред Град ске упра ве.

Ка ко ка жу ор га ни за то ри
до га ђа ја из удру же ња „Но ва
+”, циљ овог сим бо лич ног
ску па је про мо ви са ње пра ва
и по тре ба љу ди ко ји жи ве с
ХИВ-ом и си дом, а то ком ве -
че ри ће би ти пред ста вље ни
нај но ви ји по да ци о кре та њу
ХИВ-а у Ср би ји, као и ре зул -

та ти ра да Уни је ор га ни за ци ја
ко је се ба ве њи хо вом за шти -
том (USOP). На ши су гра ђа -
ни ће има ти при ли ку да упа -
ле све ћу у знак се ћа ња на
пре ми ну ле од си де или да
оста ве по ру ку по др шке они -
ма ко ји су за ра же ни ХИВ-ом.

AIDS Candlelight Memorial
обе ле жа ва се од 1983. го ди -
не, сва ке тре ће не де ље у ма -
ју, с ци љем по ди за ња све сти
о овој бо ле сти, бу ђе ња со ли -
дар но сти и спре ча ва ња дис -
кри ми на ци је обо ле лих.

Д. К.

AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL У НЕ ДЕ ЉУ 

У ПАР КУ

Се ћа ње на пре ми ну ле
од си де

по хва ли ти ти ме да на ша де ца,
као и њи хо ви ро ди те љи, има ју
на ви ку да ре дов но од ла зе код
зу ба ра. Ка ко је реч о пред -
школ ци ма, са да је код нас ак -
ту ел на зу бић-ви ла, јер де ци
ис па да ју млеч ни зу би. То је
са да глав на атрак ци ја, за јед но
се ве се ли мо сва ком зу бу ко ји
ис пад не, а на рав но и но ви ма
ко ји ни чу – ре кла је вас пи та -
чи ца Ру жи ца Не на дић.

У че ка о ни ци деч јег оде ље ња
по ста вље на је и из ло жба ра до -
ва де це из свих вр ти ћа ПУ
„Деч ја ра дост” на те му здра -
вља уста и зу ба.

– Сва ке го ди не у ово вре ме на
на шем оде ље њу на пра ви мо ма -
ло све ча ни ју ат мос фе ру, а у обе -
ле жа ва ње до га ђа ја укљу чу ју се и
основ не шко ле и по је ди не се о -
ске здрав стве не ста ни це. Из ло -
жба деч јих ра до ва ор га ни зу је се
тра ди ци о нал но, а осим то га, у
пр ви план ста вља мо еду ка ци ју
ро ди те ља и де це о то ме шта све

тре ба ра ди ти ка ко би се зу би ћи
одр жа ли у што бо љем ста њу и
ка ко би би ло што ма ње ка ри је са
– ре кла је др Ве сна Ан кић, сто -
ма то лог на деч јем оде ље њу.

Без бри жни и пре бри жни
Она је до да ла и то да се о овим
те ма ма не го во ри са мо у тре -
ћој сед ми ци ма ја, већ то ком
чи та ве го ди не.

– Има мо ор га ни зо ва не пре -
вен тив не по се те свим вр ти ћи -
ма, основ ним и сред њим шко -
ла ма у Пан че ву, то ком ко јих
де цу и ро ди те ље под се ћа мо на
то да је из у зет но ва жно по се -
ћи ва ти ода бра ног сто ма то ло га
бар јед ном у шест ме се ци, и то
од ни ца ња пр вог зу би ћа, па до
кра ја жи во та. Мо рам да по хва -
лим мла ђе ге не ра ци је да во де
ви ше ра чу на о здра вљу зу ба
не го што је то ра ни је био слу -
чај. За па зи ли смо и то да ро ди -
те љи као да су се по де ли ли у
две гру пе: јед ни су пре бри жни
и до ла зе због сва ке тач ки це,

док дру ги до во де де цу тек он да
ка да је за спас од ре ђе ног зу би -
ћа пре ка сно. На сре ћу, пред -
ња че они од го вор ни ји – ка же
др Ве сна Ан кић.

У пр ву по се ту зу ба ру с де те -
том би тре ба ло оти ћи од мах
по ни ца њу зу би ћа. Том при ли -
ком ће ро ди те љи до би ти са ве -
те о пра вил ној ис хра ни де те та
и аде кват ној не зи млеч них зу -
ба. Основ не пре по ру ке гла се
да тре ба из бе га ва ти пре ве ли ке
ко ли чи не ше ће ра, као и да зу -
бе де те ту тре ба пра ти чим се
по ја ве, и то та ко што ће се с
њих пре спа ва ња ски да ти
скра ма уз по моћ га зе на ква -
ше не во дом. Ка сни је се уво де
и чет ки це и ма ле ко ли чи не
па сте за зу бе, а око тре ће го ди -
не жи во та, ка да је де те спрет -
ни је, мо же му се по ве ри ти за -
да так да поч не са мо стал но да
пе ре зу бе, на рав но и да ље уз
над зор и по др шку ро ди те ља.

Д. Ко жан

Зу бић-ви ла ни је же ле ла да се фо то гра фи ше

Ма ни фе ста ци ја „Мај ски да -
ни књи ге” про сла ви ће ове го -
ди не ју би леј – пет на ест го ди -
на по сто ја ња. Од 18. до 26.
ма ја пред ста ви ће се до бит ни -
ци Европ ске на гра де за књи -
жев ност, два пи сца ко ји су за
свој рад у по след ње вре ме до -
би ли не ко ли ко зна чај них
при зна ња, а го шћа фи нал не
ве че ри би ће ак ту ел на до бит -
ни ца НИН-ове на гра де за ро -
ман го ди не.

„Мај ски да ни књи ге” по че -
ће у че твр так, 18. ма ја, у 19 са -
ти, у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти, отва ра њем из ло -
жбе сли ка, скулп ту ра и ви део-
ма те ри ја ла „Гу ше ње и да вље -
ње” Ми ло ша Шо ба ји ћа.

Сле де ћи су срет би ће одр жан
у по не де љак, 22. ма ја, у чи та о -
ни ци Град ске би бли о те ке, ка -
да ће се пу бли ци пред ста ви ти
до бит ни ци Европ ске на гра де
за књи жев ност: Је ле на Лен -

голд, Та тја на Сту пар Три фу но -
вић и Угље ша Шај ти нац.

Су тра дан на истом ме сту, у
16 са ти, би ће до де ље не на гра де
нај бо љим мла дим чи та о ци ма, а
гост ће би ти деч ји пи сац Бран -
ко Сте ва но вић. Истог да на би ће
одр жа не две књи жев не ве че ри,
на ко ји ма ће се пред ста ви ти Бе -
ри слав Бла го је вић (у 18.30) и
Енес Ха ли ло вић (у 20 са ти).

У сре ду, 24. ма ја, у 12 са ти, у
окви ру обе ле жа ва ња Да на сло -
вен ске пи сме но сти и кул ту ре
би ће одр жа ни: пре да ва ње
проф. др Ра ди во ја Ра ди ћа „По -
след њи Не ма њић – реч о Св.
Јо а са фу Ме те о ри ту”, до де ла
при зна ња за из у зе тан до при -
нос про у ча ва њу исто ри је би -
бли о те кар ства у Ср би ји и про -
мо ци ја ју би лар ног, 30. бро ја
„Чи та ли шта” – на уч ног ча со -
пи са за те о ри ју и прак су би -
бли о те кар ства. Би ће отво ре не
и две из ло жбе: „’Чи та ли ште’ –

пр вих 15 го ди на” Ми ља не Ми -
ми це Алек сић и „’Чи та ли ште’
и из да ња Град ске би бли о те ке
Пан че во” Љи ља не Драк шан.
Су срет са умет ни ком Ми ло -
шем Шо ба ји ћем, под на зи вом
„Ши ром ра ши ре них ру ку”, би -
ће при ре ђен истог да на, од 19
са ти. Том при ли ком ће би ти
при ка за ни филм ски за пи си
Вла ди ми ра Ва ле шин ског о де -
ли ма Ми ло ша Шо ба ји ћа и
пред ста вље на мо но гра фи ја о
умет ни ку, а гост ве че ри би ће
Ма ти ја Бећ ко вић.

Про мо ци ја књи ге „Лич на то -
по гра фи ја ра ја” Го ра на Тра и ло -
ви ћа би ће одр жа на у че твр так,
25. ма ја, у 10 са ти, у ре сто ра ну
„Ма ли рај”, а уче сни ци ће би ти
др Дра га на Са бо вљев, Де јан Бо -
снић, Не ма ња Ро тар и ау тор. У
дво ра ни „Апо ло”, од 12.30,
проф. др Де сан ка Ста ма то вић,
ака де мик Ра до мир В. Ива но -
вић, проф. др Гор да на Сто кић

Си мон чић и проф. др Жељ ко
Вуч ко вић про мо ви са ће мо но -
гра фи ју „Би бли о те ка кроз вре -
ме: при ло зи оп штој исто ри ји
би бли о те ка до 16. ве ка”, на кон
че га ће усле ди ти на уч ни скуп
„Би бли о те ке и иден ти тет”. У
19.30 про грам ће се на ста ви ти у
чи та о ни ци Град ске би бли о те ке,
где ће би ти пред ста вље на мо но -
гра фи ја „Јав не би бли о те ке у
Ср би ји 1901–1918” Бран ке
Дра го са вац. По ред ау тор ке, го -
во ри ће и ака де мик Ра до мир В.
Ива но вић и Ми ла Сте фа но вић.
Дан пун књи жев них су сре та за -
вр ши ће се у ста рој Вај фер то вој
пи ва ри уз му зи ку се ћа ња „Rit-
mo de la noche”.

По след ње ве че ма ни фе ста ци -
је ре зер ви са но је за Ива ну Ди -
нић, до бит ни цу НИН-ове на гра -
де. У пе так, 26. ма ја, у 19 са ти, у
чи та о ни ци Град ске би бли о те ке
с њом ће раз го ва ра ти књи жев -
ник Ву ле Жу рић. M. M.

ПОЧИЊУ „МАЈ СКИ ДА НИ КЊИ ГЕ”

Књи жев не ве че ри, су сре ти са ау то ри ма, из ло жбе...
НО ВА АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

По пуст на про те тич ке
услу ге

Од са мог отва ра ња,
кра јем про шле го -
ди не, Цен тар за
хит ну и ре ста у ра -
тив ну сто ма то ло ги -
ју „Ни ко дент ме -
дик” ис ти че се по
ква ли те ту услу га,
са вре ме ној опре ми,
про фе си о нал ном и
љу ба зном осо бљу и
при јат ном ам би -
јен ту.

Осим то га, све ве ћи број
на ших су гра ђа на од лу чу је се
за услу ге ове сто ма то ло шке
ор ди на ци је, ко јом ру ко во ди
др Ђор ђе Ни ко лић, због
атрак тив них це на и мо гућ -

но сти пла ћа ња на од -
ло же но. Упра во ових
да на у „Ни ко ден ту” је
по кре ну та и но ва ак -
ци ја, у окви ру ко је сви
они ко ји ма су нео п -
ход не услу ге из обла -
сти про те ти ке оства -
ру ју пра во на чак 30%
по пу ста.

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.

Д. К.

Чланица Удружења жена „Па-
нонке” Марина Трифуновић
израдила је најбољу минијату-
ру у земљи традиционалном
техником – оцењено је на петој
изложби рукотворина „100 же-
на – 100 минијатура” у Народ-
ној скупштини у Београду. По-
ред ње, прво место су освојиле
и Славица Васовић из Сомбо-
ра, Верица Авлијаш из Београ-
да и Слободан Митровић из
Беле Паланке, и то у категори-
јама вез и златовез, пустовање
и керамика, ткање и нецање.

– Била сам врло изненађена
када сам чула да је један од мо-
ја два рада освојио прво место
на годишњој изложби у Народ-
ној скупштини. Реч је о мини-
јатури у категорији нецање, од-
носно чипка кроз хеклање – из-
јавила је Марина Трифуновић.

За овогодишњу манифеста-
цију пријавило се више од 80
аутора са преко 150 експоната
из 30 општина и градова, а
стручни жири је за изложбу
одабрао 95 минијатура од 50
аутора.

Изложба „100 жена – 100
минијатура” јесте јединствена
жирирана манифестација у
области рукотворина, чији је
циљ мотивација жена и мла-
дих да се учешћем афирмишу
и добију признање струке и
јавности за свој рад.

– Протокол Народне скуп-
штине, као и Републичке и
Покрајинске владе користи
традиционалне рукотворине
„Етно-мреже” као дипломат-
ске поклоне, чиме промовише
аутентичност и лепоту насле-

ђа Србије и ствара извор при-
хода и запослења за жене на
селу – рекао је Владимир Ма-
ринковић, потпредседник На-
родне скупштине, отварајући
изложбу.

За све најбоље оцењене ау-
торе обезбеђене су вредне
новчане награде кроз спон-
зорство друштвено одговор-
них компанија које су сагле-
дале значај ове иницијативе и
уз институционалну подршку
Народне скупштине и НА-
ЛЕД-а.

Кровно удружење произво-
ђача рукотворина „Етно-мре-
жа” промовише производњу
рукотворина као перспектив-
ну привредну грану која уз
минимална улагања може да
обезбеди извор прихода за же-
не из свих крајева Србије и до-
принесе промени имиџа зе-
мље.

Изложбу је организовало
удружење „Етно-мрежа” уз по-
дршку Народне скупштине и
НАЛЕД-а, а трајаће до 19. маја.

М. Д.

НАЈЛЕПША МИНИЈАТУРА У ЗЕМЉИ

Награђена Марина Трифуновић



Рад ним са стан ком одр жа ним
16. ма ја Са вет за род ну рав но -
прав ност Скуп шти не гра да
обе ле жио је де сет го ди на по -
сто ја ња. У ма лој са ли град ске
ку ће тим по во дом раз го ва ра -
ли су пред сед ник Скуп шти не
гра да Ти гран Киш, ди рек тор -
ка По кра јин ског за во да за
рав но прав ност по ло ва Ди а на
Ми ло вић, по кра јин ски по сла -
ник СНС-а На да Ми ла но вић,
као и чла но ви Жен ске од бор -
нич ке мре же Пан че ва и пред -
став ни ци пан че вач ких удру -
же ња и ин сти ту ци ја.

Пре све га по ли тич ка оба ве за
од бор ни ка, али и њи хо ва гра -
ђан ска ду жност, на ла жу им да
се у ло кал ним сре ди на ма ба ве
пи та њи ма род не рав но прав но -
сти, али и дру гим про бле ми ма
мар ги на ли зо ва них гру па. Ка ко
смо чу ли од пред сед ни ка
Скуп шти не Ти гра на Ки ша, за
ових де сет го ди на ни је дан са -
ста нак упра во овог са ве та ни је
од ло жен због, на при мер, не -
до стат ка кво ру ма, што ни је
слу чај са оста лим скуп штин -
ским од бо ри ма. Ми ли ца То до -
ро вић, пред сед ни ца Са ве та за
род ну рав но прав ност, ка же да
тај по да так го во ри о њи хо вој
од луч но сти у бор би за бо љи
по ло жај свих гра ђа на.

– С ци љем да род ну по ли ти -
ку ин кор по ри ра у све јав не по -
ли ти ке, Са вет је осно ван 2007.

го ди не, а тре нут но бро ји де вет
чла но ва – ре кла је она.

Пред се да ва ју ћи ло кал ног
пар ла мен та Ти гран Киш под -
се тио је да пан че вач ка скуп -
шти на има де вет оба ве зних
рад них те ла, а да са мо јед но, и
то ово, озбиљ но ра ди свој по -
сао. У та рад на те ла че сто се
ме ша ју и по ли ти ка и дру ги
ин те ре си.

– Ви сте свих ових де сет го -
ди на пре да но ра ди ли на то ме
да сви жи ви мо бо ље, а не са мо
же не. Сед ни це Скуп шти не
гра да су че сто бур не и по ли -
тич ки обо је не, па се за скуп -
штин ском го вор ни цом, на жа -
лост, не чу је шта је то што ви
та ко успе шно ра ди те – ре као
је Киш.

По ли ти ча ри не ви де зна чај
Са ве та
У Скуп шти ни Пан че ва од ок -
то бра про шле го ди не по сто ји
и Жен ска од бор нич ка мре жа,
у ко јој су од бор ни це свих по -
ли тич ких стра на ка, и оне тре -
ба да во де дру га чи ју ло кал ну
по ли ти ку, од но сно да увек
ста вља ју ло кал ни ин те рес ис -
пред по ли тич ког.

За ме ни ца пред сед ни це Жен -
ске од бор нич ке мре же Ве сна
Ву јо вић, од бор ни ца СНС-а,
под се ћа да су се од бор ни це
удру жи ле на ини ци ја ти ву
упра во Са ве та за род ну рав но -
прав ност и да и оне уче ству ју

у ње го вом ра ду. Ина че, пан че -
вач ка Скуп шти на има че тр де -
сет де вет од бор ни ка и два де -
сет јед ну од бор ни цу, што је
ис под за кон ског ми ни му ма
од 30 од сто.

– За осни ва ња Жен ске од -
бор нич ке гру пе би ло је ше сна -
ест од бор ни ца, а наш циљ је
укљу чи ва ње свих од бор ни ца
из свих пар ти ја у рад ка ко би
рас пра вља ле о ва жним ло кал -
ним те ма ма, не са мо по ли тич -
ким – ре кла је Ву јо ви ће ва.

Кра јем про шле го ди не на
че ло По кра јин ског за во да за
рав но прав ност по ло ва до шла
је Ди а на Ми ло вић. За се бе ка -
же да је функ ци о нер ко ји не
се ди у фо те љи, већ је стал но
на те ре ну, што тре ба и оста ли
по ли ти ча ри да ра де, јер се је -

ди но та ко мо же до би ти ја сан
увид у то ко ли ко је ста ње те -
шко или не ки про блем ве ли -
ки.

– Мно ги пред сед ни ци оп -
шти на и гра до на чел ни ци, као
и пред сед ни ци скуп шти на
уоп ште ни су раз у ме ли шта су
са ве ти за род ну рав но прав -
ност, па су на та ме ста по ста -
вља ли љу де ко ји о то ме не ма ју
пој ма. Од ок то бра про шле го -
ди не сам на че лу По кра јин -
ског за во да и оно што сам
при ме ти ла, је сте да су се же не
углав ном ба ви ле ки фли ца ма и
руч ним ра до ви ма. И то је по -
треб но, али и др жа ва и По кра -
ји на и ло кал на са мо у пра ва
има ле би ви ше ко ри сти ка да
би се оне озбиљ ни је ба ви ле
про бле ми ма, али на кра ју и

тим сво јим хо би ји ма – ре кла
је Ми ло ви ће ва.

На гла си ла је да је по ро ди -
ца, као стуб дру штва, по љу ља -
на, а да су и му шкар ци у те -
шкој си ту а ци ји. Да је су, по ка -
зу је по ве ћан број са мо у би ста -
ва. Др жа ва тре ба да во ди ра чу -
на о обе по пу ла ци је, а сам за -
вод је ове го ди не утро стру чио
свој бу џет на ме њен про јек ти -
ма удру же ња.

Си гур не ку ће као илу стра ци -
ја ста ња дру штва
Ру ко во ди лац Си гур не ку ће у
Пан че ву Ја сна Ву ји чић на
рад ном ску пу по во дом обе ле -
жа ва ња де сет го ди на ра да Са -
ве та за род ну рав но прав ност
за о кру жи ла је при чу, а и на до -
ве за ла се на по кра јин ску ди -
рек тор ку и да ла кон крет не су -
ге сти је с те ре на од но сно из
до ме на сво је по зи ци је. Оце ни -
ла је да ен ту зи ја зам па да, а да
се про бле ми го ми ла ју и да то
зах те ва озбиљ ну ана ли зу.

– Да ли ће мо се по ме ри ти
од ко ла ча и хе кле ра ја? Од мах
да ка жем, да ме не раз у ме те
по гре шно, и са ма сам тка ља у
удру же њу „Па нон ке”, али сам
и не срећ на и ту жна, јер сви
има мо ка па ци те та за ви ше и
бо ље. Мо рам ре ћи да сам не -
срећ на ка да чу јем да са мо по -
је ди ни гра ви ти ра ју Но вом Са -
ду, јер и број на пан че вач ка
удру же ња по сто је и ра де. Нео -

п ход на нам је по моћ Но вог
Са да од но сно др жа ве ка ко би -
смо фи на ли зи ра ли оно што
ра ди мо... Мо рам да до дам и
да при ча о Си гур ној ку ћи зах -
те ва по се бан са ста нак јер,
при ме ра ра ди, сва ког да на су
сви на ши ка па ци те ти пу ни.
Ина че, пан че вач ко при хва ти -
ли ште је пр во у Ср би ји до би ло
до зво лу за рад, али су на ши
усло ви за рад огра ни че ни, јер
сва ко днев но ра ди мо са два де -
сет же на, на при мер, у пра -
зном дво ри шту – ре кла је она.

На да Ми ла но вић, по кра јин -
ски по сла ник СНС-а из Пан -
че ва, ко ја је у Скуп шти ни Вој -
во ди не и за ме ни ца пред сед -
ни це Од бо ра за рав но прав ност
по ло ва, ре кла је да је свим
пан че вач ким гра ђа ни ма и
удру же њи ма на рас по ла га њу,
као вр ста спо не из ме ђу Пан -
че ва и По кра ји не.

На обе ле жа ва њу де сет го ди -
на Са ве та за род ну рав но прав -
ност би ли су пред став ни ци
удру же ња же на, удру же ња
осо ба са ин ва ли ди те том, као и
пред став ни ци по ли тич ких
стра на ка.
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По крет Две ри оце њу је да је
пре ма по пи су из 2011. го ди -
не, на те ри то ри ји Пан че ва
би ло је 124.511 ста нов ни ка,
а да нас, на кон пет го ди на
вла сти по ли ти ча ра ко ји су
са мо про ме ни ли стра нач ке
бо је, има мо пре ко 4.000 гра -
ђа на ма ње. 

– Уме сто да се ра ду је мо
сва ком но вом да ну, по рас -
тао је број оних ко ји са зеб -
њом че ка ју из вр ши те ље да
им узму део имо ви не, јер
ни су у ста њу да пла те ко му -
на ли је и оста ле тро шко ве.
Ни шта ма ње не стра ху је мо
ни од бо ле сти, али ни од
усло ва у ко ји ма би смо би ли
ле че ни. Со ци јал на, прав на,
еко ном ска и здрав стве на си -
гур ност гра ђа на су уру ше не
и сва ко од нас тр пи по сле -
ди це не спо соб них љу ди –
рекао је Милутин Илић из
Двери.

Чла но ви Две ри у Пан че ву
кри ти ко ва ли су ре пу блич ку
и по кра јин ску власт, чи ја је
ад ми ни стра ци ја је пре о бим -
на и због ко је „за вла че ру ке
у џе по ве ло кал них са мо у -

пра ва”. Оце њу ју да исти од -
нос има ју и ло кал не са мо у -
пра ве пре ма ме сним за јед -
ни ца ма. Не ма ња Ми хај ло -
вић, члан Град ске ор га ни за -
ци је Две ри, из ја вио је да
због то га не чу ди што је Оп -
шта бол ни ца, ко ја је под ин -
ге рен ци јом По кра јин ске
вла де, у ло шем ста њу.

– Ка да би сред ства за
здрав ство би ла на рас по ла -
га њу ло кал ној за јед ни ци, ми
би смо зна ли где је нај по -
треб ни је уло жи ти и не би -
смо че ка ли ми ло сти њу из
Но вог Са да. Ова ко, струч ни
ка дар од ла зи у ино стран -
ство, док на ма оста је ма ло
спо соб них, вред них и ча -
сних, а мно го ко рум пи ра -
них, стра нач ких, не спо соб -
них и с ку пље ном ди пло мом
– из ја вио је Ми хај ло вић, ко -
ји је сту дент пра ва, и до дао
да он не же ли да оде из Ср -
би је, као и да ће учи ни ти све
да и оста ли мла ди Пан чев ци
оста ну ов де.

Пр ва при ли ка би ће већ 4.
ју на, ка да ће би ти одр жа ни
из бо ри у МЗ Ко теж.

ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Ви ше нов ца за здрав ство

СА ВЕТ ЗА РОД НУ РАВ НО ПРАВ НОСТ ОБЕ ЛЕ ЖИО ДЕ СЕТ ГО ДИ НА

Ни је све у по ли ти ци

Скуп шти на гра да 
до би ја пе то ро 
не за ви сних 
од бор ни ка

Со ци ја ли сти и по ред
по др шке Ву чи ћу 
у Пан че ву оста ју 
опо зи ци ја

На по след њим пред сед нич -
ким из бо ри ма, 2. апри ла, пр ви
пут две ве ли ке пар ти је – Де -
мо крат ска стран ка и Со ци ја -
ли стич ка пар ти ја Ср би је – ни -
су има ле свог кан ди да та. Де -
мо кра те су по др жа ле не за ви -
сног Са шу Јан ко ви ћа, а со ци -
ја ли сти ли де ра на пред ња ка и
ак ту ел ног пре ми је ра Алек сан -
дра Ву чи ћа. У све тлу овог пре -
се да на, али у Пан че ву, мо же -
мо да са гле да мо и ли га ше, јер
је Град ски од бор Ли ге со ци -
јал де мо кра та Вој во ди не, и по -
ред то га што се ли дер те пар -
ти је Не над Ча нак кан ди до вао,
по др шку дао дру гом кан ди да -
ту – Са ши Јан ко ви ћу.

За пе так, 19. мај, за ка за на је
пр ва сед ни ца Скуп шти не гра -
да Пан че ва на кон ових пред -
сед нич ких из бо ра. На сту па ње
пан че вач ких од бор ни ка, ка ко
са зна је мо, би ће про ме ње но.

Сло же на си ту а ци ја за ли га ше
Осим то га што ни су хте ли да
по др же свог пред сед ни ка Не -
на да Чан ка, па су на из бо ри ма
2. aприла гла са ли за Јан ко ви -
ћа, у Пан че ву су из гу би ли и
нај ја чу у стра нач кој хи је рар -
хи ји – Ма ри ни ку Те пић. Она је
пр ва то ком кам па ње за пред -
сед ни ка Ср би је на пу сти ла ЛСВ
и по моћ у из бор ном шта бу
пру жи ла бив шем за штит ни ку
гра ђа на, а не дав но је по ста ла и
члан Но ве стран ке Зо ра на
Жив ко ви ћа. Са ша Јан ко вић ни
ме сец и по да на на кон одр жа -
них из бо ра ни је сво ју по ли тич -
ку ам би ци ју де фи ни сао кроз
осни ва ње по кре та или стран -
ке. На ја вље но је да ће то учи -
ни ти у не де љу, 21. ма ја, што је

пак по сле одр жа ва ња пан че -
вач ке скуп шти не.

Од бор ник Ли ге со ци јал де -
мо кра та Вој во ди не Па вле Ђу -
кић из ја вио је да ће из те
стран ке иза ћи пе то ро од ше -
сто ро од бор ни ка.

– У сво је лич но име мо гу да
ка жем да ћу у пе так у Скуп -
шти ни гра да на сту па ти као
не за ви сни од бор ник – из ја вио
је Ђу кић.

На на шу кон ста та ци ју да
Са ша Јан ко вић два да на на -
кон ове сед ни це осни ва по -
крет, а да је њи хо ва Ма ри ни -
ка Те пић код Жив ко ви ћа, и
на пи та ње ку да ће они, Ђу кић
је за го нет но по но вио да су
пан че вач ки ли га ши пру жи ли
по др шку Јан ко ви ћу, не же ле -
ћи да от кри ва да ли ће као не -
за ви сни од бор ни ци би ти са мо
на тој јед ној сед ни ци. По ред
Ђу ки ћа, од бор ни ци ЛСВ-а су
и Ден ко Тон чев, Вла дан Ке -
ље вић, Ми лош Ве се ли нов,
Со ња Ра ди во јев и Оли вер
Пет ко вић.

РЕ ФЛЕК СИ ЈА ПРЕД СЕД НИЧ КИХ ИЗ БО РА У ПАН ЧЕ ВУ

ЛИ ГА ШИ ОСТА ЈУ 
БЕЗ ОД БОР НИЧ КЕ ГРУ ПЕ?

Страну припремила

Марина
Димитрић

што смо на из бо ри ма по др жа -
ли Алек сан дра Ву чи ћа за
пред сед ни ка Ср би је, не ће се
од ра зи ти на на ше на сту пе у
пан че вач ком пар ла мен ту. На -
ши од бор ни ци ће и да ље би ти
кон струк тив на опо зи ци ја – из -
ја вио је Дан гу бић.

Од бор нич ка гру па СПС-а,
на кон што су је кра јем про шле
го ди не на пу сти ли Зо ран Аша -
нин и Ви да на Ду ми тру, ко ји су
из СПС-а од но сно „Је дин стве -
не Ср би је” пре шли у СНС, бро -
ји че тво ро од бор ни ка.

Из Ли ге су нас за мо ли ли за
стр пље ње и на ја ви ли да ће
уско ро, а мо жда већ у пе так,
одр жа ти кон фе рен ци ју за но -
ви на ре. Стр пљи ви ће мо би ти и
до сле де ће сед ни це Скуп шти -
не, на ко јој ће сво ју од бор нич -
ку гру пу мо жда до би ти Са ша
Јан ко вић, Но ва стран ка или
не ко тре ћи. За пан че вач ке
при ли ке, ина че, ни је уо би ча је -
но да не за ви сни од бор ни ци у
пар ла мен ту бу ду ду же од две
сед ни це.

Од бор ни ца ЛСВ-а Со ња Ра ди -
во јев по твр ди ла је за „Пан че вац”
да је она та ко ја оста је у ЛСВ-у.

– Упо зна та сам с де ша ва њи -
ма у стран ци. И по ред то га
што смо сви, од но сно цео
Град ски од бор, по др жа ли Јан -
ко ви ћа, не ћу на пу сти ти Ли гу,
у ко јој сам од 1999. го ди не.
Ча нак нам то и не за ме ра. У
свом бу ду ћем ра ду, па и као
је ди ни пред став ник ЛСВ-а у
Скуп шти ни гра да, бо ри ћу се
као и до са да за мо је До лов це.
Да под се тим, има мо про блем
са об ра чу ном це не сме ћа, али
о то ме ви ше на Скуп шти ни –
из ја ви ла је Со ња Ра ди во јев.

У пан че вач ком СПС-у не ма
про ме на
Шеф Од бор нич ке гру пе СПС-а
Ни ко ла Дан гу бић под се ћа да и
по ред од лу ке вр ха стран ке да
на из бо ри ма 2. апри ла по др же
кан ди да та СНС-а, у Пан че ву,
већ у пе так, на ста вља ју опо зи -
ци о но де ло ва ње.

– У пан че вач ком пар ла мен -
ту оста је мо ја ка опо зи ци ја и то

Странка „Доста је било” апе-
лује на градске челнике да
„пређу с речи на дела” и за-
почну обећану реконструк-
цију атлетске стазе на Град-
ском стадиону.

„Позивамо их да обавесте
грађане о детаљима у вези с
реконструкцијом атлетске
стазе. Тражимо од њих пот-
пуну транспарентност рада
и деловања, јер на то грађа-
ни Панчева полажу пуно
право”, саопштила је 15. ма-
ја ова странка.

Она подсећа да је Градски
стадион матична кућа неко-
лико спортских клубова, од
којих многи, међу којима и
Атлетски клуб Панчево, по-
следњих година бележе за-
видне резултате на великим
такмичењима. Такође, по-
следњих година из градског

буџета се мало новца распо-
ређује за школски спорт и за
изградњу и реновирање мул-
тифункционалних спортских
објеката за ђаке и рекреатив-
це, а с друге стране подстичу
се појединци у професионал-
ним, комерцијалним и ску-
пим спортовима.

На крају подсећају да је
уговор између Атлетског са-
веза Србије и Града Панчева
о обезбеђивању идејног про-
јекта за изградњу атлетске
стазе на Градском стадиону
потписан још крајем 2015.
године, а током председнич-
ке кампање, крајем марта,
градоначелник Саша Па-
влов позвао је надлежно ми-
нистарство да финансијски
помогне изградњу. До данас
„постоји само идеја и пред-
изборно обећање.

ДОСТА ЈЕ БИЛО

Шта јес реконструкцијом 
атлетске стазе?
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Уско ро ће нај то пли је го ди шње до ба,
ви со ке тем пе ра ту ре и лет ња же га.
Пи та ли смо на ше су гра ђа не да ли се
и ка ко шти те од пре те ра ног зра че ња
у под не кад „зве зда” упе че, има ју ли
про бле ма с ко жом, иду ли на кон тро -
ле код дер ма то ло га и да ли ко ри сте
за штит не пре па ра те.

ЗДРАВ КО ВА СИ ЛИЋ, пен зи о нер:
– Не шти тим се од сун ца баш на -

ро чи то. Код ле ка ра на кон тро лу ко -
же не идем, јер не осе ћам по тре бу.
Во лим да се сун чам, а скло ним се
кад је баш мно го то пло. 

БОГ ДА НА МАР КО ВИЋ, фри зер:
– Шти ти мо се од сун ца и у под не

ни ка ко не из ла зи мо на по ље, на ро чи то
за то што има мо и ма лу де цу, та ко да
се мак си мал но тру ди мо да ко ри сти мо
кре ме са за штит ним фак то ром. Ре -
дов но иде мо код ле ка ра на кон тро ле,
ја по го то во, за то што имам ма де же
код вра та, па во дим ра чу на о њи ма.

СТРА ХИ ЊА ИЛИЋ, 
сто ма то ло шки тех ни чар:

– Искре но, не шти тим се од сун -
ца, јер не мам по тре бе. Та ква ми је
ко жа. Ни ка да ни сам имао про бле ма
с ма де жи ма, па не идем ни на кон -
тро ле код дер ма то ло га. За штит не
кре ме не ко ри стим, али из го рим по -
не кад док се сун чам. По што мо рам
да ра дим, че сто сам на по љу кад је
нај ја че сун це.

НА ТА ША НИ КО ЛИЋ, не за по сле на:
– Не шти тим се спе ци јал но од сун -

ца, али бри нем о сво јој ко жи. До са -
да ни сам ишла на кон тро ле ма де жа,
али сам упу ће на у про бле ме ко је мо -
гу да иза зо ву. Кре ме са за штит ним
фак то ром ко ри стим ка да је вре ме за
то, ка да су ве ће вру ћи не и ка да се
сун чам.

ВУ КА ШОР МАЗ, пен зи о нер ка:
– Тре ба ло би бри ну ти о сво јој ко жи

и из ла зи ти на сун це. За то би сва ко

се би мо рао да од ре ди тер мин. Али,
што је нај ва жни је, тре ба ре ћи да пи -
ту и тар на жле зда, ко ја се на ла зи у
мо згу, жи ви од сун че ве све тло сти.
Ме ди цин ски гле да но, оба ве зно је
сун ча ти се нај ма ње два де сет ми ну та
днев но. То се мо же при ме ти ти и код
жи во ти ња, ко је је два че ка ју не ку
при ли ку да се сун ча ју. Нај пре по руч -
љи ви је је сун ча ти се од де сет ми ну та
до по ла са та, а до бро је гле да ти у
сун це кад из ла зи и за ла зи. Ни је по -
треб но ко ри сти ти кре ме кад је бла го
сун це.

ЗО РАН ОН ДРИК, елек тро тех ни чар:
– Не мам мно го мо гућ но сти да се

скла њам од сун ца за то што мој по сао
зах те ва не кад и рад на по љу до че ти -
ри по под не. Не ко ри стим за штит не
пре па ра те, а рет ко из го рим. Имам
ма де же и кон тро ли шем их. По след -
њи пут сам на кон тро ли био пре две
го ди не.

Ан ке ти ра ла Ми ли ца Ма нић

Н. НИКОЛИЋС. ИЛИЋ В. ШОРМАЗ З. ОНДРИК

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ШТИ ТИ ТЕ КО ЖУ ОД ПРЕ ТЕ РА НОГ СУН ЧЕ ВОГ ЗРА ЧЕ ЊА?

Кад „зве зда” при пе че, бе жи у хла до ви ну

Б. МАРКОВИЋЗ. ВАСИЛИЋ

ХРОНИКА

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ДОНАЦИЈЕ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ,
ПРОМОЦИЈЕ

Унапређење степена
комуналних услуга

Прописан режим заштите
на Поњавици

Целих петнаест тачака дневног реда
прошли су градски већници на сед-
ници одржаној 12. маја. Састанак је
отворен представљањем средњороч-
ног и дугорочног плана стратегије и
развоја ЈКП-а „Долови”. Потреба за
унапређењем степена комуналних
услуга по захтевима корисника јесте
лајтмотив овог документа.

Причало се о конверзији дуга СП-а
„Ласта” из Београда по основу усту-
пљеног јавног прихода у капитал гра-
да, козметички су, у складу с проме-
нама закона, измењени неки акти, а
дате су сагласности ЈКП-у „Водовод
и канализација” за донацију цеви ко-
легама из Качарева, као и ЈКП-у „Зе-
ленило” да усвоји правилник о уну-
трашњем реду и чуварској служби
Парка природе Поњавица. Њиме се
утврђују правила за спровођење про-
писаног режима заштите. То се наро-
чито односи на понашање посетилаца
заштићеног подручја, као и на њего-
во одржавање.

Градско веће је мишљења да
Скупштина града може да усвоји Из-
вештај о раду и финансијском по-
словању ТОП-а за 2016, а у вези с ту-

ризмом је одобравање пријаве пред-
лога пројекта града Панчева на кон-
курс Министарства трговине, тури-
зма и телекомуникација за доделу
субвенција и дотација намењених за
пројекте развоја туризма у 2017.
Радни назив пројекта је „Уређење
пристана на Тамишу у Панчеву”, а
град ће конкурисати за 1,4 милиона
динара с ПДВ-ом. Из исте сфере су и
закључци да „Дани Вајферта” и „Дан
Дунава” треба да буду градске мани-
фестације од јавног интереса за
Панчево.

Град Пан че во је про шлог пет ка Ту -
ри стич кој ор га ни за ци ји Пан че во на
упра вља ње и ко ри шће ње пре дао бро -
дић ка та ма ран. До био је име „Па ну -
ка”, а ње го ва ку ма – пли ва чи ца Ања
Цре вар, пре ма тра ди ци ји, раз би ја -
њем бо це ви на о кр му пу сти ла је брод
у упо тре бу. Ра ди се о ре а ли за ци ји
про јек та „Пар ти ци па тив но бу џе ти ра -
ње”, за 2016. го ди ну, ко ји је под ра зу -
ме вао да гра ђа ни из ме ђу не ко ли ко
пред ло га иза бе ру нај бо љи кроз про -
цес ја ча ња њи хо ве уло ге у до но ше њу
од лу ка на ло кал ном ни воу.

По што је по са да са чи ње на од
пан че вач ких но ви на ра сти гла до
ме ста где се „Ду нав ули ва у Та миш
из свих мо ра, свих оке а на”, гра до -
на чел ник Са ша Па влов је ре као:

– Ово је кон крет на ак тив ност у ве -
зи са из ла ском гра да на ње го ве ре ке.
Искре но се на дам да ће на ши су гра -
ђа ни ко ји ни су има ли при ли ку да са -

гле да ју град из свих угло ва ис ко ри -
сти ти во жњу ка та ма ра ном ка ко би
Пан че во до жи ве ли и са ре ка. Та ко ђе,
они што се са се том се ћа ју вре ме на
ка да су ту ри стич ки бро до ви пло ви ли
на шим ре ка ма, са да мо гу да ужи ва ју
у но вом-ста ром ис ку ству.

„Па ну ка” мо же да пре ве зе два на -
ест осо ба и са гра ђе на је од спе ци -
фич не ле гу ре алу ми ни ју ма на нај -
са вре ме ни ји на чин. Ду жи на бро ди ћа
је де сет ме та ра, а ши ри на че ти ри;
има два мо то ра од по 30 коњ ских
сна га. У пла ну је да брод бу де део
ре дов не ту ри стич ке по ну де на шег
гра да.

– Пр ве во жње ће би ти ор га ни зо ва не
убр зо, као на ја ва за „Да не Вај фер та”.
На бро ду ће се на ла зи ти но ви на ри из
це ле Ср би је ко ји се ба ве ту ри змом.
Де сти на ци ја ће би ти Бе ла сте на и
остр ва – ре као је Ни ко ла Сто иљ ко вић,
ди рек тор ТОП-а. С. Т.

ТОП ДО БИО КА ТА МА РАН

За пло ви ла „Па ну ка”

Другопоменута манифестација
одржаће се 17. и 20. јуна под слога-
ном „Активни за реке”, а током ње ће
се на градској плажи, између оста-
лог, одржати еколошко-ликовна ра-
дионица, акција чишћења водотока
и обала Тамиша, промоција веслања
ради рекреације... Већници су потом
дали сагласност старчевачком Дому
културе за давање у закуп пословних
просторија.

Неке тачке дневног реда ове сед-
нице, као и многобројне са састанака
градских отаца одржаних у претход-
на два месеца, биће теме за расправу
одборника Скупштине града послед-
њег радног дана ове недеље.

С. Трајковић

Захтеве за учешће у суфинансирању
програма или мера активне полити-
ке запошљавања у текућој години,
које је одобрило Министарство за
рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања, поднело је свих пет
локалних самоуправа које покрива
панчевачка филијала Националне
службе за запошљавање – саопштава
тај огранак НСЗ-а.

Наш град је за суфинансирање про-
грама запошљавања издвојио 1,6 ми-
лиона динара, слично као и Ковачица
(1,5 милиона) и Опово (милион дина-
ра). Највећу суму, чак пет милиона ди-
нара, определила је Општина Ковин, а
најмање ће се у те сврхе „инвестирати”
у Алибунару: 600.000 динара.

У НСЗ-у кажу да су до сада спора-
зуми потписани са Општином Ко-

вин, и то за реализацију програма са-
мозапошљавања, стручне праксе и
јавних радова, и с Градом Панчевом
за реализацију програма јавних ра-
дова. Очекује се потписивање спора-
зума с преостале три општине.

Циљ ових субвенција, које обезбеђу-
је Министарство за рад, јесте смањење
незапослености у јужном Банату.

Д. К.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Субвенције смањују незапосленост

Чланови делегације Асоцијације ки-
неских привредника Војводине и
„Конфучије универзитета” из Новог
Сада посетили су 12. маја Градску
управу, где их је дочекао градоначел-
ник Саша Павлов. Главна тема је би-
ла привредна сарадња, а разговарало
се о хали Багремар и панчевачким
пијацама. Такође, сагледана је сада-
шња и будућа сарадња на пољу еду-
кације.

Павлов је новинарима после са-
станка пренео најважније утиске:

– Причали смо о бољим условима
пословања на локацијама бувље и Зе-
лене пијаце. То су тек, начелно, отво-
рене теме, а треба да се пре свега
конкретизују захтеви, па онда и мо-
гућности обеју страна у наредном пе-
риоду.

„Конфучије универзитет” део је
Културног института Народне Репу-
блике Кине. Према речима градона-
челника, наши суграђани свакоднев-
но имају прилику да комуницирају с
кинеским држављанима, те је лепо и
пожељно да припадници тог народа
имају више прилика да своју културу
представе Панчевкама и Панчевци-
ма. Постоји могућност и да се отвори
огранак поменутог института у на-
шем граду, при коме би постојала и
школа учења кинеског језика.

Према подацима из извора гостију
града, на територији Покрајине нај-
више кинеских привредника живи и
ради у Панчеву. Следећи састанак са
истим учесницима највероватније ће
бити одржан почетком јуна.

С. Т.

ДЕЛЕГАЦИЈА КИНЕЗА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

О бољим условима постојања

ОДБОРНИЦИ ПОНОВО У КЛУПАМА

Председник Скупштине града Тигран Киш сазвао је једанаесту седницу

овог сазива за 19. мај. После двомесечне паузе одборници ће имати пред

собом минимално 37 тачака дневног реда, а колико ће о њима распра-

вљати, остаје да видимо.

Мењаће се и допуњаваће се планови регулације Мисе и терминала

продуктовода, преносиће се права коришћења неких објеката с једних на

друга правна лица, говориће се о Туристичкој организацији Панчева, Ре-

гионалном центру за таленте „Михајло Пупин”, Црвеном крсту...

Претпоставка је да ће опозиција имати шта да каже на тему средњо-

рочних и дугорочних планова пословне стратегије и развоја градских и

сеоских јавних и јавних комуналних предузећа. Очекује се да клупе буду

попуњене.

Заживеће већ у петак



Зе мљи ште, као основ ни ре -
сурс за про из вод њу хра не,
од нај ве ћег је зна ча ја за
људ ску по пу ла ци ју. Про цес
фи то ре ме ди ја ци је нам да је
мо гућ ност за очу ва ње овог
ре сур са од за га ђе ња. То је
при род на тех но ло ги ја ко ја
ко ри сти спо соб ност би ља ка
да вр ше аку му ла ци ју за га -
ђу ју ћих ма те ри ја из зе мљи -
шта. По сту пак об у хва та ви -
ше раз ли чи тих ме то да ко је
мо гу до ве сти до раз град ње
за га ђу ју ће ма те ри је у зе -
мљи шту, и то: уну тар над -
зем ног тки ва биљ ке, у зо ни
ко ре на биљ ке, за тим мо же
да узро ку је усва ја ње или ап -
сорп ци ју, и нај зад имо би ли -
за ци ју за га ђи ва ча у зо ни ко -
ре на. Биљ ке ко је се ко ри сте
у овој тех но ло ги ји су: сла -
чи ца, сун цо крет, ру зма рин,
си рак, ру та ви овас, ки не ска
па прат, то по ла и дру ге.

Ин тен зив ну по љо при -
вред ну про из вод њу све ви -
ше ка рак те ри ше ко ри шће -
ње син те тич ких сред ста ва
као што су ми не рал на ђу -
бри ва, пе сти ци ди и дру го.
Не пра вил ном упо тре бом
ових агро хе ми ка ли ја до ла -
зи до по ве ћа ња њи хо вог са -
др жа ја у зе мљи шту, че сто и
пре ко про пи са них до зво -
ље них гра ни ца. То во ди до

сма ње ња плод но сти зе -
мљи шта и уни шта ва ња би -
о ди вер зи те та на не по пра -
вљив на чин. Би о ди вер зи тет
зе мљи шта је цен трал ни део
на ших при род них си сте ма.
Али та ко ђе је под све ве -
ћим при ти ском људ ских
ак тив но сти. Је дан од на чи -
на за пре чи шћа ва ње зе -
мљи шта и омо гу ћа ва ња да -
љег уна пре ђе ња зе мљи -
шног би о ди вер зи те та је сте
ме тод фи то ре ме ди ја ци је.

По сту пак пред ста вља низ
тех ни ка ко је ко ри сте спо -
соб ност би ља ка да вр ше де -
кон та ми на ци ју при род не
сре ди не. Фи то ре ме ди ја ци ја
је чи ста, јед но став на, еко -
но мич на и еко ло шка одр -
жи ва ме то да, то је зе ле на
тех но ло ги ја чи ји нус про -
дук ти мо гу има ти мно го
по зи тив них ути ца ја. Овом
ме то дом мо же мо вр ши ти
де кон та ми на ци ју зе мљи -
шта за га ђе них нео р ган ским
за га ђи ва чи ма као што су
то лу ен, бен зен, по ли ци -
клич ни аро ма тич ни угљо -
во до ни ци (PAH-ови), етил -
бен зен и мно ги хло ро ва ни
рас тва ра чи (US Environ-
mental Protection Agency –

U.S.EPA, 2000), нај че шће се
ко ри сти на зе мљи шти ма
кон та ми ни ра ним те шким
ме та ли ма и ра ди о ну кле о -
ти ди ма. По сту пак мо же мо
вр ши ти ин-си ту, тј. тач но
на ме сту за га ђе ња, или екс-
си ту.

Ме тод екс-си ту зах те ва
ис ко па ва ње, из ме шта ње и
вр ше ње де ток си ка ци је на
дру гој ло ка ци ји, а за тим
вра ћа ње тре ти ра ног зе -
мљи шта на пр во бит ну ло -
ка ци ју. Раз ли ка из ме ђу
ових ме то да је у то ме што
је ин-си ту знат но јеф ти ни -
ја, али је по тре бан знат но
ду жи пе ри од за оба вља ње
про це са.

Успе шност фи то ре ме ди -
ја ци је за ви си од по тен ци ја -
ла биљ ке да усво ји и аку му -
ли ра за га ђу ју ће ма те ри је у
сво ју би о ма су, за тим од до -
ступ но сти по лу та на та ко -
ре но вом си сте му биљ ке, од
укуп ног ни воа за га ђе но сти
зе мљи шта и ти па за га ђу ју -
ће ма те ри је. По треб но је да
се биљ ке фи то ре ме ди ја то -
ри од ли ку ју ви со ком мо -
гућ но шћу усва ја ња, тран -
сло ка ци је и то ле ран ци је
пре ма за га ђи ва чу (U.S.EPA,
2000). Ве ли ки биљ ни ди -
вер зи тет је ка рак те ри сти -
чан за ор ган ску по љо при -

вре ду, ко ја кроз раз ли чи те
ме то де (ви ше пољ ни пло до -
ре ди, здру же ни усе ви, по -
кров ни усе ви, изо ла ци о ни
по ја се ви...) омо гу ћа ва вр -
ше ње фи то ре ме ди ја ци је у
раз ли чи том вре ме ну и
усло ви ма про из вод ње.

Тех но ло ги ја фи то ре ме -
ди ја ци је је, да кле, јеф ти на
и ре ла тив но ла ко се из во -
ди, a мо же до при не ти очу -
ва њу жи вот не сре ди не. У
за ви сно сти од при ме ње ног
ме то да, вр ши се ре ме ди ја -
ци ја би ло ор ган ских би ло
нео р ган ских за га ђи ва ча.
Не до ста так ове тех но ло ги је
је у то ме што је то ду го тра -
јан про цес у по ре ђе њу с
дру гим на чи ни ма укла ња -
ња за га ђе ња из жи вот не
сре ди не, при мен љи ва је са -
мо на пли ћим зе мљи шти ма
и ефи ка сна са мо код уме -
ре но хи дро фоб них је ди ње -
ња. Опа сност по здра вље
љу ди и жи во ти ња мо же се
ја ви ти уко ли ко биљ ке ко -
ри шће не у не ком од ме то да
фи то ре ме ди ја ци је уђу у ла -
нац ис хра не.

У сле де ћем бро ју „Пан -
чев ца” пи са ће мо о би о ди -
вер зи те ту зе мљи шта.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 19. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Фи то ре ме ди ја ци ја – тех но ло ги ја
за здра ви је зе мљи ште

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Пан че вач ки из ла га чи до не ли
су број на при зна ња са 84. ме -
ђу на род ног по љо при вред ног
сај ма у Но вом Са ду. За вр хун -
ски ква ли тет про из во да ме са -
ра „Бур јан” до би ла је По ве љу
Но во сад ског сај ма, три ве ли ке
злат не и злат ну ме да љу у кон -
ку рен ци ји про из вод ње хра не.
„Гра нек спор ту” су при па ле
Пла ке та Но во сад ског сај ма,
две ве ли ке злат не ме да ље и
злат на ме да ља за вр хун ски
ква ли тет млин ских про из во да

од жи та, а пче лар Вој кан Ми -
лу ти но вић за слу жио је осам
ме да ља за ква ли те тан мед и
про из во де од ме да.

– При зна ња су ре зул тат ви -
ше го ди шњег ра да на ква ли те ту
про из во да ство ре них по ста -
рим ба нат ским ре цеп ти ма.
При зна ња нас са мо под сти чу
да ра ди мо ви ше и бо ље – ре кла
је Ма ри ја Ор сић из „Бур ја на”.

На сај му, ко ји тра је до 19. ма -
ја, сво је про из во де пред ста ви ће
1.500 из ла га ча. С. Т.

НА 84. МЕ ЂУ НА РОД НОМ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОМ САЈ МУ

„Бур јан” и „Гра нек спорт” – вр хун ски

За пр ва три ме се ца
ове го ди не Вој во ди ну
је по се ти ло 15 од сто
ви ше ту ри ста 
из Ру му ни је

Дво днев на ма ни фе ста ци ја „Да -
ни Вој во ди не” у Те ми шва ру,
ко ју ор га ни зу је Ту ри стич ка ор -
га ни за ци ја Вој во ди не (ТОВ), уз
по др шку По кра јин ског се кре -
та ри ја та за при вре ду и ту ри -
зам, При вред не ко мо ре Вој во -
ди не (ПКВ) и При вред не ко -
мо ре Жу па ни је Ти миш, по че ла
је у сре ду, 17. ма ја. У окви ру
ове ма ни фе ста ци је ор га ни зо -
ва ни су по слов ни су сре ти ту ри -
стич ких при вред них су бје ка та
АП Вој во ди не и Те ми шва ра у
При вред ној ко мо ри Жу па ни је
Ти миш, а под по кро ви тељ -
ством Ге не рал ног кон зу ла та
Ср би је у Те ми шва ру.

ТО Пан че ва пред ста ви ла је
град ску ма ни фе ста ци ју „Да ни
Вај фер та”, ко ја ће би ти одр -
жа на 9. и 10. ју на, као и но вост
у ту ри стич кој по ну ди гра да:
ка та ма ран „Па ну ка”; њи ме ће
се уско ро пло ви ти Та ми шем.

По слов ни фо рум су отво ри ли
пот пред сед ник По кра јин ске
вла де и по кра јин ски се кре тар за
при вре ду и ту ри зам Иван Ђо ко -
вић, кон зул Ре пу бли ке Ср би је у
Те ми шва ру Ире на Ра дој чић,
ди рек тор ТОВ На та ша Па вло -
вић и ди рек тор При вред не ко -
мо ре Жу па ни је Ти миш Фло ри -
ка Чи ри та. По слов ни фо рум је
во ди ла Дра ги ца Са мар џић, ви ши

са мо стал ни струч ни са рад ник
Удру же ња услу га ПКВ.

– С об зи ром на бо гат ство,
ра зно вр сност и атрак тив ност
ту ри стич ке по ну де Вој во ди не,
ова по кра ји на је у мно гим
европ ским и ва не вроп ским зе -
мља ма пре по зна та као зна чај -
на ту ри стич ка де сти на ци ја.
Циљ нам је да се ста нов ни ци,
ме ди ји, ту ри стич ки рад ни ци и
при вре да гра да Те ми шва ра
упо зна ју с ту ри стич ком по ну -

дом Вој во ди не, а за то ће има -
ти при ли ку и пу тем ма ни фе -
ста ци је ’Да ни Вој во ди не у Те -
ми шва ру’. За пр ва три ме се ца
ове го ди не Вој во ди ну је по се -
ти ло 15 од сто ви ше ту ри ста из
Ру му ни је и оства ре но је око
пет од сто ви ше но ће ња не го у
истом пе ри о ду про шле го ди не
– ре кла је Дра ги ца Са мар џић.

Циљ оку пља ња ту ри стич ких
при вред ни ка био је удру жи ва ње
при вред них су бје ка та Ру му ни је

и Вој во ди не и пред ста вља ње
при вред них и ту ри стич ких по -
тен ци ја ла Вој во ди не – са ак цен -
том на гра до ви ма и оп шти на ма
у ју жном Ба на ту, нај бли жим Ру -
му ни ма – упра ви, при вре ди и
ста нов ни штву Те ми шва ра.

Пред став ни ци ТО Ко вин пре -
зен то ва ли су вред но сти Де ли -
блат ске пе шча ре, а њи хо ве ко -
ле ге из Бе ле Цр кве је зе ра у том
гра ди ћу.

С. Трајковић

НА „ДА НИ МА ВОЈ ВО ДИ НЕ” У ТЕ МИ ШВА РУ

ПО СЛОВ НИ СУ СРЕ ТИ ПРИ ВРЕД НИ КА

Од ове не де ље у на шем гра ду
де лу је Ло кал на мре жа за пре -
вен ци ју дис кри ми на ци је и по -
др шку LGBT осо ба ма. На ње -
ном че лу се на ла зи Ми ли ца
То до ро вић, пред сед ни ца Са -
ве та за род ну рав но прав ност
гра да Пан че ва, а мре жа се са -
сто ји од пред став ни ка Ви шег
јав ног ту жи ла штва, по ли ци је,
Жен ске ми ров не гру пе
(ЖМИГ) и Цен тра за со ци јал -
ни рад.

Ово је са оп ште но на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре одр жа ној
17. ма ја, на ко јој су го во ри ли
Та тја на Кр сте нов ски из Цен -
тра за со ци јал ни рад, Љи ља на
Ог ња но вић Ро шу из Ви шег
јав ног ту жи ла штва, Ма ри ја на
Јо вић, ак ти вист ки ња ЖМИГ-
а, и Ми ли ца То до ро вић.

Ти ме је и у Пан че ву обе ле -
жен Ме ђу на род ни дан бор бе
про тив хо мо фо би је, а наш
град се на шао ме ђу се дам дру -
гих у Ср би ји у ко ји ма су та ко -
ђе фор ми ра не мре же за за -
шти ту при пад ни ка LGBT по -
пу ла ци је.

Но ви на ри ма ло кал них ме -
ди ја пред ста вљен је Ме мо -
ран дум о са рад њи чла ни ца
мре же, у ко ме је пре ци зи ра но
на ко ји на чин ће ре а го ва ти у
слу ча ју да се у Пан че ву ре ги -
стру је не ки слу чај дис кри ми -

на ци је или на си ља над LGBT
осо ба ма.

Тим до ку мен том су пред ви -
ђе не раз ме на ин фор ма ци ја о
пре вен ци ји дис кри ми на ци је и
за шти ти ње них жр та ва од на -
си ља, уза јам на струч на и тех -
нич ка по моћ ра ди пре по зна -
ва ња на сил нич ког по на ша ња
пре ма LGBT осо ба ма у сва ко -
днев ном жи во ту и за јед нич ке
ана ли зе ри зи ка с ци љем ње го -
вог сма ње ња.

Ра ди по ди за ња ни воа све сти
у на шем гра ду о про бле му

дис кри ми на ци је чла ни це Ло -
кал не мре же ор га ни зо ва ће за -
јед нич ке ак ци је и ре ша ва ће
сва ки по је ди нач ни про блем.

У слу ча ју да у Пан че ву не ка
LGBT осо ба бу де жр тва на си -
ља, Ло кал на мре жа ће од мах о
то ме оба ве сти ти тзв. на ци о -
нал ног офи ци ра, осо бу ко ја је
на ни воу на ше др жа ве за ду же -
на за кон так ти ра ње са LGBT
за јед ни ца ма. То ће се пред у -
зи ма ти да би се што је мо гу ће
бр же по ма га ло по тен ци јал -
ним жр тва ма на си ља и да би

се та кве осо бе уво ди ле у си -
стем за шти те.

Не до вољ но је по зна то да су
LGBT осо бе ме ђу нај ра њи ви -
јим осо ба ма у на шем дру штву.
О то ме све до че по да ци да је 60
од сто њих до жи ве ло не ки об -
лик на си ља, без об зи ра на то да
ли је у пи та њу фи зич ко, емо -
ци о нал но или ег зи стен ци јал но
угро жа ва ње. Са мо де сет од сто
је при ја ви ло то по ли ци ји, а три
од сто се обра ти ло за по моћ
над ле жном ту жи ла штву.

М. Г.

У СЛУ ЧА ЈУ ДА У ПАН ЧЕ ВУ ДО ЂЕ ДО НА СИ ЉА

LGBT осо бе не ће би ти пре пу ште не са ме се би



ЕУ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ

Тро днев на обу ка

Наш су гра ђа нин Ог њен То -
шић, уче ник Ма те ма тич ке
гим на зи је у Бе о гра ду, не дав -
но је до био сти пен ди ју углед -
ног уни вер зи те та у Кем бри џу
и та ко му се ука за ла при ли ка
да сво ју сту дент ску ка ри је ру
оства ру је у кру гу нај по зна ти -
јих свет ских про фе со ра.

За хва љу ју ћи свом су пер та -
лен ту за ма те ма ти ку и фи зи -
ку, али и пре да ном ра ду, То -
шић је у по след њих не ко ли -
ко го ди на по сти гао сјај не ре -
зул та те на пре сти жним ме -
ђу на род ним так ми че њи ма
ма те ма ти ча ра и фи зи ча ра.
Та ко је про шле го ди не, на
57. свет ској ма те ма тич кој
олим пи ја ди, одр жа ној у
Хонг кон гу, осво јио брон за ну
ме да љу, а 2015. го ди не на 56.
ин тер на ци о нал ној олим пи -
ја ди ма те ма ти ча ра у Тај лан -
ду оки тио се та ко ђе брон за -
ним од лич јем. По ред то га,

То ши ћу је по шло за ру ком да
у не ко ли ко на вра та бу де нај -
бо љи и на ре пу блич кој смо -
три ма те ма ти ча ра, као и на
мно го број ним ре ги о нал ним
так ми че њи ма.

Ог њен То шић при па да ге -
не ра ци ји су пер та лен то ва не
пан че вач ке де це ко ја су по -
след њих го ди ни оства ри ла
сјај не ре зул та те не са мо код
нас не го и у све ту, на мно го -
број ним так ми че њи ма из фи -
зи ке и ма те ма ти ке. По ред ње -
га, пред вод ни ци пан че вач ког
чу да су и Да ни ца Зе че вић и
Мар ко Шу шњар. Сви они по -
ни кли су у пан че вач ком Ре ги -
о нал ном цен тру за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” и да нас, као
вр сни и афир ми са ни знал ци,
за јед нич ким сна га ма, ко ли ко
им вре ме то омо гу ћа ва, по ма -
жу но вој ге не ра ци ји ко ја ста -
са ва у Цен тру за та лен те да
на ста ви тра ди ци ју.

Тех нич ка 
до ку мен та ци ја услов
за до би ја ње сред ста ва
за са на ци ју обје ка та

Про шле не де ље су основ ним и
сред њим шко ла ма, до мо ви ма
уче ни ка, вр ти ћи ма и ло кал -
ним са мо у пра ва ма у Вој во ди -
ни до де ље ни уго во ри вред ни
бли зу 48,5 ми ли о на динарa.
Ова сред ства оства ре на су на
кон кур си ма на ме ње ним за из -
ра ду про јект но-тех нич ке до -
ку мен та ци је.

Ме ђу њи ма је и де вет пан -
че вач ких шко ла, ко ји ма је до -
де ље но укуп но 2,2 ми ли о на
ди на ра из бу џе та Вој во ди не
за го ре на ве де не по тре бе: ОШ
„Бран ко Ра ди че вић” (200.000
ди на ра); ОШ „Све ти Са ва”
(340.000); ОШ „Жар ко Зре ња -
нин” у Ка ча ре ву (100.000);
ОШ „Ак сен ти је Мак си мо вић”
у До ло ву (100.000); ОШ „Мо -
ша По ја де” у Ива но ву
(80.000); Еко ном ска шко ла
„Па ја Мар га но вић” (198.000);
Ма шин ска шко ла Пан че во
(300.000) и Ме ди цин ска шко -
ла „Сте ви ца Јо ва но вић” (ми -

Пред став ни це фон да „Европ -
ски по сло ви” Ау то ном не По -
кра ји не Вој во ди не Чар на
Зељ ко вић и Јо ва на Кон тић
одр жа ле су тро днев ну обу ку
под на зи вом „Мо гућ но сти
фи нан си ра ња пу тем ЕУ фон -
до ва” у Сред њој ме ди цин ској
шко ли „Сте ви ца Јо ва но вић” у
Пан че ву, од 10. до 12. ма ја.
Обу ка је спро ве де на с ци љем
уса вр ша ва ња за по сле них у
пан че вач ким обра зов ним
уста но ва ма за са мо стал ну
при пре му и им пле мен та ци ју
про је ка та фи нан си ра них из
фон до ва Европ ске уни је.
Пред став ни це фон да су на -
сто ја ле да уче сни ци ма пру же
по др шку за раз вој и уна пре -
ђе ње ве шти на нео п ход них за
пи са ње пред ло га про је ка та.

То ком обу ке по ла зни ци су
има ли при ли ку да се бли же
упо зна ју са струк ту ром и на -
чи ном кон ку ри са ња у окви ру
Ин стру мен та за прет при ступ -
ну по моћ (ИПА) 2014–2020, с
по себ ним освр том на про гра -

ме пре ко гра нич не са рад ње с
Ру му ни јом и Ма ђар ском и
про грам „Ера змус +”. Те о риј -
ски део обу ке био је про пра -
ћен за да ци ма ко ји су ре а ли -
зо ва ни у рад ним гру па ма, где
су по ла зни ци има ли при ли ке
да у са рад њи с пре да ва чи ма
раз ви ја ју сво је про јект не иде -
је. Пред ста вље ни су ала ти за
раз ви ја ње про јект них иде ја,
као што су др во про бле ма и
др во ци ље ва, ло гич ка ма три -
ца и гру пи са ње ак тив но сти у
рад не па ке те. Та ко ђе, кроз
прак ти чан при мер пре до че -
ни су нео п ход ни ко ра ци и
про це ду ре ко је про пи су је
Европ ска уни ја у ве зи с бу џе -
ти ра њем про јект них пред ло -
га. По ла зни ци ма су на кра ју
уру че ни цер ти фи ка ти о успе -
шно за вр ше ној обу ци.

Као ре зул тат тро днев не
обу ке раз ви је но је шест про -
јект них иде ја ко ји ма ће мо -
ћи да се кон ку ри ше код
Европ ске уни је у на ред ном
пе ри о ду.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 19. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПО ЧЕ ЛА УПИ СНА ГРО ЗНИ ЦА
При ја вљи ва ње 
кан ди да та 
од 29. ма ја до 9. ју на

У Пан че ву де вет 
шко ла че ка но ве ђа ке

Ма ту ран ти ма пан че вач ких
основ них шко ла пред сто ји ве -
о ма бу ран и на пет пе ри од –
кра јем ма ја и по чет ком ју на
по чи ње упи сна гро зни ца. Пред
њи ма су те сти ра ње и про ве ра
зна ња на за вр шном ис пи ту,
али и до но ше ње од лу ке о на -
став ку шко ло ва ња, тј. ода бир
стру ке или сме ра у сред њој
струч ној шко ли или гим на зи ји.

Пар лић”. Mатуранти ко ји се
опре де ле за пан че вач ке сред ње
шко ле мо гу кон ку ри са ти за ви -
ше од 40 раз ли чи тих про фи ла.

С дру ге стра не, над ле жни у
др жа ви твр де да пре ма пла ну
упи са про свет них вла сти тро -
го ди шње и че тво ро го ди шње
сред ње шко ле има ју ви ше ме -
ста не го што ће би ти бу ду ћих
сред њо шко ла ца. Јед но став но,
пре ма ста ти сти ци, ни ко не ће
оста ти не у пи сан. Ипак, осма -
ци ће мо ра ти до бро да за гре ју
сто ли цу и да да ју све од се бе
ка ко би осво ји ли што ви ше по -
е на на за вр шном ис пи ту, јер ће
од укуп ног бро ја бо до ва за ви -
си ти да ли ће се упи са ти та мо
где нај ви ше же ле. Вре ди на по -

ТА ЛЕН ТО ВА НИ ПАН ЧЕВ ЦИ

Ог њен То шић 
на Кем бри џу

31. ав гу ста 2000. Са мо ран ги -
ра ње кан ди да та вр ши ће се на
осно ву оп штег успе ха у по -
след ња три раз ре да основ ног
обра зо ва ња и ре зул та та оства -
ре них на те сто ви ма из срп ског
је зи ка, ма те ма ти ке и на ком -
би но ва ном те сту из при род но -
на уч них и дру штве но на уч них
пред ме та (би о ло ги ја, ге о гра -
фи ја, исто ри ја, фи зи ка и хе -
ми ја). Вре ди ис та ћи да ће се
ове го ди не у уку пан бо дов ни
сал до увр сти ти и до дат ни бо -
до ви за успех оства рен на так -
ми че њи ма.

Кан ди дат ко ји је за вр шио
основ но обра зо ва ње и вас пи та -
ње или је дан од по след ња два
раз ре да у ино стран ству, или

ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ О ДО ДЕ ЛИ НОВ ЦА ШКО ЛА МА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Пр ва по моћ обра зов ним ин сти ту ци ја ма

уче ни ка. При јем до ку ме на та,
по ла га ње за вр шног и при јем -
ног ис пи та, по пу ња ва ње ли сте
же ља, ран ги ра ње и рас по ре ђи -
ва ње кан ди да та ста ри јих од се -
дам на ест го ди на би ће оба вље ни
у над ле жној школ ској упра ви у
ро ко ви ма ко ји ва же и за ре дов не
уче ни ке. О ово ме ће школ ска
упра ва бла го вре ме но и кон ти -
ну и ра но оба ве шта ва ти за ин те -
ре со ва не кан ди да те.

Нео п ход на до ку мен та ци ја
Ис пу ња ва ње оп штих усло ва
кан ди да ти до ка зу ју ори ги нал -
ним уве ре њем о оба вље ном за -
вр шном ис пи ту и ори ги нал -
ним све до чан ством о за вр ше -
ном основ ном обра зо ва њу и
вас пи та њу, од но сно ори ги нал -
ним све до чан ством о за вр ше -
ној основ ној шко ли и из во дом
из ма тич не књи ге ро ђе них.

По је ди ни обра зов ни про фи -
ли зах те ва ју ис пу ња ва ње спе -
ци јал них усло ва. На и ме, кан -
ди дат мо ра да при ли ком при -
ја ве до ка же да је здрав стве но
спо со бан да оба вља од ре ђе ну
де лат но сти и то до ка зу је по -
твр дом здрав стве не ор га ни за -
ци је од но сно ле кар ским уве -
ре њем. До каз о ис пу ња ва њу
по себ них спо соб но сти мо ра ју
до ста ви ти и ђа ци ко ји кон ку -
ри шу за шко ле и оде ље ња на -
ме ње на уче ни ци ма с по себ -
ним спо соб но сти ма и умет -
нич ке шко ле, од но сно обра -
зов не про фи ле у обла сти умет -
но сти.

За вр шни ис пит се по ла же у
јун ском ро ку у основ ној шко -
ли у ко јој је кан ди дат за вр шио
осми раз ред у ма тич ној основ -
ној шко ли. На ма лој ма ту ри
уче ни ци ре ша ва ју три те ста:
из срп ског од но сно ма тер њег
је зи ка, из ма те ма ти ке и ком -
би но ва ни тест из при род но на -
уч них и дру штве но на уч них
пред ме та (би о ло ги ја, ге о гра -
фи ја, исто ри ја, фи зи ка и хе -
ми ја), по про гра ми ма основ не
шко ле.

По ла га ње за вр шног ис пи та
оба ви ће се у сле де ћим тер ми -
ни ма: из срп ског (ма тер њег)
је зи ка 14. ју на, из ма те ма ти ке
15. ју на, а ком би но ва ни тест
за ка зан је за 16. јун.

Ученици Основне школе
„Мирослав Антић” већ осам
година су познати широм Ср-
бије по медаљама које осваја-
ју на републичком такмиче-
њу из техничко-информатичког
образовања.

Лепа традиција се настави-
ла и ове године, на 58. репу-

бличком такмичењу, одржа-
ном 6. и 7. маја у ОШ „Петар
Кочић” у Земуну. Двоје уче-
ника седмог разреда из „Ми-
кине школе”, заједно са сво-
јим ментором – наставником
Младеном Стефановићем,
оправдало је и одржало рено-
ме своје школе.

У дисциплини ракетно мо-
деларство Илија Стражмеште-
ров освојио је прво место с
максималним бројем бодова,
док је његова другарица из
другог одељења Милица Ри-
стеновски заузела друго место
(99 бодова) у дисциплини ауто-
-моделарство. Д. К.

УСПЕХ УЧЕНИКА ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”

Међу најбољима у републици

ли он ди на ра). Реч је о два
кон кур са По кра јин ског се -
кре та ри ја та за обра зо ва ње,
про пи се, упра ву и на ци о нал -
не ма њи не – на ци о нал не за -
јед ни це: је дан се од но си на
основ не и сред ње шко ле и до -
мо ве уче ни ка и вре дан је 45,3
ми ли о на ди на ра, а на дру гом
су апли ци ра ле је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве за по тре бе
пред школ ских уста но ва, у из -
но су од 3,2 ми ли о на ди на ра.
На оба кон кур са при сти гло је
320 при ја ва за по тре бе 218
уста но ва, а уку пан из нос тра -
же них сред ста ва је 158,5 ми -
ли о на ди на ра.

Тим по во дом је пред сед ник
По кра јин ске вла де Игор Ми -

ро вић ре као да број ко ри сни ка
ко ји ма је По кра ји на до де ли ла
сред ства го во ри о то ме да је
за по чет је дан ве ли ки по сао,
ко ји спа да у при о ри те те По -
кра јин ске вла де. Он је под се -
тио да је већ про шле го ди не за
ове свр хе но вац обез бе ђен кроз
те ку ћу бу џет ску ре зер ву, ко ја
је упо тре бље на, пре све га, за
нај хит ни је ства ри. Ми ро вић је
ис та као чи ње ни цу да нас на
ова кве по те зе оба ве зу је зна чај
обра зо ва ња, без ко јег је илу -
зор но раз ми шља ти о бу дућ но -
сти на ше зе мље, по себ но бу -
дућ но сти на ше по кра ји не, и да
то мо ра би ти мо ти ва ци о ни
фак тор за све ко ји уче ству ју у
овом ве ли ком по слу. Пред сед -

ник По кра јин ске вла де по себ -
но је на гла сио да ће, на кон ре -
ба лан са у ју ну, у по кра јин ском
бу џе ту би ти обез бе ђе на но ва
сред ства за ове на ме не, те да
По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње мо ра већ у ју лу би -
ти спре ман за кон кур се за ин -
ве сти ци о но и те ку ће одр жа ва -
ње ових уста но ва.

У из ја ви за ме ди је уо чи пот -
пи си ва ња уго во ра пот пред сед -
ник По кра јин ске вла де и по -
кра јин ски се кре тар за обра зо -
ва ње, про пи се, упра ву и на ци -
о нал не ма њи не – на ци о нал не
за јед ни це Ми хаљ Њи лаш ре -
као је да је кра јем про шле го -
ди не са гле да но да по сто ји
огром на по тре ба за ра до ви ма
на овим објек ти ма, али да
мно ге од тих уста но ва не ма ју
про јект ну до ку мен та ци ју по -
треб ну за та кве ра до ве.

На рав но, овај пе ри од стре са
не ће ми мо и ћи ни њи хо ве ро -
ди те ље и ста ра те ље. Ка да је о
Пан че ву реч, бив ши основ ци
мо гу на ста ви ти шко ло ва ње у
де вет сред њих шко ла, а то су:
Ма шин ска шко ла Пан че во,
Елек тро тех нич ка шко ла „Ни -
ко ла Те сла”, Еко ном ско-тр го -
вин ска шко ла „Па ја Мар га но -
вић”, Тех нич ка шко ла „23.
мај”, Ме ди цин ска шко ла „Сте -
ви ца Јо ва но вић”, По љо при -
вред на шко ла „Јо сиф Пан чић”,
Гим на зи ја „Урош Пре дић”,
Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”
и Ба лет ска шко ла „Ди ми три је

ме ну ти да ће ма ту ран ти ко ји
на ме ра ва ју да се упи шу на че -
тво ро го ди шње сме ро ве мо ра ти
да има ју пре ко 50 бо до ва.

Оп шти усло ви кон кур са
Ми ни стар ство про све те, на у ке
и тех но ло шког раз во ја не дав -
но је рас пи са ло кон курс за
упис уче ни ка у сред њу шко лу
за 2017/2018. го ди ну. За упис
у пр ви раз ред сред ње шко ле у
Ре пу бли ци Ср би ји у свој ству
ре дов ног уче ни ка мо гу кон ку -
ри са ти сви ко ји су сте кли
основ но обра зо ва ње и вас пи -
та ње, а ко ји су ро ђе ни по сле

ко ји је у Ре пу бли ци Ср би ји за -
вр шио стра ну шко лу или је дан
од по след ња два раз ре да
основ ног обра зо ва ња и вас пи -
та ња у стра ној шко ли, упи су је
се пре ко бро ја од ре ђе ног за
упис уче ни ка. С дру ге стра не,
уче ни ци ко ји су за вр ши ли сед -
ми раз ред у ино стран ству или
стра ној шко ли у Ре пу бли ци
Ср би ји, а осми у на шој зе мљи,
по ла жу ма лу ма ту ру и упи су ју
се у шко лу пре ко бро ја од ре ђе -
ног за упис. Бу ду ћи сред њо -
школ ци ро ђе ни пре 31. ав гу ста
2000. мо гу кон ку ри са ти ис -
кљу чи во у свој ству ван ред ног



Сто два де сет на ших су гра ђа -
на ис ко ри сти ло је при ли ку да
у пе так, 12. ма ја, у пре по днев -
ним са ти ма, ис пред Град ске
упра ве пре кон тро ли ше сво је
здра вље, то јест да из ме ри 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.

Ак ци ју пре вен тив них пре -
гле да су по во дом Ме ђу на -
род ног да на се стрин ства ор -
га ни зо ва ли ме ди цин ске се -
стре и тех ни ча ри, као и ле ка -
ри из До ма здра вља, Оп ште
бол ни це и За во да за јав но
здра вље.

Обе ле жа ва ње Да на се стрин -
ства би ло је и при ли ка да се
јав ност под се ти на зна чај овог
ху ма ног по зи ва, али и на про -
бле ме с ко ји ма се ме ди цин ске
се стре и тех ни ча ри сва ко днев -
но су о ча ва ју.

Петак, 19. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Уру че не пла ке те 
за 35, 50, 75 и 100
пу та да ту крв

Но во при зна ње –
„Ши ро ко ср це”

Љу ди ве ли ког ср ца за хва љу ју ћи
чи јим де ли ма стра хо ви и бри ге
усту па ју ме сто сре ћи и ра до сти
жи вље ња оку пи ли су се и ове
го ди не, у че твр так, 11. ма ја, у
фо а јеу и дво ра ни Кул тур ног
цен тра ка ко би им Пан че во ре -
кло гро мо гла сно: „Хва ла!” На -
рав но, реч је о ви ше стру ким
до бро вољ ним да ва о ци ма кр ви,
њих чак 205, ко ји ма се ху ма -
ност то ли ко уву кла под ко жу да
су дру ги ма дра го це ни елик сир
жи во та по кло ни ли 35, 50, 75,
100, па и ви ше од сто пу та.

На ци о нал ни дан до бро вољ -
них да ва ла ца кр ви по све ћен је
упра во њи ма. Сви они су про -
шлог че тврт ка до би ли пла ке те,
ко је су им уру чи ли пред став -
ни ци пан че вач ког Цр ве ног кр -
ста и Слу жбе за тран сфу зи ју
Оп ште бол ни це, као и Гра да,
под чи јим је по кро ви тељ ством
до га ђај ре а ли зо ван.

Спа са ва ју жи во те
Уо чи цен трал не све ча но сти,
одр жа не у дво ра ни Кул тур ног
цен тра, пла ке те за 35 и 50 пу -
та да ту крв у фо а јеу истог зда -

НА ЦИ О НАЛ НИ ДАН ДО БРО ВОЉ НИХ ДА ВА ЛА ЦА КР ВИ

НАЈ ХУ МА НИ ЈИ ЉУ ДИ НА СВЕ ТУ

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Вре ме ма ту ра је по че ло, без
об зи ра на то да ли сла ви те
за вр ше так осмог раз ре да,
крај сред ње шко ле, или пак
10, 20, 30, 40, 50... го ди на
ма ту ре. Сви же ле да из гле -
да ју пре ле по, или пак она ко
ка ко их се дру го ви се ћа ју из
вре ме на мла до сти.

Мла дост је са ма по се би
ле па, ве се ла, без бри жна, та -
ко да ако сте то га све сни, не -
ће вам би ти по треб но мно го
вре ме на и нов ца да се сре -
ди те за ва жно ве че. За оне
ста ри је – ма ло ви ше тру да и
ре зул тат не ће из о ста ти.

Кре ни те од но жних пр сти -
ју. Мо же те са ми ура ди ти пе -
ди кир или се пак пре пу сти ти
ча ри ма про фе си о нал ног пе -
ди ки ра. Френч ни ка да не из -
ла зи из мо де, као ни цр ве ни
лак или гел-лак у ра зним ве -
се лим бо ја ма. Де пи ла ци ја је
сле де ћи ко рак, а нај бо ље је
да тај по сао пре пу сти те осо -
би ко ја је за то об у че на. Ако
је ипак ра ди те са ми по мо ћу
тра чи ца во ска, во ди те ра чу на

да до бро за тег не те ко жу ка ко
не би сте на пра ви ли под лив.
По том, ако же ли те та ман
тен, мо же те ура ди ти ер браш
– тех ни ку за по там њи ва ње
ко же на здрав на чин. Трет -
ман је без бе дан и не оста вља
фле ке.

Сле де ћа став ка су нок ти
на ру ка ма. Нај бит ни је је да
су уред ни, на ла ки ра ни и
сјај ни. Мо же те са ми ура ди -
ти ма ни кир или пак оти ћи у
са лон на из ли ва ње нок ти ју
или на но ше ње гел-ла ка.
Ша ре ни или све де ни нок ти
– то је са мо ствар уку са.

Сви ле не тре па ви це, или
са да мул ти-Д, ко је су пот пу -
ни хит, је су не што што ће
вас усре ћи ти на ду ге ста зе.
Трај ност ових тре па ви ца је
бес ко нач на, с ко рек ци ја ма
на ме сец да на.

За сам дан ма ту ре за ка жи -
те фе ни ра ње или пак сти ли -
зо ва ње не ке див не фри зу ре.
Пун ђе и та ла си су увек у мо -
ди. По том сле ди кра љи ца
улеп ша ва ња – шмин ка. Ако
са ми ра ди те меј кап, оста ви -
те се би до вољ но вре ме на за
сва ки де таљ, ра чу на ју ћи и
под ло гу и сен че ње теч ним
пу де ром, а по том оним у
пра ху. Сен че ње очи ју зах те -
ва ви ше тру да и ве шти не.
Усне оба ве зно уо кви ри те
олов ком, па на не си те кар -
мин и сјај на до њу усну са мо
по сре ди ни.

Ужи вај те у ва шој ча роб ној
но ћи.

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

За бли стај те на ма ту ри

слу жба не са мо у на шој бол ни -
ци већ и у срп ском здрав ству,
ре а гу је пра во вре ме но, обез бе -
ђу ју ћи нам по треб не ко ли чи не
кр ви. Тран сфу зи ја пред ста вља
мост из ме ђу да ва ла ца, ко ји су
по сти гли ан то ло гиј ски чин ху -
ма но сти и да ва ња нај све ти јег
што има ју не до би ја ју ћи ни -
шта за уз врат, и љу ди ко ји ма
крв за и ста жи вот зна чи – на -
гла сио је Ову ка.

У де цем бру 2015. го ди не
Цр ве ни крст Ср би је усво јио је
но ви пра вил ник, у ко ме је сво -
је ме сто до би ла и пла ке та
„Ши ро ко ср це”. Она се до де -
љу је за нај бо ље ре зул та те
оства ре не у прет ход ној ка лен -
дар ској го ди ни у сле де ћим ка -
те го ри ја ма: сред ња шко ла, фа -
кул тет или ви со ка шко ла, јав -
на пред у зе ћа, уста но ве и ком -
па ни је, на се ље на ме ста и удру -
же ња гра ђа на. Та ви со ка при -
зна ња ово го ди шњим до бит ни -
ци ма уру чио је Ми лен ко Чуч -
ко вић, град ски већ ник за ду -
жен за со ци јал на пи та ња.

У ка те го ри ји јав них пред у -
зе ћа, уста но ва и ком па ни ја
пла ке та „Ши ро ко ср це” при па -
ла је ко лек ти ву „Пе тро хе ми је”,
ко ји је за хва љу ју ћи број ним
ху ма ни сти ма обез бе дио 800
је ди ни ца кр ви у 2016. го ди ни.
Ме ђу сред њим шко ла ма по -
себ но су се ис та кли уче ни ци
Ме ди цин ске шко ле „Сте ви ца
Јо ва но вић”, а у ка те го ри ји на -
се ље них ме ста пла ке та је при -
па ла МЗ Гло гоњ, у ко јој ак ци је
ор га ни зу је омла дин ска не вла -
ди на ор га ни за ци ја „Гло гоњ”.
На кон уру че ња при зна ња усле -
дио је кул тур но-умет нич ки
про грам у из во ђе њу КУД-а
„Стан ко Па у но вић”.

ЗДРАВА ИСХРАНА

Нај по зна ти ја и нај о ми ље -
ни ја оброк са ла та мо же би -
ти део ва ше тр пе зе на кон
са мо не ко ли ко јед но став -
них ко ра ка. Са ла ту „Це -
зар” кре и рао је Ће за ре
Кар ди ни, мек сич ки ку вар
ита ли јан ског по ре кла. Он
је во лео да при пре ма сво ју
са ла ту ди рект но на сто лу
го ста.

Глав ни са стој ци ори ги -
нал не са ла те „Це зар” су: зе -
ле на са ла та, ма сли но во уље
и по ши ра но ја је. Ка сни је су
до да ва ни ра зни са стој ци, па
та ко са ла та „Це зар” да нас
мо же са др жа ти: кру то не,
ин ћу не, ма јо нез, пан че ту,
пи ле ти ну, пар ме зан... Као и
увек, ми вам ну ди мо здра -
ви ју ва ри јан ту ове са ла те.

По треб но: 200 г мик са зе ле не са ла те (или јед на по же љи), 250 г пи -

ле ћег бе лог ме са, два пар че та ин те грал ног то ста, 75 г грч ког јо гур -

та, јед на су пе на ка ши ка ли му но вог со ка; јед на ка фе на ка ши ка сен -

фа, ма сли но во уље, со, би бер и бе ли лук у гра ну ла ма.

При пре ма

Кру то ни: Тост исе ћи на коц ки це, па по ре ђа ти на па пир за пе че ње.

Ис пр ска ти ма сли но вим уљем и по су ти бе лим лу ком. Пе ћи око пет -

на ест ми ну та у рер ни за гре ја ној на 200 сте пе ни.

Ме со: Пи ле ће ме со исе ћи на шниц ле. По со ли ти и по би бе ри ти, па ис -

пе ћи на грил ти га њу или у рер ни. Пе че но ме со исе ћи на шта пи ће.

Дре синг: По ме ша ти јо гурт, ли му нов сок, јед ну су пе ну ка ши ку ма сли -

но вог уља, сенф и око по ла ка фе не ка ши чи це бе лог лу ка.

Са ла та: Зе ле ну са ла ту опра ти, исец ка ти, па по со ли ти и по би бе ри ти.

За тим пре ли ти дре син гом од јо гур та и про ме ша ти. На то по ре ђа ти

ко ма де пи ле ћих шта пи ћа и по су ти кру то ни ма.

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

Че сто по ми ње мо стрес ка да
го во ри мо о раз ло зи ма за на -
ше сва ко днев не фи зич ке и
пси хич ке бољ ке. Пи та ње је,
ипак, ко ли ко раз у ме мо
узро ке и по сле ди це ко је
стрес иза зи ва.

Мно ге де фи ни ци је стре са
под ра зу ме ва ју од нос из ме ђу
осо бе и око ли не, као и су -
бјек тив ну про це ну осо бе по
пи та њу прет ње, гу бит ка или
иза зо ва за ње не сна ге. Ка -
рак те ри стич не про ме не пси -
хо фи зи о ло шке рав но те же
на ла зе се у са мој су шти ни
пој ма стре са. Под ти ме под -
ра зу ме ва мо не са мо ди рект -
ну прет њу жи во ту већ и
прет њу за бли ске осо бе, уста -
ље ни на чин жи во та, уве ре ња
и слич но. Гу би так не зна чи
са мо смрт зна чај не осо бе,
већ се мо же од но си ти на
пре кид брач не или парт нер -
ске ве зе, при ја тељ ства... Тем -
по жи во та и окол но сти у ко -
ји ма жи ви мо у ве ли кој ме ри
ства ра ју осе ћај не си гур но -
сти, бри ге, љут ње, раз о ча ра -
ња, не за до вољ ства. Под стал -
ним смо оп те ре ће њем и ути -
ском да не ма мо вре ме на и
сна ге да се из бо ри мо с но -
вим иза зо ви ма.

Нај че шће се по ми њу две
ка те го ри је стре са: акут ни и
хро нич ни. Док је за ста ње
акут ног стре са ка рак те ри -
сти чан до жи вљај емо ци о -
нал не пат ње, уз не ми ре но -
сти, ту ге, по ти ште но сти, бе -
са..., ста ње хро нич ног стре са

ка рак те ри ше од су ство до жи -
вља ја емо ци о нал не пат ње,
иг но ри са ње и не ги ра ње ма -
ни фе ста ци ја акут ног стре са.
Све те же се про на ла зи за до -
вољ ство у сва ко днев ним ак -
тив но сти ма, из бе га ва ју се со -
ци јал ни кон так ти и до ла зи
до емо ци о нал ног дис тан ци -
ра ња од дру гих. Обич но је
при сут на по тре ба за стал ном
ак тив но шћу ко ја има ком -
пул зив не ка рак те ри сти ке, а
уз то иду хро ни чан умор, не -
са ни ца, ири та бил ност, пре -
те ра на кри тич ност пре ма
дру ги ма, ци ни зам итд. Та кво
ста ње ко нач но до во ди до
фи зич ког ко лап са и по ја ве
ин тен зив ног бо ла, пре мо ра,
ма лак са ло сти, вр то гла ви це,
че стог па да ња у не свест...

Ду жа и че ста из ло же ност
стре су про у зро ко ва ће трај на
оште ће ња ор ган ских си сте -
ма и озбиљ не по сле ди це по
здра вље. Пре вен ти ва је у
овом слу ча ју од нај ве ће ва -
жно сти. Ма ко ли ко се тру -
ди ли да спре чи мо раз вој
стре сних ре ак ци ја, нај че -
шће смо у си ту а ци ји да са мо
убла жа ва мо њи хо ве по сле -
ди це. По себ но тре ба ис та ћи
зна чај сти ла жи во та и ис -
хра не, као и аде кват не пси -
хо со ци јал не по мо ћи при ја -
те ља и дру гих осо ба с ко ји -
ма мо же мо по де ли ти на ра -
сле про бле ме. Ка да ова ква
вр ста по др шке ни је до вољ -
на, не тре ба из бе га ва ти по -
моћ про фе си о нал ца. Пси хо -
те ра пиј ским ме то да ма ја ча -
ју се спо соб но сти осо бе да
аде кват но ре ша ва про бле ме
и да пла ни ра вре ме на нај -
бо љи на чин.

Не из мер но је ва жно по -
вра ти ти са мо по у зда ње и ве -
ру у соп стве не сна ге. Тре ба -
ло би ор га ни зо ва ти жи вот на
дру га чи ји на чин, сма њи ти
обим днев них оба ве за, уве -
сти здра ве на ви ке, дру жи ти
се са осо ба ма ко је нам при ја -
ју и пре све га – на вре ме пре -
по зна ти упо зо ра ва ју ће фи -
зич ке симп то ме стре са.

Узро ци и по сле ди це стре са

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН СЕ СТРИН СТВА

Посвећене, а пот це ње не

Пи ше: Драгана Јоцовић

Са ла та „Це зар”

По не кад је „хва ла” пре бла га реч

пу та, а има их два де сет тро је,
уру чио је др Ми лан Ко ви ја -
нић, пред сед ник Цр ве ног кр -
ста Пан че во и члан Управ ног
од бо ра Цр ве ног кр ста Ср би је.

– Истин ски ми слим да су
до бро вољ ни да ва о ци кр ви нај -
бо љи љу ди на шег гра да и нај -
бо љи љу ди уоп ште. Си ту а ци је
у ко ји ма је крв по треб на су
без број не – од по вре да, пре ко
опе ра ци ја, до све ве ћег бро ја

РЕ КОР ДЕ РИ

Име на нај ху ма ни јих Пан че ва ца сва ка ко вре ди за бе ле жи ти.

Иа ко је свих 205 осо ба за слу жи ло бар то ли ко, про стор нам

до зво ља ва да по ме не мо ма кар пе то ри цу оних ко ји су чак

сто пу та по се ти ли Слу жбу тран сфу зи је.

То су: Ми шо Да ви до вић, Пе тар Ђор ђе вић, Јо ви ца Ста јић,

Зо ран Стан ко вић и Ла зар Стој нов.

ња до би ло је чак сто се дам де -
сет сед мо ро ху ма них љу ди.
Том при ли ком уру че не су и
књи ге и за хвал ни це нај и стак -
ну ти јим уче сни ци ма на тра ди -
ци о нал ном ли ков ном и ли те -
рар ном кон кур су Цр ве ног кр -
ста Ср би је „Крв жи вот зна чи”.
На кон курс су уче ни ци из је -
да на ест основ них шко ла по -
сла ли при бли жно 300 ли ков -
них и 50 ли те рар них ра до ва, а
жи ри је ода брао 18 нај бо љих
ко ји су сте кли пра во да се так -
ми че на ре пу блич ком ни воу.

Пла ке те на шим су гра ђа ни -
ма ко ји су до са да крв да ли 75

бо ле сти ко је се ле че крв ним
ком по нен та ма. Са мо то ком
ове не де ље, од по не дељ ка до
че тврт ка, на јед ном је ди ном
оде ље њу бол ни це би ле су нам
по треб не чак 24 је ди ни це кр -
ви. На прет ход ном де жур ству,
пре два да на, имао сам па ци -
јент ки њу ко ја је би ла жи вот но
угро же на и ко јој су је ди на те -
ра пи ја би ле крв и све жа смр -
зну та пла зма. Та же на је пре -
жи ве ла за хва љу ју ћи до бро -
вољ ним да ва о ци ма. Са мо ови
при ме ри до вољ но го во ре о не -
про це њи вом зна ча ју до бро -
вољ ног да ва ла штва, а та кве

си ту а ци је су у здрав ству сва -
ко дне ви ца – ис та као је Ко ви -
ја нић.

Елит на слу жба
Пла ке те пе то ри ци нај ху ма ни -
јих Пан че ва ца, ко ји су крв да -
ли сто и ви ше пу та, уру чио др
Сло бо дан Ову ка, ди рек тор Оп -
ште бол ни це. Он је го во рио о
зна ча ју до при но са до бро вољ -
них да ва ла ца у успе шном ле -
че њу па ци је на та, а са мим тим
и кон ти ну и ра ном не сме та ном
функ ци о ни са њу уста но ве ко -
јом ру ко во ди.

– С об зи ром на то да сам 20
го ди на у по ро ди ли шту на ше
бол ни це, мно го пу та сам до -
жи вео да ка ко пре ко да на, та -
ко и у глу во до ба но ћи, Слу жба
за тран сфу зи ју, ко ја је елит на



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, 19. мај 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О



Пре ми је ра до ку мен тар них фил -
мо ва „Је ле на и ду хо ви Вај фер -
то вих” и „По ду нав ски Нем ци у
ју жном Ба на ту” ре ди те ља Ива -
на Ра ки џи ћа одр жа на је у не де -
љу, 14. ма ја.

„Је ле на и ду хо ви Вај фер то -
вих” при ча је о уну ци Ђор ђа
Вај фер та, Је ле ни Ко стић
Грам берг, ње ним се ћа њи ма на
де ду, на пе ри од пре Дру гог
свет ског ра та, ка да су по ро ди -
це Грам берг и Вај ферт др жа ле
пан че вач ку пи ва ру, ка да је
Вај ферт био вла сник бор ских
руд ни ка, Ко стол ца и гу вер нер
На род не бан ке, а био је и је -
дан од осни ва ча ма сон ске ло -
же у Бе о гра ду... Дру ги део
при че по све ћен је пе ри о ду
Дру гог свет ског ра та, стра да -
њу по ро ди це Вај ферт и све му
што су ње ни чла но ви до жи ве -
ли то ком Дру гог свет ског ра -

та, али и у по сле рат ном пе ри -
о ду, ко ји је за њих био нај го ри
– та да им је од у зе та имо ви на и
до жи ве ли су мно го не при јат -
но сти од стра не но вог ре жи ма.

– Ђор ђе Вај ферт је све што
је имао оста вио Ср би ји. Ни је
др жао но вац у стра ним бан ка -
ма, не го га је чу вао у на шој зе -
мљи и све јој је оста вио. За нас
Пан чев це је за ни мљи ва ње на
при ча за то што смо по ве за ни с
Вај фер то вом пи ва ром – оста -
ла нам је у ама нет. На жа лост,
да нас је у не до пу сти во ка та -
стро фал ном ста њу. Но, ко ли -
ко ми ви ди мо, не ма шан се да
се не што до бро до го ди, та ко
да ће, ве ро ват но, та ко и оста ти
до да љег, док не про пад не са -
свим – ка же Иван Ра ки џић.

Дру ги филм, „По ду нав ски
Нем ци у ју жном Ба на ту”, го -
во ри о Нем ци ма ко ји су жи ве -
ли ов де у пе ри о ду до 1945. го -

ди не, ка да су не ки од њих по -
бе гли у Не мач ку, дру ги су би -
ли за тва ра ни у ло го ре и та мо
су жи ве ли у вр ло те шким
усло ви ма, уми ра ли од гла ди...
Ве о ма је ма ли број оних ко ји
су оста ли. Углав ном су то би -
ли они ко ји су по ма га ли пар -
ти за не и са ра ђи ва ли с њи ма.

– С дру ге стра не, има мо и
зло де ла ко ја су ти исти „до ма ћи
Нем ци”, ко ји су жи ве ли с на -
шим су гра ђа ни ма, на чи ни ли
над на шим не ду жним на ро дом.
Стра да ли су не ду жни и Нем ци
и Ср би ко ји су ов де жи ве ли.
Цео филм сам кон ци пи рао та ко
да ни ка ко не мам од ре ђе ни
став. Пре ци зни је, на том ба лан -
су ја ни сам ни на јед ну ни на
дру гу стра ну же лео да по ву чем
ни ти да ста нем, већ да гле да о -
ци ма пре пу стим да они са ми
до не су за кључ ке, ако уоп ште ту
мо же да се за кљу чи. Али не ве -
ру јем да мо же. Ми слим да је
би ло кри ви це и на јед ној и на
дру гој стра ни и да ће исто ри ја и
вре ме мо жда не кад не што мо -
ћи да ка жу. Јед но став но сам ре -
ги стро вао те при че, ко је су и с
јед не и с дру ге стра не ве о ма по -
тре сне – об ја шња ва Ра ки џић.

Сце на рио за оба фил ма на -
пи са ла је но ви нар ка Ма ри ја
Вук са но вић, сни ма тељ је био
Дра ган Ве се лић, а ор га ни за -
тор про дук ци је Вла ди мир
Про тић.

Хор Пан че вач ког срп ског цр -
кве ног пе вач ког дру штва
осво јио је на гра ду за нај бо ље
из ве де ну ду хов ну ком по зи ци -
ју на не дав но за вр ше ном пре -
сти жном хор ском фе сти ва лу
„Злат на ви ла” у При је до ру.
Фе сти вал је одр жан се дам на е -
сти пут, а ове го ди не су уче -
ство ва ли хо ро ви из Че шке,

Ма ђар ске, Сло ве ни је, Хр ват -
ске, Ре пу бли ке Срп ске, Ма ке -
до ни је и Ср би је.

НА ГРА ДА ХО РУ ПСЦПД-а

Хор ски фе сти вал 
Књи га „Па ри ски раз го во ри”
Жи ва ди на К. Ми тро ви ћа пред -
ста вље на је у че твр так, 11. ма -
ја, у Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те
Ми ха и ло ви ћа.

Но ви нар и исто ри чар Жи ва -
дин К. Ми тро вић при чао је о
ви ше де це ниј ским су сре ти ма с
нај зна чај ни јим умет ни ци ма са
ових про сто ра ко ји су жи ве ли у

Па ри зу. У сво јој књи зи об ја вио
је при че о жи во ту и умет но сти
Ри ста Сти јо ви ћа, Ми ла на Ко -
њо ви ћа, Ан то а на Ма ја Ма ли ја -
ра ки са, Ми ло ра да Ба те Ми ха и -
ло ви ћа, Пе тра Ом чи ку са, Љу бе
По по ви ћа, Ја го де Бу ић, Ђор ђа
Ивач ко ви ћа, Ра до ва на Кра гу ља,
Ми ло ша Шо ба ји ћа, Жи во ји на
Ту рин ског и Мар ка ле Бо та.

Му зи ка
По не де љак, 22. мај, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт са ста ва „Trio Singidunum”.

Пе так, 26. мај, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
Ни ко ле Ва си ље ви ћа (кла вир).

Књи жев ност
Пе так, 19. мај, 20 са ти, дво ра на„Апо ло” До ма омла ди не”:
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 ству ју: 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.

Су бо та, 20. мај, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
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.

По не де љак, 22. мај, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
ве че до бит ни ка Европ ске на гра де за књи жев ност. Уче сни ци
про гра ма би ће Је ле на Лен голд, Та тја на Сту пар Три фу но вић и
Угље ша Шај ти нац, а раз го вор ће во ди ти Ву ле Жу рић.

Уто рак, 23. мај, 16 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: до -
де ла на гра да нај бо љим мла дим чи та о ци ма. Гост: Бран ко
Сте ва но вић, деч ји пи сац.

Уто рак, 23. мај, 18.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: књи -
жев но ве че Бе ри сла ва Бла го је ви ћа. Раз го вор с књи жев ни ком
во ди ће Ву ле Жу рић.

Уто рак, 23. мај, 20 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
књи жев но ве че Ене са Ха ли ло ви ћа. Раз го вор с књи жев ни ком
во ди ће Ву ле Жу рић.

Че твр так, 25. мај, 10 са ти, ре сто ран „Ма ли рај”: про мо ци ја
књи ге „Лич на то по гра фи ја ра ја” Го ра на Тра и ло ви ћа”. Уче ству -
ју: др Дра га на Са бо вљев, Де јан Бо снић, Не ма ња Ро тар и ау тор.

Че твр так, 25. мај, 12.30, дво ра на „Апо ло”: про мо ци ја мо -
но гра фи је „Би бли о те ка кроз вре ме: при ло зи оп штој исто ри -
ји би бли о те ка до 16. ве ка”. Уче ству ју: проф. др Де сан ка
Ста ма то вић, ака де мик Ра до мир В. Ива но вић, проф. др Гор -
да на Сто кић Си мон чић и проф. др Жељ ко Вуч ко вић.

Че твр так, 25. мај, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
про мо ци ја мо но гра фи је „Јав не би бли о те ке у Ср би ји 1901–
1918” Бран ке Дра го са вац. Уче ству ју: ака де мик Ра до мир В.
Ива но вић, Ми ла Сте фа но вић и ау тор ка.

Пе так, 26. мај, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
књи жев но ве че Ива не Ди нић. Са ово го ди шњом до бит ни цом
НИН-ове на гра де раз го ва ра ће Ву ле Жу рић.

Из ло жбе
Уто рак, 23. мај, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло -
ви ћа: отва ра ње из ло жбе скулп ту ра „Узро ци и по сле ди це” Ра -
ди во ја Мар ко ви ћа и Ми ли је Не ши ћа.

Про грам за де цу
Су бо та, 20. мај, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Па трол не ша пе” „Ма ши ног по зо ри шта” из Бе -
о гра да.

КУЛТУРА
Петак, 19. мај 2017.
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Културни телекс
МУ ЗЕ ЈИ СР БИ ЈЕ ДЕ СЕТ ДА НА ОД 10 ДО 10

ОТВО РЕ НЕ ТРИ ПО УЧ НЕ ИЗ ЛО ЖБЕ
Оти сци др во ре за и
ба кро ре за из збир ке
Му зе ја СПЦ

Шта то бе ху кол ски
од бој ни ци

У на шем гра ду ма ни фе ста ци ја
„Му зе ји Ср би је де сет да на од
10 до 10” отво ре на је го сту ју -
ћом из ло жбом Му зе ја Срп ске
пра во слав не цр кве „Ба кро ре зи
и др во ре зи” у че твр так, 11. ма -
ја, у На род ном му зе ју.

Пред ста вље на де ла су из
збир ке гра фи ка Му зе ја СПЦ, а
не кад су при па да ла срп ским
ма на сти ри ма, углав ном фру -
шко гор ским, и да ти ра ју из 17.
и 18. ве ка.

– От кри ва њем и про на ла -
ском мо гућ но сти да се оти ску -
ју пло че, ка ко др во ре зне, та ко
и ба кро ре зне, ве ли ки број љу -
ди у том вре ме ну до шао је до
ли ка све ти те ља и до ли ка срп -
ских вла да ра. То ни је би ло ва -
жно са мо за вер ни ке, не го и за
очу ва ње на ци о нал не све сти.
Мо жда љу ди из овог кра ја и
нај бо ље зна ју ка ко је те шко
би ло у вре ме ау стро у гар ске
вла сти са чу ва ти ка ко на ци о -
нал ну, та ко и ду хов ну свест, а
сва ка ко да су ове гра фи ке
има ле вр ло ва жну уло гу у то -
ме. Ви ов де има те мо гућ ност
да ви ди те пред ста ве од оти са -
ка ан ти мин са до оти са ка ико -
на и све ти те ља, али сва ка ко
ва жан део ових гра фи ка чи не
и оти сци ли ко ва на ших вла да -
ра и гр бо ва – ка же Вла ди мир
Ра до ва но вић, управ ник Му зе -
ја СПЦ.

Сутрадан у подне отворена
је поставка „Ја српски пишем,
читам и мислим", чија је ау-
торка Светлана Месицки, ку-
стос-етнолог. Ученици другог
разреда ОШ „Мика Антић" и
ученици другог разреда Гим-
назије „Урош Предић" уче-
ствовали су у креирању постав-
ке тражећи синониме на зада-
те појмове и тумачећи посло-
вице. Поставка је реализована
у складу са акцијом Мини-
старства културе и информи-
сања „Негујмо српски језик".

– Ви, дру га ци, мла ђи и сред -
њо школ ци, ко ји сте би ли у
овом про јек ту, ко ји сте уче -
ство ва ли и пи са ли, из ра жа ва -
ли се сво јим је зи ком, ко ји сте
„срп ски чи та ли, пи са ли и ми -
сли ли”, за и ста сте по ка за ли

Иди те у по зо ри ште

МОЈ избор МОЈ

Алек са Илић, глу мац

ФИЛМ: Од лу чио сам да
при чам о јед ном од нај зна -
чај ни јих фил мо ва свих вре -
ме на ко ји бих пре по ру чио
сви ма – „Лет из над ку ка вич -
јег гне зда” (ре жи ја: Ми лош
Фор ман), а то је ујед но и мој
оми ље ни филм. Ве ру јем да
је ве ћи на ако не гле да ла, он -
да ма кар чу ла за ово ре мек-
де ло. При ча о бор би про тив
си сте ма и је дин стве но сти
ко ја се про вла чи кроз филм
не мо же да оста ви чо ве ка
рав но ду шним. Раз ли ка из -
ме ђу овог фил ма и дру гих
„хо ли вуд ских” је у то ме што
се у овом фил му ви де же ља,
крв, зној и су зе ко је су уло -
же не у ње го ву ре а ли за ци ју.
Сни ман је у нај го рим усло -
ви ма, уз ни зак бу џет, и баш
због то га овај филм је са вр -
шен ство. Фор ман је сва ка ко
ре ди тељ ко ји уме да на ђе
пра ву те му, ста ви под лу пу и
та ко уве ли ча њен про блем,
чи не ћи га за ни мљи вим за
гле да о це, би ли то „Лет”,
„Ко са”, „Ама де ус” или би ло
ко ји дру ги филм (с Фор ма -
ном не мо же те по гре ши ти).
Ни кол сон, Фле чер, Ред филд
и оста ли глум ци са вр ше но
игра ју јед ни с дру ги ма с не -
ве ро ват ном ла ко ћом и та ко
увер љи во да ће сва ко са о се -
ћа ти с њи ма. По гле дај те овај
филм ако ни сте, а ако је сте –
по гле дај те га по но во.

КЊИ ГА: За и ста не знам ко -
ли ко је по пу лар на књи га „Ја
и ти” Ни ко ла Ама ни ти ја, али
оно што знам, је сте да је она
от кро ве ње за ме не. Књи га
го во ри о јед ном со ци јал но

анк си о зном де ча ку ко ји не -
ма при ја те ље у шко ли и жи -
ви у свом све ту из ми шља ју -
ћи при че и сце на ри је у сво јој
гла ви. Јед ног да на сла же
мај ку да иде с не ким дру -
штвом на ски ја ње, ме ђу тим
ис ко ри сти не де љу да на да се
за тво ри у по дру му сво је згра -
де и про ве де вре ме она ко ка -
ко нај ви ше во ли – сам. Пла -
но ви му про пад ну ка да му
од јед ном до ђе оту ђе на по лу -
се стра, тра же ћи но вац за хе -
ро ин у том по дру му. Дво је
дру штве но од ба че них љу ди
се, игром слу ча ја, про на ла зе
и схва та ју да не мо ра ју би ти
са ми на све ту. Да је брат ту
да по мог не ка да је нај го ре,
да је се стра ту да пре не се не -
ко зна ње. Да брат мо же да
на сме је, да се стра мо же да
са слу ша. Он њој по ма же око
ње не за ви сно сти, на ла зи јој
ле ко ве, хра ни је и гре је. А
она ње га учи о људ ским од -
но си ма, ули ва му хра брост и
пра ви га бо љим чо ве ком.
Ако во ли те ова кве те ме, он да
је ово пра ва књи га за вас.

АК ТИВ НОСТ: Иди те у по зо -
ри ште.

Страну припремила 
Милица

Манић

зна чај и зна че ње ово га што је
Ми ни стар ство кул ту ре по кре -
ну ло као ши ро ку ак ци ју „Не -
гуј мо срп ски је зик”, ко ја се од -
ви ја на ви ше на чи на у ра зним
гра до ви ма на ше звуч не до мо -
ви не и отаџ би не – за до во љан
је Дра ган Па но вић из Ми ни -
стар ства.

Истог да на, на ве че, по се ти -
о ци су са зна ли шта су од бој -
ни ци. „Кол ски од бој ник – шта
то бе ше?” из ло жба је ет но ло га
Ни ко ле Вла ји ћа на ко јој се мо -
гу ви де ти че ти ри вр сте ма те -
ри ја ла – фо то гра фи ја, цр те жи,
аква рел и пред мет.

– Ка да сам се за ин те ре со вао
за ову те му, пре ли ста вао сам
сил не ен ци кло пе ди је ко је су
ми би ле до ступ не на срп ском
је зи ку и са мо у јед ној ус пео

сам да про на ђем шта зна чи
од бој ник. У дру гим ен ци кло -
пе ди ја ма не по сто ји уоп ште
об ја шње ње за то. Та ен ци кло -
пе ди ја зо ве се „Ен ци кло пе ди ја
ар хи тек ту ре”, а на пи сао ју је
исто ри чар умет но сти, наш са -
вре ме ник Сло бо дан Мал ди ни.
Он ту у не ко ли ко ре че ни ца об -
ја шња ва шта је од бој ник, али
га не на зи ва кол ским од бој ни -
ком, не го уга о ним и уоп ште не
на во ди вр сте ма те ри ја ла, на -
во ди са мо ка ме ни од бој ник и
не спо ми ње ме тал ни – об ја -
шња ва Ни ко ла Вла јић.

До кра ја ма ни фе ста ци је би -
ће ор га ни зо ва на струч на во ђе -
ња кроз из ло жбе на ко ји ма ће
за ин те ре со ва ни мо ћи ви ше да
се ин фор ми шу о њи ма, ра ди о -
ни це, пре да ва ња...

ПРЕД СТА ВЉЕ НА КЊИ ГА 
ЖИ ВА ДИ НА К. МИ ТРО ВИ ЋА

Па ри ски раз го во ри

ПРЕ МИ ЈЕ РА ДО КУ МЕН ТАР НИХ ФИЛ МО ВА ИВА НА РА КИ ЏИ ЋА

Је ле на и ду хо ви Вај фер то вих



НО ВИ ПРО ГРА МИ УЧЕ НИ КА ОШ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ”

Омо љи ца у Евро пи

Нај но ви ји, 281. број ме сеч ни -
ка „Стар че вач ке но ви не” по -
чи ње пр во мај ским че стит ка -
ма Ме сне за јед ни це упу ће ним
свим рад ни ци ма.

На ред на стра на, по све ће на
зби ва њи ма у ве зи с по ме ну том
ин сти ту ци јом, до но си де та ље с
по след ње сед ни це ло кал не
скуп шти не, вест о про бле ми ма
с по чет ком ра до ва на уре ђе њу
пи ја це и на ја ву по тен ци јал ног
при кључ ка на гас на ред не греј -
не се зо не. Об ја вљен је и ис цр -
пан из ве штај о то ме ка ко су
Стар чев ци гла са ли на ми ну -
лим пред сед нич ким из бо ри ма,
ка да је у том ме сту Алек сан дар

Ву чић осво јио бли зу 60 од сто
гла со ва. Чла ни ца Град ског ве -
ћа Зо ри ца Ре пац у ин тер вјуу на
две стра не, по ред оста лог, на -
го ве сти ла је из град њу атар ског
пу та ко јим ће Стар че во би ти
спо је но са Ива но вом, а ту су и
раз го во ри са два Јо ва на – Пеј -
че вим (тр гов цем) и Ми ли ће -
вим (во ћа ром), као и с „ли цем
с на слов ни це”, мла дом фол -
кло ра ши цом Са њом Мој си ло -
вић. Ре дов не ру бри ке „Уоп -
шти на ва ње” и „Цр ти це из про -
шло сти” по све ће не су ак ту ел -
ним шет ња ма и по ро ди ци Бла -
же нић, „Кул ти ва тор” се ба ви
стар че вач ким со ка ци ма и

пред ста вља њем ти неј џер ке Јо -
ва не Фи љин, а у ре дов ној ан ке -
ти гра ђа ни су од го ва ра ли на
пи та ње ку да ће за 1. мај.

Ни су из о ста ле ни стра не по -
све ће не из ви ђа штву, спор ту,
шко ли и кул тур ним и вер ским
до га ђа ји ма; би ло је ре чи и о
пла но ви ма КУД-а „Нео лит” и
о Ва тро га сној олим пи ја ди; на -
ја вље но је и отва ра ње раг би
шко ле, а ау тен ти чан при каз
си ту а ци је у ау то бу су ло кал ног
град ског пре во зни ка, у ко јем
се, пре ма пот пи сни ку ре до ва,
по ред оста лих, во зе „ро де” и
„па ви ја ни”, дат је у ру бри ци
„Сва ки да шњи ца”.

Бре сто вач ка сла ва би ће обе -
ле же на у че твр так, 25. ма ја,
ра зним са др жа ји ма, ко је су

осми сли ли Ме сна за јед ни ца,
Дом кул ту ре и дру ге та мо -
шње ин сти ту ци је. Пред сто је -
ћа про сла ва Спа сов да на
има ће по себ ну ди мен зи ју,
бу ду ћи да се ове го ди не на -
вр ша ва ју три ве ка од на стан -
ка ме ста.

Дан ће по че ти у 9 са ти ли -
тур ги јом у Цр кви Ваз не се ња
го спод њег, на кон че га ће усле -

ди ти ли ти ја. Из ло жба фо то -
гра фи ја, од нај ста ри јих до нај -
ак ту ел ни јих, под на зи вом
„Бре сто вац кроз вре ме”, би ће
отво ре на у 14 са ти у га ле ри ји
Ва тро га сног до ма. Од 14.30 на
пла тоу ис пред До ма кул ту ре
сви ра ће там бу ра шки ор ке -
стар, а сат ка сни је та мо ће би -
ти при ре ђен деч ји про грам
пред шко ла ца из Бре стов ца,

Омо љи це и Гло го ња. Кон церт
на род ног ор ке стра по чи ње у
18 са ти, а два са та ка сни је на -
сту пи ће во кал ни со ли ста
Мар ко Га чић.

Све вре ме то ком да на би ће
отво ре на вра та про сто ри ја Ак -
ти ва же на „Со са”, а чла но ви
ло вач ког дру штва при пре ма -
ће гу лаш за све за ин те ре со ва -
не гра ђа не.

Јед на од нај ве ћих и нај це ње -
ни јих ер ге ла у зе мљи и окру -
же њу је она у вла сни штву по -
ро ди це Ве лич ко вић, сме ште -
на уз Та миш, на до мак Ја бу ке.
На пла цу од око осам де сет
ари они уз га ја ју пре ко пе де сет
ра сних ли пи ца не ра. Кван ти -
тет пра ти и ква ли тет, што нај -
бо ље осли ка ва ју по след њи ре -
зул та ти на еми нент ним так -
ми че њи ма. Пре ма ре чи ма
вла сни ка и осни ва ча Сло бо -
да на Ве лич ко ви ћа, успех је
ве ћи ако се зна да је кон ку -
рен ци ја би ла же сто ка.

– На ба ња луч ком над ме та -
њу, пред се дам хи ља да гле да -
ла ца, пе то го ди шња Ма ра и
дво стру ко ста ри ја Трум пе та
су, по ред так ма ца из број них
зе ма ља, за у зе ле дру га ме ста у
ди сци пли ни „ка пи је”. С дру ге
стра не, пе то го дац Гај тан про -
гла шен је за нај бо љег при -

плод ног па сту ва у Ср би ји на
Но во сад ском сај му ме ђу ли -
пи ца не ри ма. Ове го ди не смо
већ осва ја ли ме да ље у Цре па -
ји у че тво ро пре гу и пе то пре гу,
али се зо на тек кре ће, а што се
нас ти че, кру на ће би ти фи ја -
ке ри ја да ко ју ор га ни зу је мо 4.
ав гу ста – на во ди Ве лич ко вић.

Он до да је да је бор ба за
одр жа ва ње ер ге ле те шка, јер
је из др жа ва од сво је ком па -
ни је „Би о е лик сир”. Ипак,
на да се и по мо ћи др жа ве,
ма кар у по гле ду уре ђе ња
при ступ них пу те ва. Вре ди
на по ме ну ти да на овом до -
бру ра ди де се так за по сле -
них, као и још пе де се так са -
рад ни ка; че сто до ла зе уче ни -
ци и пред школ ци на бес -
плат но ја ха ње, а у пла ну је и
да шти ће ни ци до ма „Ср це у
ја бу ци” та мо спро во де и рад -
ну те ра пи ју.

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца је, у са рад њи са се -
о ским ин сти ту ци ја ма и уста -
но ва ма, за кљу чи ла про грам
обе ле жа ва ња се о ске сла ве –
Спа сов да на, ко ји ће би ти у
зна ку три ве ка по сто ја ња ме -
ста. Тим по во дом у цен тру је
већ по са ђе но цве ће у об ли ку
бро ја 300 и по ста вље ни су
све тле ћи мар ке ри на че ти ри
пе шач ка пре ла за, као и де ко -
ра тив ни во зић.

Ба нат ско Но во Се ло: На сле -
де ћој сед ни ци Скуп шти не
Ме сне за јед ни це би ће за по -
че те при пре ме за ор га ни за -
ци ју се о ске сла ве – Ду хо ва.
Мла ђи фол клор ни ансaмбли
До ма кул ту ре при пре ма ју се
за фи на ле по кра јин ске смо -
тре у Бач кој То по ли, а ор ке -
стар и за европ ску смо тру
срп ске ди ја спо ре.

До ло во: Ху ма ни тар на жур ка
при ре ђе на је у пе так, 12. ма -
ја, у дис ко те ци До ма кул ту -
ре. Ко њич ки клуб ор га ни зо -
ва ће ка сач ки дан у не де љу,
21. ма ја, од 16 са ти, на ло -
кал ном хи по дро му. На ред -
ног да на би ће обе ле же на се -
о ска сла ва Пре нос мо шти ју
Све тог Ни ко ла ја.

Гло гоњ: У то ку су за вр шни
ра до ви на ре зер во а ру у ко јем
ће би ти скла ди ште на град ска
во да. Про мо ци ја књи ге
„При че с обла ка” ау тор ке Та -

ма ре Лу јак одр жа на је у по -
не де љак, 15. ма ја, у До му
кул ту ре. Су тра дан, на истом
ме сту, из ве де на је пред ста ва
за де цу под на зи вом „Ма ла
прин це за”. Мла ђи деч ји ан -
самбл на сту пи ће у су бо ту, 20.
ма ја, у окви ру про гра ма по -
во дом Да на оп шти не Опо во.

Ива но во: Жур ка на отво ре -
ном под на зи вом „Пси хо де -
лич на гро зни ца” би ће одр -
жа на у су бо ту, 20. ма ја, код
црп не ста ни це, а оче ку је се
до ла зак ве ли ког бро ја љу ди
из це ле зе мље. Дом кул ту ре
је ство рио усло ве за одр жа -
ва ње пр вог ме ђу на род ног
фе сти ва ла хар мо ни ке кра -
јем ју на.

Ја бу ка: У то ку је ре кон струк -
ци ја ко шар ка шког те ре на на
отво ре ном. Дан шко ле „Го це
Дел чев” обе ле жен је у по не -
де љак, 15. ма ја, а на ред ног
да на одр жан је пре вен тив ни
пре глед аб до ме на у ор га ни -
за ци ји Ме сне за јед ни це и
До ма здра вља.

Ка ча ре во: Те ку при пре ме за
сла ву Све ти Ћи ри ло и Ме то -
ди је, ко ју ће 27. ма ја, бо га -
тим про гра мом, за јед нич ки
обе ле жи ти цр ква, шко ла и
Ме сна за јед ни ца. У то ку су
ра до ви на СРЦ-у „Је зе ро” у
скло пу при пре ма за се зо ну
ку па ња.

Омо љи ца: Из ло жба под на зи -
вом „Исто ри ја гра да Пан че -
ва” би ће отво ре на у уто рак,
23. ма ја, у 19 са ти, у До му
кул ту ре, а при ре ђу је је ова
уста но ва у са рад њи са Исто -
риј ским ар хи вом Гра да Пан -
че ва. КУД „Жи сел” при пре ма
тра ди ци о на лан „Ни кољ дан -
ски ве нац” за крај ма ја.

Стар че во: До бро вољ но да ва -
ње кр ви спро ве де но је у уто -
рак, 16. ма ја, у Ме сној за јед -
ни ци. Три гру пе ска у та из
ОИ „На дел” про те клог ви -
кен да по се ти ле су 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 је при ре ђе но так ми -
че ње у ори јен ти рин гу, уз
пре ко сто уче сни ка. Иду ћег
ви кен да из ви ђа чи ће бо ра ви -
ти у Су бо ти цу и Се ге ди ну.

Петак, 19. мај 2017.
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Месне актуелности 

Страну припремио

Јордан
Филиповић

» Наставак са стране 1

– При ли ком тих су сре та јед ни
су по ку ша ва ли да по бег ну, а
дру ги ма је би ло све јед но. Или
су се са мо пра ви ли да је та ко.
Ме ђу тим, от кад су до би ли ин -
фор ма ци ју да их че ка ју санк -
ци је, при лич но су устук ну ли.
До го де се и озбиљ ни ји про бле -
ми, као, ре ци мо, зи мус, ка да су
по чи ни о ци, ухва ће ни у нео -
вла шће ној се чи др ве ћа на пу ту
ка Ба ва ни шту, по ку ша ли да зе -
ле ном „ла дом”, при ве ли кој
бр зи ни, до слов це пре га зе по -
љо чу ва ре Ду ша на Ни ко лов -
ског и Да ви да Ба ки ћа. Све се
то до га ђа ло око по ла је дан но -
ћу, а сат ка сни је по ли ци ја их је
ухва ти ла на дру гој ло ка ци ји,
та ко ђе у вр ше њу не де ла – при -
се ћа се ко ор ди на тор слу жбе.

Ни су при ват но обез бе ђе ње
Ве о ма ва жан је и лет њи пе ри -
од, ка да има мно го по ку ша ја
кра ђа ле ти не. Тре ба зна ти да
по љо чу ва ри ни су ни чи је при -
ват но обез бе ђе ње, већ су ту да
де лу ју пре вен тив но.

– Али ако не ко при ме ти не -
што не ле гал но на сво јим пар -
це ла ма, он то мо же да при ја ви

на шој слу жби, ко ја у нај кра ћем
ро ку од ла зи на уви ђај. До га ђа -
ју се сва ка кве си ту а ци је, што је
ка рак те ри стич но за овај пе ри -
од, па не рет ко ком ши ја ком -
ши ји ис пр ска не што што овај
ни је же лео. На ши љу ди та да
иза ђу на те рен, фо то гра фи шу
оно што за тек ну, на пра ве за пи -
сник и то по сле мо же по слу жи -
ти као до каз. Пр ва ин стан ца су

ми ров на ве ћа фор ми ра на при
ме сним за јед ни ца ма, иа ко су
она са мо са ве то дав ни ор ган.
Уко ли ко не ус пе ју да по ми ре
за ва ђе не стра не, по ме ну ти за -
пи сник мо же по слу жи ти и као
до ка зни ма те ри јал у евен ту ал -
ном суд ском по ступ ку – ука зу -
је Ћо сић.

С об зи ром на то да су по љо -
чу ва ри из сре ди на ко је над гле -

СЕЛО

ПО ЉО ЧУ ВАР СКА СЛУ ЖБА ПО СТО ЈИ ПЕТ ГО ДИ НА

СВЕ УПА ДЉИ ВИ ЈЕ СУ ЗБИ ЈА ЊЕ 
КРА ЂА У АТА РИ МА

УС ПЕ СИ ЈА БУЧ КЕ ЕР ГЕ ЛЕ „ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ”

Шам пи он ски 
ли пи ца не ри

На кон свих не бро је них ван на -
став них ак тив но сти омо љич ка
шко ла „До си теј Об ра до вић”
оти шла је ко рак да ље и у пе так,
12. ма ја, обе ле жи ла дан на шег
кон ти нен та ин те ре сант ним
про гра мом сим бо лич ног на зи -
ва: „Евро па у све ту – Омо љи ца у
Евро пи”. Том при ли ком уче ни -
ци ни жих раз ре да и по ла зни ци
за ба ви шта, на кон из ву че ног
жре ба, пред ста ви ли су не ку од
зе ма ља Евро пе, са свим њи хо -
вим тра ди ци о нал ним, кул тур -
ним и ет нич ким обе леж ји ма.

На по чет ку про гра ма уче -
сни ци ма и пу бли ци обра тио
се ди рек тор шко ле Вла ди мир
Ри стић, ко ји је из ра зио за до -
вољ ство због то га што ће, по -
ред оста лог, ђа ци мо ћи да на -
у че мно го то га о кул ту ри и је -
зи ку ви ше на ро да.

Пред ста вља ње др жа ва кре -
ну ло је од су сед не Ру му ни је,
ко ју су до ча ра ли по ла зни ци
пр ве вас пит не гру пе, а дру ге

две об ра ди ле су тра ди ци ју
Ру си је и Бу гар ске. Пр ва ци су
се ба ви ли Ау стри јом, Шпа -
ни јом и Ма ђар ском, го ди ну

да на ста ри ји ђа ци – Фран цу -
ском и Ср би јом, уче ни ци
тре ћег раз ре да – Грч ком, а
че твр та ци су би ли за ду же ни
за Хо лан ди ју, Не мач ку и
Ита ли ју.

У на став ку да на рас по ло же -
на пу бли ка мо гла је да раз гле да
штан до ве. Њих су ма ли ша ни
при пре ми ли уз по моћ сво јих
учи те љи ца и вас пи та чи ца, ко -
ји ма при па да ју ве ли ке за слу ге
и за осми шља ва ње и ре а ли за -
ци ју по ме ну тих са др жа ја. На -
по слет ку, цео до га ђај до био је
нај сла ђу мо гу ћу но ту, јер су
ма ли ша ни и сви дру ги мо гли
да де гу сти ра ју је сти ве из ло -
жбе не екс по на те и по сла сти -
це. Све то је нај ва жни ји
европ ски дан учи ни ло пра -
зни ком за очи, уши, али и чу -
ло уку са.

ПР ВО МАЈ СКИ БРОЈ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ НО ВИ НА”

Иш че ку ју ћи пи ја цу, атар ски пут и гас

да ју, углав ном по зна ју окол но -
сти, па и те ме ђу су сед ске ани -
мо зи те те и та квој про бле ма ти -
ци при сту па ју опре зно и од ме -
ре но.

То је ве о ма ва жно и, без об -
зи ра на то што се фир ме на
овом по слу ме ња ју, оне не рет -
ко за др жа ва ју ис ку сне рад ни -
ке. По пут оних као што су, ре -
ци мо, Јо ви ца Лат ко вић, Ни ко -
ла Ђу ка но вић и Не бој ша Лу -
пин ка из Омо љи це, Ау рел По -
ма на из Но вог Се ла, по ме ну ти
Ду шан Ни ко лов ски...

Још јед ном тре ба ис та ћи да
су за њих по ста вље ни при лич -
но ви со ки кри те ри ју ми, а нај -
ва жни ји су да ни су осу ђи ва ни
и има ју ми ни мал но тре ћи сте -
пен струч не спре ме ка ко би
мо гли уоп ште и да по ла жу за
ли цен цу.

Све у све му, у про те клих пет
го ди на, от кад по сто ји по љо чу -
вар ска слу жба, ви дљи во је
ума ње ње бро ја кра ђа, а упа -
дљи ва је њи хо ва до бра са рад -
ња с ло кал ним ин сти ту ци ја ма,
удру же њи ма, као и од лич на
ко му ни ка ци ја са са мим гра ђа -
ни ма. А то је, мо жда, и нај ва -
жни је...

НА РЕД НОГ ЧЕ ТВРТ КА У БРЕ СТОВ ЦУ

Спа сов дан за мно ге уку се

Душан Николовски и Давид Бакић нападнути на дужности



„Не отва рај те имеј ло ве, по ру -
ке и дру гу елек трон ску по шту
ко ју вам ша љу не по зна та ли -
ца, осо бе од ко јих пре то га ни -
ка да ни шта ни сте до би ја ли.
Ко пи рај те све што вам је ва -
жно, а на ла зи се у ме мо ри ји
ва шег ком пју те ра, и чу вај те те
по дат ке на дру гом ме сту. Ка да
сте на ин тер не ту, отва рај те
лин ко ве, као и раз не вр сте по -
ру ка ко је до би ја те са мо ако
сте пот пу но си гур ни у по ши -
ља о ца и ту адре су.”

Ово су пре по ру ке гра ђа ни -
ма ко је је об ја ви ло Ми ни стар -
ство уну тра шњих по сло ва на -
кон про шло не дељ ног, до сад
нај ве ћег ха кер ског на па да на
ин тер не ту – по го дио је око
200.000 вла сни ка пер со нал -
них ра чу на ра и ком пју тер ске
си сте ме у ви ше од сто др жа ва
ши ром све та.

Овај на пад је из вр шен та ко
што су ње го ви по чи ни о ци
пре ко ин тер не та пу сти ли ви -
рус ко ји се тај но ин ста ли ра у
ком пју тер ске про гра ме на пад -
ну тих, а по том им бло ки ра и
пре тва ра у не ра зу мљи ве ши -

фре све по дат ке ко је су пре то -
га ме мо ри са ли у ком пју те ру.

Па ра лел но с на па дом, жр -
тве до би ја ју по ру ке да уко ли -

ко же ле да од бло ки ра ју сво је
уре ђа је и на ста ве да их ко ри -
сте, нај пре упла те од ре ђе ну
су му у вир ту ел ној ва лу ти ко ја
се зо ве бит ко ин.

На ме ти про шло не дељ ног
ха кер ског на па да би ле су
углав ном ма ле и сред ње фир -
ме, али ни су за о би ђе ни ни ве -
ли ки по слов ни си сте ми, код
ко јих бло ки ра ње слу жбе них
или по слов них по да та ка на ра -
чу на ри ма мо же до ве сти до
огром не ште те. Ме ђу за ра же -
ним ком пју те ри ма би ли су го -
то во сви ко ји при па да ју бол ни -
ца ма у Ве ли кој Бри та ни ји, што
је још ви ше за бри ња ва ју ће.

У Ср би ји до са да ни су при -
ја вље ни ова кви слу ча је ви, али
Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва и По себ но ту жи ла -
штво за ви со ко тех но ло шки
кри ми нал по зва ли су све гра -

ђа не и фир ме да их оба ве сте
уко ли ко су оште ће ни.

МУП и ово ту жи ла штво са -
оп шти ли су и да пра те си ту а -
ци ју по сле про шло не дељ ног
ха кер ског на па да и да раз ме -
њу ју по дат ке са Ин тер по лом,
Еу ро по лом и дру гим ме ђу на -
род ним ор га ни за ци ја ма.

Ха кер ски на пад ко ји је по го -
дио хи ља де ком пју те ра ши ром
све та имао би не у по ре ди во ве -
ће раз ме ре да ни је слу чај но за -
у ста вио је дан ис тра жи вач без -
бед но сти на ин тер не ту. По во -
дом то га об ја вље но је ви ше
упо зо ре ња ком пју тер ских
струч ња ка да је то што се де си -
ло про шлог ви кен да са мо про -
ба и да ће си гур но би ти још на -
па да, те да ће они би ти знат но
ве ћи, ка ко по бро ју ком пју те ра
ко ји ће њи ма би ти об у хва ће ни,
та ко и по по сле ди ца ма. 

Пaнчевaчка по ли ци ја ра све тли -
ла је се ри ју те шких кра ђа из вр -
ше них то ком ма ја ове го ди не на
под руч ју ју жног Ба на та.

Сум ња се да су је дан два де -
сет че тво ро го ди шњак и де вет -

на е сто го ди шњак про ва љи ва ли
у ку ће чи ји су вла сни ци на
при вре ме ном ра ду у ино стран -
ству и да су од но си ли тех нич ку
ро бу и вред ни је пред ме те. На
овај на чин вла сни ци ма је при -
чи ње на ма те ри јал на ште та ко -
ја се про це њу је на око 300.000
ди на ра.

Про тив осум њи че них ће би -
ти под не те кри вич не при ја ве
над ле жном ту жи ла штву у
Пан че ву.

Петак, 19. мај 2017.
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Од учесника се
прво тражи да се 
самоповређују

Потом им се наређује
самоубиство

Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва упу ти ло је апел свим
гра ђа ни ма да уко ли ко у на шој
зе мљи при ме те де цу ко ја на
ин тер не ту игра ју но ву игру
„Пла ви кит”, у ко јој се уче сни -
ци по зи ва ју на са мо по вре ђи -
ва ње, па чак и са мо у би ство, то
од мах при ја ве по ли ци ји.

Иа ко МУП Ср би је до са да
ни је за бе ле жио ни је дан слу чај
са мо у би ства ко ји има ве зе с
том ру ском игром, упу ћен је
по зив свим ро ди те љи ма и на -
став ни ци ма да раз го ва ра ју с
де цом и пра те њи хо ве ак тив -
но сти на ин тер не ту, ка ко би
их за шти ти ли од овог об ли ка
угро жа ва ња си гур но сти. Осим
то га, МУП је апе ло вао на ме -
ди је да по све те аде кват ну па -
жњу овој по ја ви, ка ко би се на
вре ме спре чи ле не же ље не по -
сле ди це у Ср би ји.

Игри ца „Пла ви кит” пре све -
га је усме ре на на мла ђу по пу -
ла ци ју. То ком 50 да на, ко ли ко
тра је ње но игра ње, пред де цу
се по ста вља ју раз ли чи ти за да -
ци. Они су у по чет ку ма ње опа -
сни, по пут гле да ња хо рор фил -
мо ва, а он да сле де све те жи. Од
де це се тра жи да се са мо по вре -
ђу ју та ко што ће жи ле том уре -
за ти цр теж пла вог ки та на ру -
ка ма, а да би све би ло што ау -
тен тич ни је, мо ра ју то да сли ка -
ју и да по ша љу фо то гра фи ју
као до каз да су за и ста ура ди ли.

Уче сни ци игре за тим до би -
ја ју за да так да на пра ве сел фи
на не ком опа сном ме сту (нпр.

УПО ЗО РЕ ЊЕ МИ НИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА

ОПА СНА ИГРА ЗА ДЕ ЦУ НА ИН ТЕР НЕ ТУ

ХРОНИКА

на ви со кој пла нин ској ли ти -
ци), да ин сце ни ра ју на вод но
са мо у би ство, да га сни ме мо -
бил ним те ле фо ном и да сни -
мак по ша љу на „Феј сбук”.

Имеј ло ви или СМС по ру ке
са оба ве ште њи ма о но вим за -
да ци ма обич но сти жу пред зо -
ру, а по след њи за да так, ко ји је
у ства ри и крај игре, је сте на -
ред ба да уче сник из вр ши са -
мо у би ство та ко што ће се обе -
си ти, ско чи ти с ви со ке згра де
или смр зну ти се наг у сне гу!

Ка да уче сник за поч не игру,
ор га ни за то ри га упо зо ра ва ју
да ни ко о то ме не сме ни шта
зна ти, да то мо ра би ти тај на и
да не ма из ла ска из игре и по -
врат ка на зад. Уче сни ци ма ко -
ји по ку ша ју да иг но ри шу та ква
упо зо ре ња, од мах по чи њу да
сти жу прет ње ор га ни за то ра.

Ова опа сна игри ца при сут на
је у мно гим др жа ва ма и због
ње је на вод но стра да ло ви ше
де се ти на ма ло лет ни ка, те ће
сто га Оде ље ње за ви со ко тех -

но ло шки кри ми нал по ја ча ти
ак тив но сти на сма ње њу опа -
сно сти од ње не евен ту ал не по -
ја ве у Ср би ји.

Да има раз ло га за за бри ну -
тост, све до чи по да так да се до
са да, то ком про те клих не ко -
ли ко ме се ци, у Ру си ји, Укра ји -
ни, Ка зах ста ну, Мол да ви ји и
Бе ло ру си ји де си ло на де се ти -
не са мо у би ста ва ко ја се по ве -
зу ју с „Пла вим ки том” и не -
ким дру гим опа сним игра ма
на ин тер не ту.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

МУП СА ВЕ ТО ВАО ГРА ЂА НЕ

Па зи те док сурфујете

СА О БРА ЋАЈ НА ПО ЛИ ЦИ ЈА НА ЈА ВЉУ ЈЕ

По чи њу про ве ре 
ау то бу са за екс кур зи је

То ком овог и на ред ног ме -
се ца са о бра ћај на по ли ци ја
ће кон тро ли са ти ау то бу се и
њи хо ве во за че пре по ла ска
на школ ске екс кур зи је ра ди
за шти те без бед но сти де це.

Про ве ра ва ће се до ку мен -
та ци ја и тех нич ка ис прав -
ност ау то бу са, а по себ но то
да ли су њи хо ви во за чи под
деј ством ал ко хо ла. Под јед -
на ко ће се гле да ти и да ли су
ис по што ва не од ред бе из За -
ко на о без бед но сти са о бра -
ћа ја и За ко на о рад ном вре -
ме ну по са да во зи ла у друм -
ском пре во зу и та хо гра фи -
ма, ко ји ма је пре ци зи ра но
по сле ко ли ко вре ме на про -
ве де ног у во жњи во за чи мо -
ра ју има ти па у зу.

Ка ко је об ја вио ин тер нет
пор тал „По ли ци ја да нас”,
кон тро ле ау то бу са би ће ве о -
ма ре стрик тив не и не ће се
до зво ља ва ти њи хов по ла зак
на пут уко ли ко они и во за чи
не ис пу ња ва ју све про пи са -
не усло ве.

Про тив во за ча код ко јих
се ал ко-те стом утвр ди да су
под деј ством ал ко хо ла, би ће
под не те кри вич не при ја ве и
они ће ау то мат ски би ти ис -
кљу че ни из са о бра ћа ја.

То ком 2016. го ди не са о -
бра ћај ни по ли цај ци су пре -
кон тро ли са ли 15.856 ау то -
бу са ко ји су би ли пред ви ђе -
ни за пре воз де це на екс кур -
зи је. Због уо че них не пра -
вил но сти осам их је ис кљу -
че но из са о бра ћај на. Та ка -
зна је из ре че на и је да на е сто -

ри ци во за ча пре не го што су
за по че ли во жњу де це, а јед -
ном то ком са ме екс кур зи је.

Пра вил ни ком о ор га ни за -
ци ји екс кур зи ја ко ји је до не -
ло Ми ни стар ство про све те
пред ви ђе но је да ди рек то ри
шко ла мо ра ју нај ка сни је 48
са ти пре от по чи ња ња екс -
кур зи је да оба ве сте те ри то -
ри јал но над ле жну ор га ни за -
ци о ну је ди ни цу МУП-а о
пре во зни ку, бро ју ау то бу са,
ме сту и вре ме ну по ла ска,
као и о бро ју ђа ка и њи хо вих
на став ни ка ко ји их пра те на
екс кур зи ју. То је оба ве зно да
би при пад ни ци са о бра ћај не
по ли ци је на вре ме оба ви ли
све пред ви ђе не про ве ре пре
по ла ска на екс кур зи ју.

Ва жно је на по ме ну ти да
они то мо гу ра ди ти и ако то -
ком ре дов не кон тро ле са о -
бра ћа ја при ме те не ки ау то -
бус ко ји пре во зи де цу и по -
сум ња ју да он ни је тех нич ки
ис пра ван.

Алар мант но зву че упо зо -
ре ња не ких струч ња ка за без -
бед ност са о бра ћа ја да шко ле
од ре ђу ју ко је ће фир ме пре -
во зи ти де цу на тен де ри ма на
ко ји ма по бе ђу ју ау то бу ски
пре во зни ци ко ји по ну де нај -
ни же це не пре во за. Це на но -
ви јих ау то бу са за из најм љи -
ва ње из но си од 300 до 400
евра, а ста ри се мо гу до би ти
за ше зде се так евра, па због
то га ђа ке че сто на екс кур зи је
во зе ста ри ау то бу си, у ко ји ма
је њи хо ва без бед ност под
зна ком пи та ња.

Панчевaчки по ли цај ци про -
на шли су то ком пре тре са
ста на ко ји је из нај мио че тр -
де сет сед мо го ди шњи му -
шка рац ва ги цу за ме ре ње,
200 та бле та ек ста зи ја и ви -
ше од 50 гра ма пра шка сте
суп стан це за ко ју се сум ња
да је хе ро ин. Због по сто ја ња
осно ва сум ње да је из вр шио

кри вич но де ло нео вла шће -
на про из вод ња и ста вља ње у
про мет опој них дро га, осум -
њи че ном је по на ло гу Ви шег
ту жи ла штва у Пан че ву од -
ре ђе но за др жа ва ње у тра ја -
њу од 48 са ти. Ка да му је ис -
те као при твор, он је у за кон -
ском ро ку, уз кри вич ну при -
ја ву, при ве ден ту жи о цу.

ТО КОМ ПРЕ ТРЕ СА ИЗ НАЈМ ЉЕ НОГ СТА НА

Про на ђе ни ек ста зи 
и хе ро ин

ПО ЛИ ЦИ ЈА РА СВЕ ТЛИ ЛА СЕ РИ ЈУ ТЕ ШКИХ КРА ЂА

Ло по ви про ва љи ва ли у ви кен ди це га стар бај те ра
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Флора Бенкс има седамна-
ест година и антероградну
амнезију. Не сећа се ничега
што се догодило последњих
седам година зато што јој
сећања чиле из главе после
два-три сата. Како би се сна-
лазила у животу, она пише
подсетнике на шакама, ру-
кама и самолепљивим блок-
чићима. Не одваја се од вер-
не бележнице, која јој служи
као меморијски диск.

Међутим, све се промени-
ло кад се једне вечери пољу-
била с Дрејком на плажи.
Тај догађај јој остаје у глави
и не заборавља га чак ни не-
колико дана касније. Међу-
тим, то је увод у невоље о
којима није могла ни да са-
ња и које превазилазе њене
могућности. Али речи „Фло-
ра” и „Буди храбра”, које су
јој исписане на шаци, терају

је да се суочи с непознатим
искушењима и опасностима
не би ли повратила сећање.
Ништа не испада онако како
је прижељкивала, али испо-
ставља се да је Флора запра-
во тражила себе док је тра-
гала за Дрејком...

Два читаоца који до среде, 24. маја, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 по-
шаљу најинспиративнији одговор на питање: „Може ли пољубац да из-
лечи?”, наградићемо по једним примерком књиге „Једино сећање
Флоре Бенкс” Емили Бар. 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.

Пре четрдесет година Енто-
ни Пердју је изгубио вредну
успомену своје вољене вере-
нице Терезе и тако прекр-
шио једино обећање које јој
је икада дао. Тог истог судбо-
носног дана она је напустила
овај свет. Потпуно неутешан,
он почиње да сакупља пред-
мете које су други људи изгу-
били и у томе види једину
прилику за покајање.

Сада, на заласку живота,
одлучује да својој верној аси-
стенткињи Лори повери ва-
жан задатак да све те ситнице
непроцењиве вредности врати
правим власницима. Када се
ова тек разведена, усамљена
жена усели у Ентонијеву вик-
торијанску вилу препуну са-
купљеног блага, мрачан облак
који ју је окруживао полако ће
почети да нестаје. Ипак, да ли
ће успети да испуни Ентоније-

ву последњу жељу и његовој
души и сломљеном срцу доне-
се искупљење и мир?

Био је њен север, југ, исток,
запад; њена радна седмица и
недељно одело. Била је његов
месец и његове звезде и оми-
љена песма. Мислили су да
ће њихова љубав вечно траја-
ти и нису погрешили.

„Kад су руже цветале” Рут Хоган

Два читаоца који до среде, 24. маја, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Верујете ли у вечну
љубав?”, наградићемо по једним примерком књиге „Кад су руже цве-
тале” Рут Хоган. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
      Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка ко се -
ћа ње ути че на ва ше жи во те.
„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 огле да ла”
Е. О. Ки ро ви ца 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:

„От кад опра шта њем бри -
шем ру жна се ћа ња, а љу ба -
вљу чу вам ле па, на пра ви ла
сам у свом уму при стој но
ме сто за жи вот.” 064/8671...

„На мој жи вот ути че... че -
кај те, ко је оно бе ше пи та ње?
Не вре ди, не мо гу да се се -
тим.” 063/3110...

На гра де се мо гу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај -
кре а тив ни јих од го во ра на
пи та ње ко ји им се од на ве де -

них ли ко ва из књи ге „Крив
је ве тар” нај ви ше до па да и
за што. Они ће осво ји ти по
је дан при ме рак по ме ну те
књи ге На та ше Драг нић.

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:

„Е па, ја пр во ско чим, па
ка жем ’хоп’! Кад про чи там
књи гу, ја вљам ути ске.”
065/5291...

„Па суљ, кар те, кри стал на
ку гла и зве зде да ли су раз -
ли чи те од го во ре. Кри ло од
ши шми ша не ма до бар сиг -
нал. Не вре ди, мо ра се у
књи зи по тра жи ти ре ше ње.”
064/4897...

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

Па суљ, ку гла 
и ши шмиш за ка за ли

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Ис пла ти ла се ве ли ка
по све ће ност

Сле ди Ма стерс 
тур нир у Бе о гра ду

Ис пи са на је но ва стра ни ца
спорт ске исто ри је на шег гра да.
Пан че во пр ви пут има ју ни ор -
ског шам пи о на у би ли ја ру, у
ди сци пли ни де вет ка. Ви жља -
сти мо мак, би строг ума, ко ји је
тек не дав но упло вио у свет од -
ра слих про сла вив ши осам на е -
сти ро ђен дан, спор том за зе ле -
ним сто лом са шест ру па ба ви
се тек око две го ди не, а већ је
ус пео да оства ри сан мно гих
прет ход ни ка. Он је Фи лип
Жив ко вић, он је про шлог ви -
кен да осво јио че твр ти тур нир
ово го ди шњег Пр вен ства Ср би је
у би ли ја ру, ко ји је одр жан у
Чач ку, и та ко се пла си рао на
за вр шни, Ма стерс тур нир, ме ђу
осам нај бо љих игра ча у Ср би ји.

Др жав ни шам пи о нат у кон -
ку рен ци ји ју ни о ра, у ди сци -
пли ни де вет ка, са сто ји се од
че ти ри ква ли фи ка ци о на тур -
ни ра и за вр шног над ме та ња у
глав ном гра ду. На пр вом ово -
го ди шњем тур ни ру, ко ји је та -
ко ђе одр жан у Чач ку, Фи лип
се пла си рао ме ђу осам нај бо -
љих, већ на дру гом так ми че -
њу, у Бе о гра ду, осво јио је
брон за но од лич је, да би на
тре ћем тур ни ру, у Но вом Са -
ду, та ко ђе био ме ђу нај бо љом
осмо ри цом. А он да је до шао
14. мај, дан ко ји ће све по пу -
лар ни ји Фи ћа ду го пам ти ти –
дан ка да је по стао шам пи он.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У БИ ЛИ ЈА РУ

МА ЛИ ФИ ЋА ОСВО ЈИО ЧА ЧАК

– Би ло је ја ко на пор но, али
ис пла ти ло се – уз ши рок
осмех ка же Фи лип и на ста вља:

– Пут Чач ка сам кре нуо ра но
ују тру, а тур нир је тра јао од 11
до 21 сат. За хва лио бих ор га -
ни за то ри ма, ко ји су са мо због
ме не по ме ри ли по че так над -
ме та ња ка ко бих ус пео уве че да
ухва тим по след њи ау то бус за
Бе о град. Кон ку рен ци ја је би ла
ве о ма ја ка, јер су уче ство ва ли
нај бо љи мом ци из Но вог Са да,
Ва ље ва, Бе о гра да, Чач ка и
оста лих гра до ва. Пр ва два ко -
ла, ко ја има ју и ре пер са же, до -
био сам са по 7:0 и пла си рао се
ди рект но у тре ћу рун ду. На пу -

ту до тро фе ја два пу та сам са -
вла дао ви це шам пи о на Ср би је,
а у фи на лу сам по бе дио до ма -
ћег игра ча Ва њу Ман ди ћа.

Фи лип је члан БК-а „Ду га
де вет ка” из на ше га гра да, а ве -
ли ке за слу ге за ње гов успех
сва ка ко има и Де јан Мак си мо -
вић, је дан од нај бо љих игра ча
би ли ја ра у Пан че ву и Фи ћин
тре нер. Њих дво ји ца за зе ле -
ним сто лом днев но про ве ду и
по три са та...

– Ово је ја ко зах те ван и на -
по ран спорт, а ско ро је не мо -
гу ће об ја сни ти с ка квим се све
про бле ми ма у то ку ме ча мо гу
су сре сти игра чи. За успех је
по треб на ја ка во ља пре све га и
мно го ра да. На рав но, та ле нат
је ве о ма би тан фак тор. Он је
нео п хо дан ка ко би се уоп ште
за др жао у овом спор ту – при ча
овај осам на е сто го ди шњак, у
ру ка ма чвр сто др же ћи нај но -
ви ји штап, ње му нај дра жи по -
клон за пу но лет ство.

Је дан меч у би ли ја ру де вет са -
сто ји се од мак си мал но три на -
ест пар ти ја, јер се игра на се дам
до би је них. Си стем так ми че ња је
го то во иден ти чан као у те ни су,
па тур ни ри из и ску ју ве ли ке на -
по ре код сва ког игра ча. Нео п -
ход не су до бре фи зич ке и пси -
хич ке при пре ме, њи хов склад,
ја ка кон цен тра ци ја, мир на ру ка,
оштро око, по треб но је ускла ди -
ти ди са ње с по кре ти ма, тре ба
на у чи ти да се ми сли... Ју нак на -
ше при че, ако још увек и не ма
сва ку од на бро ја них осо би на, на
до бром је пу ту да их стек не.

Ве ли ки по тен ци јал, огро -
ман та ле нат и ње го ва во ља за
успе хом ни су спор ни ни нај -
ма ње. С не стр пље њем оче ку је
10. јун и за вр шно над ме та ње у
Бе о гра ду, ка да ће укр сти ти
шта по ве с још сед мо ри цом
нај бо љих мла дих игра ча би -
ли ја ра у на шој зе мљи.

Срећ но, мај сто ре!

A. Живковић

Не бој ша Жив ко вић, до са да -
шњи за ме ник ту жи о ца у Ви -
шем јав ном ту жи ла штву у Бе -
о гра ду, иза бран је за јав ног ту -
жи о ца у Ви шем јав ном ту жи -
ла штву у Пан че ву – од лу чи ли
су ових да на на сед ни ци по -
сла ни ци Скуп шти не Ср би је.

Пре из бо ра на но ву ду жност
Жив ко вић је био и је дан од чла -
но ва Етич ког са ве та Удру же ња
ту жи ла ца Ср би је. Ње го ве ко ле ге
има ју о ње му ви со ко ми шље ње
и сма тра ју да је реч о ту жи о цу
ко ји је у струч ном и мо рал ном
по гле ду у вр ху те про фе си је.

Пре ма њи хо вим ре чи ма, у
до са да шњем ра ду Не бој ше
Жив ко ви ћа ни је би ло ни ка -

квих за мер ки на ње го во по на -
ша ње, а осим то га, то ком по -
ступ ка ре и збо ра оце ње но је да
је он ак тив но до при но сио ефи -
ка сно сти јав но ту жи лач ке ор га -
ни за ци је, као и то да је без ијед -
не при мед бе на ње гов ра чун ре -
ша вао по ве ре не пред ме те.

Кра јем про шле го ди не у
днев ном ли сту „Блиц” об ја -
вљен је текст у ко ме су из не те
оп ту жбе на Жив ко ви ћев ра чун.
Ме ђу тим, де ман то ва ло их је
зва нич ним са оп ште њем Удру -
же ње јав них ту жи ла ца и за ме -
ни ка јав них ту жи ла ца Ср би је.

У том де ман ти ју је ис так ну -
то да је ау то ру спор ног тек ста
са го вор ник био бив ши кри ми -

на лац ко ји је по стао све док са -
рад ник, а по том пре ко ме ди ја
на мер но дис кре ди то вао Жив -
ко ви ћа и ње гов рад.

Ина че, у пан че вач ком Ви -
шем јав ном ту жи ла штву и
оста лим ту жи ла штви ма у Ср -
би ји не дав но су осно ва не слу -
жбе за ин фор ми са ње и по др -
шку оште ће ни ма и све до ци -
ма. Њи хов за да так је да по -
мог ну и олак ша ју та квим осо -
ба ма уче шће у кри вич ним по -
ступ ци ма и да обез бе де усло ве
за њи хо во све до че ње.

Оште ће ни и све до ци има ју
мо гућ ност и да пре ко тих слу -
жби за ка жу раз го вор с ту жи о -
цем ко ји по сту па у њи хо вом

пред ме ту и да до ђу до свих
ин фор ма ци ја ко је су им по -
треб не ка ко би се олак ша ло
њи хо во уче шће у њи хо вом
кри вич ном по ступ ку.

Нај ва жни је је то да уко ли ко
су жр тве или све до ци кри вич -
них де ла за бри ну ти за сво ју без -
бед ност, ту жи лац мо же да тра -
жи да им се пру же ме ре за шти -
те ко је су пред ви ђе не за ко ном.
Пан че вач ка Слу жба за ин фор -
ми са ње и по др шку оште ће ни ма
на ла зи се у згра ди Су да (Вој во -
де Ра до ми ра Пут ни ка 13–15), а
њен те ле фон је 345-482, ло кал
1161. Мо гућ је кон такт и пре ко
имеј ла, на адре су: sluzbazapodr-
skuvjtpa@gmail.com. М. Г.

ОД ЛУ КА СКУП ШТИ НЕ СР БИ ЈЕ

Но ви шеф Ви шег ту жи ла штва у Пан че ву

Свет ски дан по ро ди це, 15.
мај, чи ја је ово го ди шња те ма
„По ро ди це, обра зо ва ње и
бла го ста ње”, обе ле жен је и у
на шем гра ду пре да ва њем ко -
је је уче ни ци ма дру гих раз -
ре да ОШ „Сте ви ца Јо ва но -
вић” одр жа ла Лен че Шкр -
пан, па тро на жна се стра у

Слу жби по ли ва лент не па -
тро на же До ма здра вља, као и
кон цер том КУД-а „Абра ше -
вић” у дво ра ни Кул тур ног
цен тра.

Ђа ци из „Сте ви чи не шко ле”
раз го ва ра ли су с па тро на жном
се стром о то ме шта је по ро ди -
ца, ко је чи ни, ко ји су то фак -

то ри ко ји је угро жа ва ју, а шта
јој да је сна гу.

– Те мељ за раз вој по ро ди це
чи не за јед ни штво, при вр же -
ност, по др шка, бли скост и под -
сти ца ње де це на да љи раз вој.
Здра ва по ро ди ца не под ра зу ме -
ва по ро ди цу ко ја не ма ни је дан
про блем, већ ону ко ја се с про -
бле ми ма су о ча ва и ре ша ва их
на нај бо љи мо гу ћи на чин. У
фак то ре ко ји угро жа ва ју ста -
бил ност по ро ди це убра ја мо: си -
ро ма штво, убр за ни на чин жи во -
та и тех но ло шки раз вој, ра то ве
и со ци о е ко ном ско ста ње у дру -
штву, ка сни је сту па ње у брак,
раз во де и по ро дич но на си ље –
об ја сни ла је Лен че Шкр пан.

Она је ис та кла и то да чи та -
во дру штво тре ба да ра ди на
осна жи ва њу по ро ди це, те да

де цу од ма ле на тре ба еду ко ва ти
о ва жно сти за јед ни штва и о
људ ским вред но сти ма, јер је,
ка ко је на гла си ла Лен че Шкр -
пан, сло жна по ро ди ца нај бо љи
осло нац за деч је од ра ста ње.
Де ца су ак тив но уче ство ва ла у
пре да ва њу раз го ва ра ју ћи о по -
зи тив ним и не га тив ним при -
ме ри ма по на ша ња у по ро ди ци
и ле пе ћи фо то гра фи је сво јих
по ро ди ца у ве ли ко ср це на цр -
та но на школ ској та бли.

Свет ски дан по ро ди це се, на
осно ву ре зо лу ци је Ге не рал не
скуп шти не УН, обе ле жа ва од
1993. го ди не, с ци љем да се
по диг не свест о по ро дич ним
вред но сти ма, али и о ва жно -
сти ре ша ва ња про бле ма ко ји
ути чу на ста бил ност ове вр сте
за јед ни це. М. Г.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ПО РО ДИ ЦЕ

Сло га и за јед ни штво су нај бо љи осло нац

„Једино сећање Флоре Бенкс”
Емили Бар

ПО ЗИВ ХУ МА НИМ ЉУ ДИ МА

Ма ли ша ни из шко ле „Сте ви ца Јо ва но вић” по ка за ли су да су

лек ци ју из ху ма но сти одав но са вла да ли, бу ду ћи да су на

пре да ва ње до не ли ко ма де сво је гар де ро бе, као и играч ке,

ка ко би их по кло ни ли јед ној пан че вач кој со ци јал но угро же -

ној по ро ди ци са ше сто ро де це.

Овој по ро ди ци је по моћ и да ље по треб на, та ко да сви они

ко ји же ле да је пру же, до дат не ин фор ма ци је мо гу до би ти у

Па тро на жној слу жби, пу тем те ле фо на 013/331-495.

ТУР НИР ЗА СРЕД ЊО ШКОЛ ЦЕ

Би ли јар клуб „Ду га де вет ка” уско ро ће ор га ни зо ва ти отво -

ре ни тур нир за све уче ни ке сред њих шко ла.

Не ће би ти ни ка квих ко ти за ци ја, а све ин фор ма ци је мо гу

се до би ти на те ле фо не 069/19-16-127 и 063/859-04-54.
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ПРО ДА ЈЕМ голф 6, пре шао
50.000 км. 063/892-08-35.
(240180)

ФОРД фи је ста 1.8, 2001. го ди -
ште, де цем бар, ме та лик зе лен,
ре ги стро ван да нас, 1.300 евра.
063/766-34-52. (240613)

КОМ БИ сприн тер, 2003. го ди -
не, пут нич ки, кли ма ве ба сто,
мо же за ме на. 065/665-75-10.
(240674)

РЕ НО клио 1200 ку би ка, 2002.
го ди ште, вла сник, ре ги стро ван
11. но вем бра. Љу би ца,
063/499-196, 063/800-01-96.
(240677)

ФОРД та у нус 15 м, 1967. го -
ди ште, етер нит за по кри ва ње
кро во ва. Тел. 064/507-20-84.
(240696)

ГРАН ДЕ пун то 1.4, 2007, 2008,
пр ва ре ги стра ци ја, ку пљен у
Ср би ји, ви сок ни во опре ме,
33.000 евра, за ме на. 064/246-
05-71, 345-534. (240809

ФОЛ КСВА ГЕН Б 5.5, 19 ТДИ,
130 кс, па сат ка ра ван,
196.000, црн, од ли чан, ре ги -
стро ван до апри ла 2018, 4.000
евра. Ни је фик сно. Тел.
013/632-314, 066/632-31-40.
(240774)

РЕ НО ла гу на ка ра ван, 2000.
го ди ште, 1.6, бен зин, тег. плав
ме та лик. Ре ги стро ван до 24.
ав гу ста 2017. 064/417-41-26.
(240774)

ФОРД мон део 2006, пр ва бо ја,
пр ви вла сник, сер ви сна књи -
жи ца, у су пер ста њу. 013/348-
453. (240828)

ПРО ДА ЈЕМ голф 4, 1.300
евра, хит но. 069/201-64-76.
(240846)

СКУ ТЕР апо лон ари он, 350
евра, би цикл жен ски, 5.000
ди на ра. 060/099-33-68, 354-
852. (240905)

ОПЕЛ астра 2.0 ДТИ, 2000. го -
ди ште, ка ра ван, на име куп ца.
062/658-100. (240928)

СУ ЗУ КИ иг нис II, ди дис 1.3,
2004, 103.000 км, вла сник, од -
ли чан. Вре ди по гле да ти.
062/369-369. (240935)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат пун то 1.2,
2003. го ди ште. 063/325-972.
(270934)

ПРО ДА ЈЕМ ве о ма по вољ но
ре но ме ган ди зел,
2005/192.000, у од лич ном ста -
њу. 064/156-15-43. 

ФОЛ КСВА ГЕН по ло 1.4 ТДИ,
2000. го ди ште, сер ви си ран.
063/472-433, ре ги стро ван до
ма ја 2018. (240942)

ЛА ДА ни ва  1.6, го ди на про из -
вод ње 1991, ре ги стро ван до 1.
сеп тем бра 2017, гас са ате -
стом. 063/183-16-04. (240943)

ТО МОС ау то ма тик 1987. го ди -
ште, од ли чан, трај но ре ги стро -
ван, 250 евра. 064/171-22-13.
(240975)

СТИ ЛО 1.9, ди зел, 2004, ка ра -
ван, 179.000 км, фул опре ма,
на име. 064/130-36-02.
(240977)

ГРАН ДЕ пун то 1,3 мул ти џет,
2006. 97.000 км, пе то ра вра та,
фул опре ма, вла сник.
064/130-36-02. (240977)

ПРО ДА ЈЕМ форд мон део, ре -
ги стро ван до кра ја го ди не,
вла сник, хит но. 064/128-38-
95. (241006)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све ти по ве
во зи ла сер ви си ра мо и пу ни мо
га сом, ди ги тал ном ма ши ном,
пу ње ње 2.500 ди на ра. „Фри го -
тех ник”, 361-361, 064/122-68-
05. (241007)

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. (239874)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу, 90 до 800 евра.
064/230-52-21, 063/892-08-25.
(240832)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте ау то мо би -
ла, ста ње не бит но, до 2.000
евра. 063/165-83-75. (240939)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу од 80 до 1.300
евра. 062/193-36-05. (240938)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то ма тик и
АПН, ис прав не, не ис прав не.
064/171-22-13. (240975)

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.
(240976)

ПРО ДА ЈЕМ цреп ме ди те ран
222, Ка њи жа, 950 ком, 30 дин
013/373-064. (СМС)

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)

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 су до пе ру и оста ле
ку хињ ске еле мен те, но ва ку хи -
ња 10.000 ди на ра. 371-568,
063/773-45-97. (240643)

ПЕ КАР СКА не у трал на ви три на
са пул том, мо дер на, ма ло ко -
ри шће на, инокс су до пе ра.
064/294-81-53. (240631)

ПРО ДА ЈЕМ то мос пум пу за
на вод ња ва ње, кру њач-пре кру -
па ру. 064/164-77-66. (240643)

ПРО ДА ЈЕМ ко зе, ја ри ће, гу -
ске, мор ки ње, до ма ће ко ко -
шке, два пре кру па ча. Тел.
061/189-92-61. (240638)

КА ЗАН за ра ки ју, ло жи шта,
та бар ке, дна, ме ша чи, лу ле.
063/805-74-60, 331-586.
(240719)

ПРО ДА ЈЕМ две ме тал не бар -
ске сто ли це. 064/010-50-80.
(240723

ПРО ДА ЈЕМ те ле ви зор, ске нер,
ри си вер,  ви се ћу ку хи њу, бе -
жич ни те ле фон. 062/318-668.
(240695)

ЗА МР ЗИ ВА ЧИ, фри жи де ри,
веш-ма ши не, уво зно. 065/665-
75-10. (240674)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ гар де -
роб ни ор ман, ви три не, бој лер,
но ве ка у че, лу стер, фо те ље.
064/154-25-82. (240675)

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 не  клу пи це од 7.000. Ста -
ра утва, 060/600-14-52.
(240692)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ жен ско
ја ре ал пи на, мо тор на те сте ра,
при ко ли ца ау то. 065/982-44-
53. (240730)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу цр ни цу, од -
лич ну ста ру гра ђу и цреп 222.
064/668-97-86. (240745)

НА ПРО ДА ЈУ до ма ћи ца симп -
чо ва, ко нац за го бле не, ори ги -
нал ви ле ров. 066/344-680.
(240746)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не алу ми ни -
јум ске ра ди ја то ре, рад не сто -
ло ве и ор ма ре. 060/312-90-00.
(240756)

СА МО СТО ЈЕ ЋИ ста лак за че -
ти ри пар кинг би ци кла, 3.000
ди на ра. 064/125-22-20.
(240778)

ПРО ДА ЈЕМ ме тал на вра та за
га ра жу, 235 х 202 цм.
063/472-433. (240942)

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 (240789)

ПРО ДА ЈЕМ кон струк ци ју за
ме тал ну га ра жу са кро вом и
вра ти ма, до го вор. 013/348-
967. (240815)

СИ ТРО ЕН 1.4 ди зел, не ре ги -
стро ван, 89 и фран цу ски ле -
жај очу ван. 066/938-35-46.
(240836)

ПРО ДА ЈЕМ кре ка пећ. Тел.
377-294, 061/225-32-56.
(240859)

ТА пећ 3,5 кв, ком би но ва ни
фри жи дер, веш-ма ши не, те ле -
ви зор, уга о на гар ни ту ра,
фран цу ски ле жај, дво сед, тро -
сед, фо те ља, ма њи ку хињ ски
сто са сто ли ца ма. Тел.
063/861-82-66. (240872)

ПРО ДА ЈЕМ ра ди ја то ре, соб на
вра та, ка уч, да ске. Тле.
061/634-32-93. (240871)

ПРО ДА ЈЕМ мо тор за ча мац ја -
ма ха 8 кс, уз мо тор по кла њам
ча мац елан Т 410, про да јем
че ти ри ме тал на бу ре та.
060/017-13-66. (240786)

СЕР ВИС (без су па ре), за 6
особа, мар ка franz mayers
sonhe Pancsova, це на 20.000
ди на ра. 064/936-88-41.
(240909)

БИ БЕР цреп, ста ра  ци гла, ви -
ки фор мат и ста ре гре де.
061/114-47-67. (240921)

ПРО ДА ЈУ се ра зни про зо ри и
вра та, ра зних ди мен зи ја. 377-
529. (240920)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши не ин де -
сит и ар до. 063/158-27-50.
(240924)

ПРО ДА ЈЕМ кре вет са мац, на
раз вла че ње, ко ри шћен, очу -
ван. 064/661-88-01. (240951)

НА ПРО ДА ЈУ кра ва. 013/354-
719, 060/324-14-30. (240960)

МЕ ТАЛ НИ ча мац 6 м, ре ги -
стро ван, на во ди, у зи мов ни ку
Ива ново, по вољ но. 064/172-
86-12. 240940)

ПО ЛО ВАН на ме штај, бе ла
тех ни ка са до ста вом. Од игле
до ло ко мо ти ве. 061/317-07-
67. (240941)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет за ета жно
гре ја ње „тер мо маг нум” Ми лан
Бла го је вић. 063/807-75-61,
065/206-35-49. (240978)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де ри,
за мр зи ва чи, шпо ре ти из Не -
мач ке, га ран ци ја. 062/824-23-
21. (240981)

НА ПРО ДА ЈУ ли вад ско се но,
100 ди на ра ба ла. 062/240-643.
(240968)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван по ло ван
на ме штај и бе лу тех ни ку, вр ло
по вољ но. Тел. 061/641-30-36.
(2409959

ТВ, веш-ма ши на, ко са чи ца,
би цикл, гу ме 15 ин ча.
063/198-84-00. (240996)

ПРО ДА ЈЕМ ка мин ал фа вра -
ње, дво сед и тро сед на раз вла -
че ње. 063/386-431. (240999)

СВЕ вр сте огрев ног др ве та.
064/080-86-99. (241001)

БА ГРЕ МО ВА и це ро ва др ва на
про да ју. 060/603-32-32.
(241000)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер ком би -
на ци ју, веш-ма ши ну, шпо рет
елек трич ни, аспи ра тор.
064/129-73-60, 013/346-790.
(241002)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци на про -
да ју. 013/632-151, 064/380-
56-30. (4713)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
ку хи ње, сто ло ве, сто ли це, уга -
о не гар ни ту ре, ТА пе ћи.
063/195-07-17. (240652)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре  веш-ма ши не,
фри жи де ре, те ле ви зо ре, шпо -
ре те и ста ро гво жђе. До бро
пла ћам. Злат ко. 061/144-82-
80, 063/196-54-56. (240736)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре, ста ро
гво жђе, за мр зи ва че, веш-ма -
ши не, ста ре те ле ви зо ре.
063/101-11-47, 064/158-84-40. 

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
бе лу тех ни ку и сво оста ло по -
кућ ство. Тел. 061/641-30-36. 

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста рин ски на -
ме штај, сли ке, са то ве, ста ри
но вац, пор це лан, ста туе, ста ру
би жу те ри ју, оста лу ста ри ну.
335-930, 063/705-18-18.
(240775)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме та ле, гво -
жђе, за мр зи ва че, веш-ма ши не,
фри жи де ре, аку му ла то ре и
оста ли от пад. 064/484-13-76.
(240898)

КУ ПУ ЈЕМ алу ми ни јум, аку му -
ла то ре, гво жђе, за мр зи ва че,
фри жи дере, веш-ма ши не, те -
ле ви зо ре. 061/206-26-24.
(240548)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу ми ни јум,
за мр зи ва че, веш-ма ши не, кре -
ке ве со, аку му ла то ре, те ле ви -
зо ре и оста ло. 
061/322-04-94. 
(240898)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба кар, ме -
синг, алу ми ни јум, за мр зи ва че,
веш-ма ши не, фри жи де ре, 
те ле ви зо ре. 
061/321-77-93. 
(240898)

КУ ПУ ЈЕМ очу ва но по кућ ство,
сто ло ве, сто ли це, ку хи ње, за -
ве се, те пи хе, бо це. 066/900-
79-04. (240984)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
гар ни ту ре, ТА пећ и оста ло
по кућ ство. 062/148-49-94.
(240983)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу усе љи ву, по -
вољ но, у Ба нат ском Но вом Се -
лу. 063/874-70-77. (СМС)

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. 

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)
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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)

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

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

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

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

ВИ КЕН ДИ ЦА 15 ари, укњи же -
на, мо же одво је но плац 5 ари,
ма њим објек том, Но во се љан -
ски пут. 064/489-40-36,
013/251-42-66. (240617)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу у До ло -
ву са воћ ња ком  25 ари и при -
ко ли цу. 313-716. (240643

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. (240665)

ДВЕ одво је не стам бе не је ди -
ни це, га ра жа, са ка на лом, гре -
ја ње, ПВЦ. Тел. 064/124-48-
15. (240666)

ДВЕ одво је не стам бе не је ди ни -
це, га ра жа са ка на лом, гре ја -
ње, ПВЦ. Тел. 064/124-48-15. 

КУ ЋА у при ро ди, на бре гу по -
ред шу ме са по гле дом на Ду -
нав. Стру ја и из вор ска во да.
063/341-881. (240667)

ТО ПО ЛА, 150 м2, три стам бе -
не је ди ни це, 9 ари, сре ђе на,
34.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (140904)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара, дво соб на,
но ви ја при зем на, 33.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901. (240)

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. (240903)

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

КА ЧА РЕ ВО, део ку ће, 58 м2,
од ли чан, 13.000. (49), „Му -
станг”, 062/129-94-67. (2409)

КУ ЋА, До си те је ва 8-а, плац 2
ара, укњи же но. 061/333-31-
19, 062/860-80-94, 063/277-
025. (240719)

БА ШТА, воћ њак, 10 ари, код
бив ше ка сар не 5.000. Те ло.
064/888-40-95. (240726)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це, про да јем
но ву ку ћу 51 м2, на 3 ара пла -
ца, ле га ли зо ва но, изо ла ци ја,
во да бес плат но на ве чи то, из у -
зет на ло ка ци ја. Мо же за ме на
за стан у Пан че ву. 
063/802-58-36. (240688)

ПРО ДА ЈЕМ плац 17,5 ари на
Ја буч ком пу ту, по вољ но.
069/186-54-05. 240690)

КУ ЋА, Стар че во, Рад нич ка 59,
4,65 ара, 7.500 евра. 013/755-
151, 065/405-72-29. (240711)

ПЛАЦ про да јем, Ми са, до зво -
ље на град ња. 064/866-23-36.
(240699)

КУ ЋА, на се ље Ма ли рај, 90 м2,
10 ари, два ста на, про да -
јем/ме њам. 011/274-80-67.
(240696)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, 450
м2, ПР+I+ПК, плац 52 ара,
70.000. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(240705)

ХИТ НО, Но во се љан ски пут,
но во град ња, ком плет сре ђе но,
од мах усе љи во, 80 м2, ПР+ПК,
плац 16 ари, 39.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (240705)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две стам бе не је -
ди ни це + по моћ ни објек ти,
плац 19 ари, 33.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (240705)

НО ВА МИ СА, по ро дич на ку ћа,
ПР+I+ПК, 400 м2, 130.000, до -
го вор. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(240705)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, 120 м2, ПР+ПК,
плац 5 ари + по моћ ни обје кат
18 м2, 29.500, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (240705)

ЦЕН ТАР, 80 м2, 3 ара, ЕТ, до -
бра ло ка ци ја, код ста рог СУП-
а, 76.000. 332-031, 063/836-
23-83. (679), „Трем 01”. (2404)

ДВА ОБЈЕК ТА, 50 + 70 м2,
плац 2,2 ара, Стре ли ште,
40.000. 064/640-40-91.
(240744)

КУ ЋА на по да ју, 150 м2, га ра -
жа, 15 ари пла ца. Тел.
061/184-53-53. (240763)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Ку де ља рац,
10 ари. 062/175-12-40, де љив,
по го дан за ин ве сти то ре.
(240770)

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.
(240784)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг Му че ни -
ка 18. Тел. 064/167-04-77.
(240797)

НО ВА ку ћа, 180 м2 са три ста -
на, без ула га ња. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50. (24089)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Вр шцу код
Ви ле „Брег”, по вољ но.
062/220-889, 013/370-397.
(240813)

ЛЕ ПА тро соб на но ва ку ћа,
плац 10 ари, огра ђе но, до го -
вор. (470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (240809)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Ја буч ком пу ту код Сер ви са
„Пи ва ше вић”. 065/219-14-22,
060/348-19-88. (240816)

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. (240792)

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.
(240792)

КО ТЕЖ 1, но ви ја град ња, 160
м2, 3 ара, гре ја ње, 70.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (240847)

МАР ГИ ТА, по че так, 100 м2,
1.5 ари, без ула га ња, 70.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (240847)

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. (240847)

КУ ЋА, га ра жа, воћ њак, ба шта
20 ари, Пе ли стер ска 18-е.
065/251-55-89. (240839)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа, плац 7,5
ари. 064/538-48-35. (240841)

КУ ЋА, но ва, 170 м2, две стам -
бе не је ди ни це, 51.000 евра.
063/771-75-96, 063/784-71-34.
(240842)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ста ра Ми са.
Тел. 069/223-24-25. (240843)

ПРО ДА ЈЕМ по ла ку ће са две
стам бе не је ди ни це, Ул. Мил ке
Мар ко вић. Тел. 064/326-38-
37. (240555)

СТА РА МИ СА, 124 м2, 5,5 ари,
27.000; цен тар на 2 ара, до го -
вор. (396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (240862)

ПЛАЦ са за по че тим објек том,
Омо љи ца, вла сник, 11,5 ари.
064/260-05-34. (240834)

ПО ВОЉ НО про да јем/ме њам
ку ћу, 60 м2, са пла цем. Тел.
062/886-91-50. (240875)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве, град ско
гра ђе вин ско зе мљи ште. Ул. 7.
ју ла. 064/212-52-52. (240876)

СТАР ЧЕ ВО, ку ћа на про да ју,
две стам бе не је ди ни це, мо же
за ме на за стан. 062/512-475.
(240889)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро соб на, 68 м2,
на 10 ари, 41.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(240915)

ПЛАЦ, ста ра Ми са, Ба ниј ска,
11,3 ара, 23.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. (24091)

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. (240915)

ПРО ДА ЈЕМ плац 28 ари, до -
зво ље на град ња, Вла син ска
ули ца. 064/866-25-18.
(240918)

КУ ЋА, Пан че во, Ца ра Ду ша на
100, 176 м2, 8 ари пла ца. 251-
66-46. (240922)

ЛЕ ПА ком фор на ку ћа, 130 м2,
ма ло дво ри ште, ЦГ, кли ме,
пар ке ти, 70.000 евра. 063/320-
618. (240927)

ОМО ЉИ ЦА, ку ћа 80 м2, по -
моћ ни објек ти, 6 ари, у на -
став ку плац 6 ари, по се бан ка -
та тар ски број, из ла зи на дру гу
ули цу. 063/756-65-28.
(240946)

ПРО ДА ЈЕМ и ку пу јем ку ћу у
Пан че ву, без по сред ни ка.
064/545-82-16. (240956)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, че тво ро соб на
ку ћа 139 м2, 6 ари, 20.400.
(069), „Стан плус”, 063/771-
75-96. (240980)

КУ ЋА на про да ју код шко ле и
ам бу лан те, но ва Ми са.
063/824-63-51, 373-154.
(240966)

КА РА У ЛА, ку ћа 58 м2 + по -
моћ ни објек ти 1.5 ар, укњи же -
но, 28.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (4713)

ДЕО ку ће, по се бан стан, 2 ара,
12.000 евра, ста ра Ми са.
061/664-39-26. (2140993)

КУ ЋА 80 м2, 3 ара пла ца,
21.000 евра, ста ра Ми са.
061/664-39-26. (240993)

КУ ЋА 60 м2, 2 ара, све но во,
19.500 евра, ста ра Ми са.
061/664-39-26. (240993)

ДВЕ ста ме не је ди ни це на де -
сет ари пла ца. Тел. 064/248-
86-86. (241005)

ПРО ДА ЈЕМ хит но ку ћу без по -
сред ни ка, Ул. Бра ће Јо ва но вић
94-ц. 064/128-38-95. (241006)

ТЕ СЛА, ку ћа на екс тра ло ка -
ци ји за при ва тан би знис, ста -
но ва ње. 063/329-464,
066/001-050. (241012)

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.
(4713)

БЛИ ЗУ цен тра, 16 ари, ку ћа,
са мо 15.000. (67), 063/744-28-
66, „Мил ка М”. (4713)

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”. (4713)

КУ ЋА 100 м2, че ти ри ета же,
Па три јар ха Чар но је ви ћа, два
пар кинг ме ста, усе љив.
069/822-48-24. (240957)

СТА РИ бу вљак, 13, две ку ће,
32.000. „Јан ко вић”, 348-025.
(240910)

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. (240792)

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)

ЦЕН ТАР, 2.0, I, 35.000; дво ри -
шно, 50, од лич но, 18.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-025.
(240410)

СО ДА РА, 1.0, 37, 22.000;
Стре ли ште, 2.5, 31.000; Ко теж
2, дво со бан, 54, 28.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. (240410)

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)

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

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со ан 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 ћи, 60 м2, 21.000 евра, вла -
сник. 069/663-773. (240506)

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

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

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

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

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, Те сла, тро со бан,
ЦГ, IV, те ра се, без лиф та.
063/770-45-55, 013/331-079.
(240624)

ПРО ДА ЈЕМ стан 49 м2, у цен -
тру у за вр шној фа зи. 060/634-
01-26. (240624)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по со бан,
44 м2, ВП, ТА, ком плет но ре -
но ви ран, укњи жен, вла сник,
29.000. 063/737-39-93.
(240630)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
30 м2, на Стре ли шту. Тел.
013/321-338, 068/524-52-99.
(240673)

ДВО РИ ШНИ јед но со бан стан
са ба штом про да јем, 14.500.
062/885-43-20. (240676)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 39 м2, јед но со -
бан, ЦГ, III спрат, лифт,
23.000 евра. 063/803-05-69.
(240685)

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. (240678)

СО ДА РА, дво и по со бан, 61 м2,
ком плет ре но ви ран, 35.000.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (240705)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, кин дер згра да,
46 м2, ВПР, 27.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (240705)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2, V, 31.000.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (240705)

ХИТ НО цен тар, дво и по со бан,
78 м2, II, ТА, 39.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (240705)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан, но во -
град ња, 70 м2, I, 59.500, екс -
клу зив ни са лон ски стан, до го -
вор. 069/196-96-05. (240705)

ЦЕН ТАР. Дво со бан, 51 к вм, II,
36.000. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(240705)

НО ВА МИ СА, дво со бан, 51 м2,
I, 29.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (240705)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан у
цен тру, 52 м2, тре ћи спрат, ЦГ.
063/546-653. (240759)

ДВО РИ ШНИ стан, 20 м2, за ре -
но ви ра ње, 10.000. 332-031,
063/836-23-83. (679), „Трем 01”. 

ШИ РИ цен тар, два са лон ца, 69
м2, ТА, I, те ра са, 38.000; са ло -
нац 48 м2, I, TA, 32.000. 332-
031, 063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (240405)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, лифт, без
ула га ња, 32.500. 332-031,
063/836-23-83. (679), „Трем
01”. (240405)

СО ДА РА, 41 м2, ЦГ, два лиф -
та, до бра згра да, 26.500. 332-
031, 063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (240405)

ДВО И ПО СО БАН, 63 м2, стро ги
цен тар, XII спрат, 39.000.
065/660-81-27. (240744)

ПРО ДА ЈЕМ или ме њам згра ду
1.650 м2 на 10 ари пла ца.
060/312-90-00. (240756)

ДВО СОБ НИ, 49 м2, Стре ли ште,
22.00; Ко теж, Те сла, Ми са,
31.000. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20. (240790)

ЈЕД НО СОБ НИ, 34 м2, Стре ли -
ште, Ми са, 21.500; цен тар
15.000. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20. 
(240790)

ТЕ СЛА, „Дис”, 46 м2, јед но и -
по со бан, те ра са, 26.500, до го -
вор. (324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (240790)

СО ДА РА, дво со бан, IV спрат,
ЦГ, за сре ђи ва ње, вла сник, без
по сред ни ка. 061/143-20-53.
(240804)

ТЕ СЛА, Но ви свет, 60 м2, I, ЦГ.
064/210-69-12, 
064/922-84-17. 
(240805)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 62 м2, III,
до го вор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. 
(240809)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, IV, ЦГ,
до го вор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (240809)

КО ТЕЖ 1, ма њи дво соба н, 40
м2, 26.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (240809)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град ња, 50
м2, дво со бан, II, ET. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(240809)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 57 м2,
ни жа спрат ност, ЕТ, 24.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-87-
50. (240809)

ТРО СО БАН, 83 м2, две одво је -
не спа ва ће со бе, сре ђен.
(188), „UnaDalli”, 064/255-87-
50. (240809)

НО ВА МИ СА, 46 м2, I, ЦГ,
23.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (240809)

ТЕ СЛА, стан 40 м2, у при зе мљу
ета же, гре ја ње, ре но ви ран,
22.500 евра. 063/325-340. 

ДВО И ПО СО БАН, 66 м2, ЕГ,
две те ра се, алу ми ни јум ска
сто ла ри ја, 35.000 евра, но во
ку па ти ло. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71. (240809)

ДВО СО БАН, Те сла, ТА, 28.000
евра, ЦГ, 31.000 евра, за ме на.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (240809)

ДВО СО БАН, стро ги цен тар, I
спрат, две те ра се, усе љив,
35.000 евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71. 

КО ТЕЖ 2, дво соб ни ста но ви,
ВП, од 29.000 евра, те ра са.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (240809)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, но ви укњи же -
ни: стан 48 м2 и стан 28 м2,
вла сник. 063/208-352.
(240928)

ЦЕН ТАР, нов укњи жен стан,
37 м2, вла сник. 063/208-352.
(240928)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач ки, 17 м2,
II, 11.900, до го вор. (238), „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-89-
15. (240792)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 73 м2,
48.000, до го вор. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-15.
(240792)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 70 м2,
две те ра се, 44.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-89-
15. (240792)

КО ТЕЖ 2, че тво ро со бан,
50.000, до го вор. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-15.
(240792)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 57 м2,
33.000. (238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(240792)

ЦЕН ТАР, дво со бан, те ра са, IV,
27.000, хит но. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-15.
(240792)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25 м2,
16.500. (238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(240792)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, дво со -
бан, 55 м2, но ви ја град ња, I
спрат, 33.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(240847)

Петак, 19. мај 2017. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 15

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПО ТРАЖЊА 

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



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. (240847)

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. (240847)

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. (240847)

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. (240847)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52 м2,
III, ре но ви ран, усе љив, 27.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (240847)

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. (240847)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, јед но и -
по со бан, 42 м2, ПР, ЦГ,
23.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (240847)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко те жу 2,
43 м2, сре ђен. 069/129-19-87.
(240859)

СО ДА РА, дво со бан, IV, ЦГ,
30.000; тро со бан, III, ЦГ,
42.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (240862)

СО ДА РА, вој не, дво и по со бан,
V, ЦГ, 43.000; Те сла, дво и по -
со бан, IV, 36.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(240862)

ТЕ СЛА, дво со бан, ВП, ЦГ,
31.000; Стре ли ште, леп тро и -
по со бан, IV, 47.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(240862)

ЦЕН ТАР, 90 м2, V, 50.000;
аме рич ке згра де, дво со бан,
ТА, II, 36.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (240862)

СО ДА РА, леп дво со бан, 54 м2,
I, ЦГ, 31.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (240861)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, очу ван дво со -
бан, 54 м2, IV, ТА, 22.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(240861)

ХИТ НО дво ри шни код Ро ди ћа,
22 м2, во да, стру ја, 8.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(240861)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 58 м2, III,
ЦГ, од ли чан, 30.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (240853)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по со бан,
32 к вм, ВП, сре ђен, 25.000;
34 м2, III, 22.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-10-52.
(240853)

СО ДА РА, дво со бан, 58 м2, IV,
ЦГ, 32.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(240853)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 32
м2, V, ТА, по треб но ре но ви ра -
ње, 11.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(240853)

ЦЕН ТАР, нов, 28 м2, 21.000;
57 м2, дво со бан, нов, 43.500.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(240885)

ЦЕН ТАР, стан до ули це, 50 м2,
дво со бан, хит но, 19.500. „Го -
ца”, 063/899-77-00.  (240885)

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.  (240885)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 35 м2, јед но со -
бан, хит но, 18.300; 40 м2,
22.000.  „Го ца”, 
063/899-77-00. (240885)

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.  (240885)

КО ТЕЖ, 110 м2, 57.000; до го -
вор, греј на 55 м2. „Го ца”,
063/899-77-00. (240885)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со бан стан
у на се љу „Пе пе ља ра”, од мах
усе љив. 060/333-56-41.
(240895)

КО ТЕЖ 1, 42 м2, три со бе, ре -
но ви ран, усе љив, 29.000.
063/808-95-53. 
(240887)

КО ТЕЖ 1, Осло бо ђе ња, јед но -
со бан, 30 м2, V, ЦГ, 20.000,
до го вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (240904)

ТЕ СЛА, но во град ња, тро соб ан,
68 м2, III, ЦГ, усе љив, 47.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (240904)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 62 м2,
V, ЦГ, 31.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 
063/274-951. (240904)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52 м2, IV,
ТА, усе љив, 21.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (240904)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 63 м2, III,
ЦГ, 32.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(240904)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, тро со бан, 78
м2, II, ТА, усе љив, 39.000.
(336), „Олимп”, 
351-061, 063/274-951.
(240904)

СО ДА РА, дво и по со бан, 61 м2,
ВП, ЦГ, ре но ви ран, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (240904)

ЦЕН ТАР, но ви ји јед но и по со -
бан, 40 м2, I, ЕГ, 28.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(240903)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, I, TA, уре -
дан, 24.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (240903)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, III,
39 км, ЦГ, 22.000. (49), „Му -
станг”, 062/129-94-67.
(240903)

СА МАЧ КИ, при зе мље, 17 м2,
ЦГ, 12.500. (49), „Му станг”,
062/129-94-67. (240903)

КНИ ЋА НИ НО ВА, но ви ји дво -
со бан, 61 м2, III, плин, 31.000.
(49), „Му станг”, 062/226-901.
(240903)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, VII од X,
59 м2, ЦГ, 33.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. (240903)

СТАН, НО ВА Ми са, две те ра -
се, два по дру ма, 80 м2, це на
до го вор, Бог дан. 063/164-76-
06. (240473)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни стан,
61 м2, га ра жа, ба шта, укњи -
жен, 17.500. 064/938-41-99.
(240406)

ТЕ СЛА, тро со бан,л 64 м2, ЕГ,
IV, ква ли тет но ре но ви ран,
36.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (240903)

КО ТЕЖ 2, Ра до ва згра да, дво -
со бан, сре ђен, 58 м2, II,
37.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (240903)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 37 м2, II,
TA, но во ку па ти ло, 22.500.
(49), „Му станг”, 069/226-66-
58. (240903)

ЦЕН ТАР, дво ри шни до ули це,
53 м2, га ра жа, ре но ви ран,
30.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (240915)

СТРО ГИ цен тар, јед но и по со -
бан, 47 м2; гар со ње ра 28 м2,
III, 18.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (240915)

ТЕ СЛА, дво со бан, 57 м2,
32.000; јед но со бан, 36 м2,
21.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (240915)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 58 м2,
35.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (240915)

МАР ГИ ТА, дво со бан, 56 м2, I,
TA, ре но ви ран, 36.000.  (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(240915)

МАР ГИ ТА, дво со бан, 42 м2,
при зе мље, дво ри ште, 22.000.
(097), „Пер фект”, 064/348-05-
68. (240915)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и по со бан, 82
м2, 46.500; дво со бан, 63 м2,
31.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (240915)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи тро и по со -
бан, 58 м2, 29.500. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(240915)

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”. (4713)

ДВО СО БАН, Стре ли ште,
24.000, сре ђен, ЦГ, 21.000,
ВП, ТА. (67), 063/744-28-66,
„Мил ка М”. (4713)

ГАР СО ЊЕ РА, цен тар, II, фул,
нам еште н, те ра са, вре ди по -
гле да ти, но ва. (67), 063/744-
28-66, „Мил ка М”. (4713)

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”. (4713)

ПРО ДА ЈЕМ стан 40 м2, Ул. Јо -
ва на Га ври ло ви ћа, при зе мље.
062/344-833, 064/866-25-18.
(240918)

СТАН, дво и по со бан, Те сла,
пот кро вље, но во град ња, усе -
љив, те ра са, оста ва, гас.
069/822-48-24. (240957)

СТАН, ду плекс, Те сла, но во -
град ња, ЦГ, те ра са, пар кинг
ме сто. 069/822-48-24.
(240957)

СТАН, Стре ли ште, јед но и по со -
бан, пот кро вље, без лиф та, но -
во град ња. 069/822-48-24.
(240957)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ре, I, III,
ЦГ, 27 м2, 16.500. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (240479)

НО ВА МИ СА, дво со бан, III, 57
м2, ТА, 24.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-44-30.
(240479)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, II, 54
м2, ЦГ, 31.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-44-30.
(240479)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, I, 50 м2,
ТА, 24.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(240479)

ЦЕН ТАР, дво со бан, ВПР, 52
м2, ТА од ли чан, 32.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489, 
063/800-44-30. (240479)

МИ СА, пот кро вље, 100 м2,
укњи же но, си ва фа за 
са свим при кључ ци ма.
065/333-55-25. 
(240998)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, екс тра, 54 м2,
нов укњи жен, ПВЦ, кли ма,
пар кинг, 35.000. 062/269-566.
(241009)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, нов, 44 м2, пот -
кро вље, пре леп, ПВЦ, кли ма,
24.000, укњи жен. 062/269-
566. (241009)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку ће на
свим ло ка ци ја ма. 332-031,
063/836-23-83. (679), 
„Трем 01”. 
(240405)

КУ ПУ ЈЕМ јед но и по со бан стан
до 45 м2, мо же Со да ра, Те сла,
Ко тећ. 062/207-004. (240809)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви свих
струк ту ра Аген ци ји „Те сла не -
крет ни на” (238), 064/668-89-
15. (240748)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по тре бан дво со -
бан стан или ку ћу за из да ва -
ње. 062/886-56-09. (240707)

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. (240479)

ПО ТРЕБ НЕ не по крет но сти у
Пан че ву и Бе о гра ду за по зна те
куп це. (069), „Стан плус”,
063/771-75-96. (240980)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве ли ку ће
свих струк ту ра, бр за и си гур на
ис пла та. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (240915)

ИЗ ДА ЈЕМ ре но ви ран по лу на -
ме штен стан од 47 м2, Ко теж
2. 064/288-14-28. (СМС)

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)

НА МЕ ШТЕН јед но со бан, стро -
ги цен тар, 120 евра. 301-165.
(40229)

ЈЕД НО СО БАН, по лу на ме штен
стан, 45 м2, згра да, Стре ли ште,
Вељ ка Пе тро ви ћа. 345-709.
(240615)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну дво ри -
шну гар со ње ру. Сте ва на Шу -
пљик ца 85. 064/248-88-46
(240735)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу. 
060/031-07-26. (240620)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе сту ден ти ма или
за по сле ним ли ци ма. Од лич ни
усло ви. 065/242-55-55.
(240626)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, на ме -
ште на, цен тар, ТА. Тел.
069/113-00-73. . (240529)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан не на ме -
штен стан. 060/162-66-05.
(240638)

ДВО РИ ШНИ стан код Пре о -
бра жен ске цр кве, бес пла тан
ин тер нет Wi/Fi. 062/801-55-
43. (240659)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но со бан
стан у цен тру и Стре ли шту.
060/721-21-04. (240670)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме штен
стан сал ЦГ, ка блов ска, са ми -
ци. Тел. 378-093. (240691)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Ко теж.
064/210-67-40, 064/735-00-40.
(2140679)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан пра зан
стан, одво је на со ба, гре ја ње,
на Со да ри. 064/186-97-56.
(240723)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан на
Те сли, пре ко пу та „Дис”-а.
064/701-24-15 (240734)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан у
Вој ло ви ци. 013/352-389,
064/370-79-83 (240732)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њу, на ме ште ну
гар со ње ру. 065/617-74-54
(240278)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен, ма њи
дво со бан стан, на Стре ли шту,
ЦГ, III спрат, но ви ји на ме штај
и бе ла тех ни ка. 064/344-74-10
(240729)

ДВО СО БАН ве ћи стан, II, две
те ра се, Стре ли ште, на ду же.
120 евра. 060/190-73-38
(240753)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на Стре ли шту.
013/353-959, 064/062-22-75
(240769)

ЈЕД НО СО БАН стан за из да ва -
ње. 063/320-637 (240783)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи, дво ри шни
пра зан стан на Стре ли шту.
Тел. 320-550 (240787)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Те сли са пар ним гре ја њем.
013/317-790 (240798)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан на
Стре ли шту. Тел. 063/351-766,
060/643-60-30 (240799)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан на
но вој Ми си. Тел. 063/839-56-
81 (240813)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи јед но со бан
стан са гре ја њем на Те сли.
062/873-62-98 (240837)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан, Те -
сла, лифт, цен трал но гре ја ње,
кли ма, не на ме штен. 066/412-
723 (240844)

НА СТРЕ ЛИ ШТУ из да јем пра -
зан, дво со бан стан. 064/493-
00-55 (240856)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у Са мач -
ком. 064/351-18-78 
(240857)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме штен стан
на Те сли, 30 м2, дру ги спрат.
Тел. 064/178-38-92 (240858)

СТРО ГИ цен тар, јед но и по со -
бан на ме штен стан, ЦГ, лифт,
СББ. 061/179-90-64, 065/251-
45-43. (240863)

ПО ЧЕ ТАК Мар ги те, јед но и по -
со бан, ре но ви ран, на ме штен,
дво ри шни стан, ТА, ка блов ска,
ин тер нет. 064/313-89-72
(240873)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 40 м2, по го дан
за сту ден та. Про да јем вра та
са што ком и ка ду. 013/313-
576 (240880)

ИЗ ДА ЈЕМ дво соб ну не на ме -
ште ну ку ћу на ста рој Ми си.
061/321-70-83, 064/359-54-42
(240878)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан по лу на -
ме штен стан са гре ја њем, но ва
Ми са. Тел. 069/301-51-13
(240886)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи, дво ри шни,
на ме штен стан. 064/844-43-19
(240888)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан пра зан
стан, Ко теж 2. 064/672-11-74.
(240917)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 35 м2, мо же за
ло кал, Ца ра Ду ша на 38. 430-
431, 062/886-56-02. (240925)

МА ЊИ стан из да јем. 065/447-
79-69. (240926)

ЈЕД НО СО БАН на ме штен стан,
Ко теж 2, три ме се ца уна пред
+ де по зит. 062/401-261,
062/401-492. (240929)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан пра зан
стан на Со да ри. 063/322-006.
(240933)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан на
Те сли. 064/393-14-75.
(240948)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен тру гра да,
од 1. ју на. 063/344-595.
(240988)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру, цен тар гра да, пар кинг,
Wi/Fi, ве о ма по вољ но.
065/691-88-23. 
(240985)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан ве ћи стан,
на ду же, у но ви јој ку ћи.
064/130-36-02. (240977)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ши ри цен тар,
за по слов ну ак тив ност.
062/347-667. 
(240990)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со бан
стан, ТА, код Хо те ла „Та миш”,
80 евра. 064/122-48-07.
(241003)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан, 48
м2, на Ке ју, цен тар. Тел.
063/168-43-22. 
(2141004)

ДВО СО БАН стан за из да ва ње.
061/624-30-83. (241010)

СТАН че тво ро со бан, но ви ји,
ку ћа, гре ја ње на гас, ми ран
крај – Ко теж. 061/225-16-43.
(240913)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан пра зан
стан, Ко теж 2, Ки кинд ска.
065/640-17-04, 
063/192-38-41. 
(240645)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан дво -
ри шни стан, ши ри цен тар.
063/248-729, 063/126-92-77.

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за стан,
ло кал од 39 м2, цен тар Стре -
ли шта. 064/267-71-74. 

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -
кал, Тр жни цен тар код Су да,
вла сник. 069/663-773.

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 52 м2, ТЦ Змај Јо ви на 2.
0 6 0 / 5 6 2 - 6 2 - 9 6 .

НА БУ ВЉА КУ ло кал 20 м2,
со ба, ку хи ња, ку па ти ло, че -
ти ри ма га ци на, 7 ари. 
064/948-71-22.

ПРО ДА ЈЕМ ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦУ
„016” (ло кал у за ку пу).
063/858-48-50. 
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ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 12 м2, до ули -
це из лог, цен тар. 063/314-803.
(240708)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 17 м2, Зе ле на
пи ја ца, глав на ули ца, од лич на
ло ка ци ја. 064/140-88-36.
(240707)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни или ма -
га цин ски про стор, 450 м2.
060/312-90-00. (240756)

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.
(240803)

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.
(240803)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру, 30
м2. 064/359-55-44. (240838)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру.
062/345-958. (240892)

ИЗ ДА ЈЕМ сре ђен, по слов ни
про стор око 170 м2, на Ја буч -
ком пу ту. 063/759-12-47.
(240892)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2, бли зи -
на пи ја це, Ла ва Тол сто ја. 333-
058. (240916)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла, цен тар,
но ва, је дан опре мљен са лон
ле по те. 063/734-82-31.
(240923)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 96 м2, стан
115 м2, цен тар, по вољ но.
064/329-48-40. (240937)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за у
Зе ле ну пи ја ци, бли зи на три
шко ле. 060/351-03-56.
(240973)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал и стан на
Стре ли шту. 064/959-98-83.
(240971)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ  ло кал
на зе ле ној. 064/116-38-83.
(240992)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це без ис ку -
ства за рад на вез ма ши на ма.
Тел. 062/471-951. (СМС)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни рад ник,
пла та 30.000. 061/265-94-45.
(СМС)

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)

ФРИ ЗЕР СКОМ СА ЛО НУ „Де -
ја” по тре бан уче ник. 
069/185-19-81. (240694)

ШИ ВА РИ по треб не рад ни це са
ис ку ством. 
Тел. 069/238-07-65. (240371)

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)

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)

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,
ло кал у Бра ће Јо ва но вић.
063/897-55-04. (240616)

ПО ТРЕ БАН рад ник/ца за рад у
си то-штам па ри ји. 065/510-02-
05. (240641)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пе ка ри.
064/403-51-32. (240658)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца за
рад. Тел. 063/525-115.
(240601)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за раз но -
ше ње пи ћа на бу вља ку.
064/132-98-12. (240689)

ПО ТРЕБ НИ сто ла ри за се че ње
и кан то ва ње пло ча стог ма те -
ри ја ла, Пан че во. 
060/600-14-52. (240692)

ПО ТРЕ БАН сто лар са ис ку -
ством и без ис ку ства за рад у
фир ми „На ме штај ко мо ви”,
ко ја се на ла зи на пан че вач ком
пу ту, 4 км од Пан че ва. CV по -
сла ти на mail: info@komovi.rs
(240703)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад у
про дав ни ци здра ве хра не. Тел.
064/129-62-22, 
060/029-62-20. 
(240713)

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.
(240720)

ПО ТРЕ БАН рад ник у тра фи ци.
064/914-80-74 (240727)

ПО ТРЕБ НЕ ра ди о ни це за услу -
жно ши ве ње. 060/355-80-04
(240725)

ПО ТРЕ БАН во зач ки пер ка ми -
о на, са ис ку ством, и фи зич ки
рад ни ци. До ћи лич но у „Kiz-
za”, Жар ка Зре ња ни на 146-а.
(240745)

ПО ТРЕБ НИ: мај стор, уче ник,
про да вац у пе ка ри. 
CV сла ти на мејл 
pekarasmiljanic@mts.rs или на
адре су ул. Иве Кур јач ког 87,
Пан че во. (240772)

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, рад ним да ни ма и су -
бо том, у Ули ци Ми ло ша Тре -
бињ ца 28. (ф)

ПО ТРЕБ НИ са рад ни ци око ло -
ги стич ких по сло ва одр жа ва ња
ча ма ца (пра ње, по ли ра ње,
сре ђи ва ње), као и оста лих по -
сло ва у одр жа ва њу фир ме.
При јем на раз го вор у су бо ту,
20. ма ја 2017. го ди не од 9 до
13, и у су бо ту, 27. ма ја 2017,
од 9 до 13 са ти. Раз го вор ће
се оба ви ти у кан це ла ри ји у Бе -
о гра ду, Кр ња ча, Са ве Ко ва че -
ви ћа 4-е, II ред. (ф)

ПО ТРЕБ НА три ку ва ра за рад
у ре сто ра ну Yacting club GO-
GA, код Хо те ла „Ју го сла ви ја”.
По чет на пла та 50.000 ди на ра.
Сви за ин те ре со ва ни кан ди да -
ти да се ја ве на тел. 063/573-
651, Ива на. (ф)

ПРИ ВАТ НОЈ фир ми за пру жа -
ње услу га обез бе ђе ња из Бе о -
гра да, по треб ни љу ди за за по -
сле ње! Хит но! Тел. 011/423-
05-18, моб. 063/105-05-60 (ф)

ТРА ЖИ се ку вар, по моћ ни
рад ник, са ис ку ством, за рад у
са ли за по сло ве, за стал но.
069/822-48-23. (240957)

РЕ СТО РА НУ у Бе о гра ду по -
треб ни су пи ца-мај сто ри, ку -
ва ри, ко но ба ри и по моћ но
осо бље. 064/290-45-39.
(240936)

ЗА РАД у Цр ној Го ри у лан цу
ре сто ра на по треб ни су ку ва ри,
ко но ба ри, пи ца-мај сто ри и по -
моћ но осо бље. 
064/290-45-39. 
(240936)

ПО ТРЕБ НЕ две рад ни це за рад
на ро шти љу на ћу мур, СТР
„Иде ал”. 063/855-65-56.
(240947)

ПО ТРЕ БАН ку вар у ви на ри ји
„Ђу рић”. 063/329-340 
(24081)

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки рад ни ци
за рад на сто ва ри шту. Тел.
061/655-86-22 (240829)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад у
про дав ни ци на Зе ле ној пи ја ци.
061/227-29-45 
(240846)

КИ О СКУ у цен тру по треб на
рад ни ца. 064/149-99-73
(240890)

ПЕ КАР: пе ци во, хлеб, по моћ -
ни пећ и про да ва чи ца, тре ћа
сме на. 064/120-09-42
(240901)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у про да ји
у ре сто ра ну „Пи ле ћи ду ћан”.
Тел. 377-230, 064/643-41-22.
(240982)

СЕР ВИ СУ по треб ни рад ни ци:
ау то-ли ма ри ја, по ли ра ње, ду -
бин ско пра ње во зи ла, са ис ку -
ством. 060/333-65-80.
(240964)

ПЕ КА РИ по треб на про да ва чи -
ца са ис ку ством. 
061/631-99-26. 
(240966)

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ по треб на
рад ни ца за рад на ро шти љу,
са ис ку ством, до ћи лич но. Др
Жар ка Фо га ра ша 6. 
(241013)

РЕ СТО РА НУ по тре бан рад ник
са ис ку ством за по сло ве по -
сла сти ча ра и ке те рин га.
063/248-599. (241013)

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)

БУ ТАН гас, кућ на до ста ва.
013/347-564 
и 060/034-75-64. 
(СМС)
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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. (4713/с)

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)

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. (240)

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)

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)

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. (24054)

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)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње дим ња -
ка, ко тло ва, ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95. (240257)

МО ЛЕР СКИ ра до ви. Мај стор
Не ша. 069/444-23-76.
(240231)

ТВ и са те лит ске ан те не, мон та -
жа, ди ги та ли за ци ја ва шег те -
ле ви зо ра. 064/866-20-70.
(240644)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре че -
ње, фар ба ње сто ла ри је, фа са -
де, пен зи о не ри ма по пуст.
013/235-78-82, 065/557-81-42.
(240653)

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.
(240663)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. 063/898-68-77.
(240664)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин ско –
на ме шта ја, ду ше ка, ау то мо би -
ла. На та ша. 361-474, 060/361-
47-41, 066/361-474. (240701)

СПРЕ МАМ ку ће и ста но ве, ако
вам тре ба по зо ви те. 064/278-
71-20. (240706)

ЗА МЕ НА по ло мље ног цре па,
чи шће ње олу ка, кре че ње. По -
вољ но. 065/535-24-56.
(240709)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи на -
ме штај, са ис ку ством, тра жи
по сао. 064/120-77-64.
(240721)

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.
(240715)

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.
(240717)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви, гипс, ке ра ми ка, по -
вољ но. Пен зи о не ри ма по вољ -
но сти. 061/141-38-02,
013/210-44-74. (240718)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац од 1
до 5 м³, од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ња. 063/771-55-44.
(240750)

КОМ БИ пре воз, се лид бе.
065/665-75-10. 
(240674)

ЧИ СТИМ шут, ру шим ста ре
објек те, чи стим пчо дру ме, та -
ва не, по вољ но. Злат ко.
061/144-82-80, 063/196-54-56.
(240736)

ПРЕ ВОЗ, се лид бе у свим прав -
ци ма, рад ни ци, по вољ но,
1.000 ди на ра ту ра. Злат ко.
061/144-82-80, 063/196-54-56.
(240736)

ПРО ДА ЈЕМ са ло нит пло че, би -
бер цреп, пре о ста ли огрев,
про да јем кра ву, чи стим олу ке,
услу жно ко ше ње три ме ром.
063/711-77-54. (240750)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по прав -
ке, пре прав ке, сла ви не, од гу -
ше ње ка на ли за ци је од мах.
061/193-00-09. 
(240751)

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. (240751)

КО СИМ тра ву и сре ђу јем пла -
це ве. Мла ден. 064/148-09-29.
(240768)

ПО МОЋ у ку ћи око де це или
ста рих ли ца. 061/639-78-19.
(240771)

ФРИ ЗЕР КА Хај нал ка Ха ни, ра -
ди ла у Со ка че ту, ја вљам му -
ште ри ја ма да ра дим све вр сте
услу га. По вољ но. 
064/290-44-82. 
(240788)

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.
(240794)

МА СА ЖА, ре лакс, те ра пе ут -
ска, пе ди кир, ура сли нок ти,
кур је очи. 061/308-95-86,
013/351-907. 
(240825)

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.
(240812)

ПО ПРАВ КА кро во ва и оста лих
гра ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76, 013/361-601,
060/027-65-31. (240830)

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.
(240877)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го ва ње,
оправ ка и ла ки ра ње пар ке та
као и брод ских по до ва.
064/341-79-60. (240892)

ЧИ СТИ МО шут, та ва не, по дру -
ме. 061/321-77-93. (240898)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске услу -
ге. Алек сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03. (240894)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви и фа са де. 062/834-66-50,
064/390-00-87. (240969)
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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 па ње, ко -
ше ње,  ру ше ње, лу па ње бе то -
на. Де јан, 061/626-14-50.
(240894)

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.
(240900)

ЧА СО ВЕ не мач ког да јем по -
вољ но. 066/425-193. 
(240930)

МЛА ДА, од го вор на же на вр ши
услу ге чи шће ња ста но ва, ло ка -
ла, ку ћа, пе дант но, по вољ но.
063/687-774. 
(240907)

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.
(240954)

МА СА ЖА, ре лакс, пар ци јал на,
ан ти це лу лит. Тел. 062/817-17-
31. (240962)

РА ДИ МО све фи зич ке по сло -
ве: ру ше ња ку ћа, раз би ја ње
бе то на, уто ва ри, ко ше ње, оба -
ра ње ста ба ла, итд. 
064/122-69-78. 
(240987)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко ро ва, пла -
це ва, оба ра ње ста ба ла, од но -
ше ње ства ри, итд. 
060/035-47-40. (290987)

РА ДИ МО: зи да ња, ин ста ла ци -
је, бра ва ри ја, се че ње др ве та.
064/195-31-80, 063/831-56-86.
(240974)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет но, по у -
зда но, по вољ но. 063/318-780.
(241014)

КО ШЕ ЊЕ и сре ђи ва ње трав -
ња ка, дво ри шта и воћ ња ка.
Мо гућ ност од во за тра ве и
оста ло. 061/612-14-50.
(241016)

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. 
(241015)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

КОМ БИ пре воз ро бе, се лид бе
до 2 то не. Сло бо дан. 
064/348-008, 062/850-36-58.
(248507)

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. (240234)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром, шљу -
нак, пе сак, се ја нац, ри зла,
шут, уто вар. 063/246-368.
(237361)

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)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви, про фе си о нал но и по -
вољ но. 061/273-65-68.
(240635)

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.
(240655)
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СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”  Бо -
рис, све ре ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес пла тан до -
ла зак и про це на по сла. Пла ћа -
ње мо гу ће че ко ви ма и пре ко
ра чу на. Бо рис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. 

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. 

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. 

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.selidbepancevo-boris.ser.rs. 

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. 
(240789)

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.(240789)

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. (240833)

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. 
(240865)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром, по вољ но,
пе сак, шљу нак, ту ца ник, од во -
зим шут. 064/354-69-93.
(240955)

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. 

СЕ ЛИД БЕ, еки па рад ни ка, пре -
воз. Од во зи мо не по тре бан на -
ме штај. Чи сти мо шу пе, та ва не.
063/731-77-67, 064/280-30-16,
013/236-77-34, Вла ди мир.
(2408823)

ЛИ МАР СКИ ра до ви: из ра да и
мон та жа, пре прав ке ста ре ли -
ма ри је, кро во по крив ча ки ра -
до ви, хи дро и зо ла ци је. Нај јеф -
ти ни је. 064/466-42-14.
(240907)

METALLIM – из ра да и мон та жа
гра ђе вин ске ли ма ри је, мон та -
жних ха ла, ко ва не ка пи је,
огра де. 064/068-10-85.
(2409509)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де ре,
кли ме, шпо ре те, бој ле ре по -
пра вља мо са га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (241007)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦА „Би бац” -
ан ти бак те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње те пи ха, до воз,
од воз. 066/001-050, 063/329-
464. (241012)

БРАЧ НИ пар гле дао би ста ри ју
осо бу за не крет ни ну. 061/273-
65-68. (240635)

ИНВ. ПЕН ЗИ О НЕР, 1968, тра -
жи озбиљ ну же ну ра ди бра ка.
065/672-87-01. 

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом во -
зач ку до зво лу за ча мац из да ту
од Ка пе та ни је Пан че во на име
Урош Јо ван чић. (240817)

КРА ШИ ЋИ, апарт ма ни ју ли-
ав густ, 6 – 9 евра по осо би.
Тел. 063/243-859. 

ЈЕД НО СО БАН стан у Ба о ши ћу-
Хер цег Но ви. По глед на мо ре.
060/321-60-09. (240458)

ВО ДИ ЦЕ, Зла ти бор, ку ћа за из -
да ва ње, ле то ва ње, зи мо ва ње,
ви кенд-ту ре. 063/802-58-36.
(2140688)

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. (240712)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, ри -
зла, од воз шу та ма лим и ве ли -
ким ки пе ром. 064/648-24-50. 

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, ру -
ше ње обје ка та, уто вар шу та,
раз би ја ње бе то на. 063/218-894. 

КА МИ ОН СКИ пре воз до 2 м³,
шљу нак, пе сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50. (4713)

ИС КОП ба ге ри ма: те ме ља, по -
дру ма, сеп тич ких ја ма, ка на ла,
на си па ње те ре на. 063/218-894. 

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка ми о на са
кор пом за рад на ви си ни, се че -
ње др ве ћа, ва ђе ње па ње ва.
063/218-894. (4713)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ те ле хен де ра
ви си на ди за ња до 17 м, но си во -
сти 4 то не. 064/668-97-86.
(4713)

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА РИ ви љу -
шка ри ма на свим те ре ни ма, до
10 то на. 063/218-894.(4713)

РУ ШЕ ЊЕ обје ка та, се че ње и
раз би ја ње бе то на, уто вар шу та,
пре воз ма те ри ја ла. 064/668-97-
86. (236933)

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње, се че ње ви -
со ких др ве ћа, чи шће ње пла це -
ва, ва ђе ње па ње ва. 064/668-97-
86. (4713)

KIZZA – ис то вар/уто вар ро бе
ви љу шка ри ма, пре воз шљун ка,
пе ска, се јан ца, ри зле, ру ше ње
обје ка та, ис коп ба ге ри ма, раз -
би ја ње и се че ње бе то на, на си -
па ње и на би ја ње те ре на.
064/648-24-47. (4713)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ау то-ра ди -
ја, ра зних елек тро-уре ђа ја, ау -
то-кљу че ва, ау то-елек три чар,
уград ња ау то-ра ди ја. 
063/800-01-96. 
(240677)

КО МАР НИ ЦИ, ро лет не, ве не -
ци ја не ри, тра ка сте за ве се, но во
и по прав ка. 064/189-40-91,
354-777. (240870)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј ско и
дез ин фек ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну. 066/001-
050, 063/329-464. (241012)
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ПАНЧЕВАЦ

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

Јав ни по зив 
за ор га ни зо ва ње спро во ђе ња јав них ра до ва 

на ко ји ма се ан га жу ју не за по сле на ли ца из 

ка те го ри је те же за по шљи вих ли ца  у 2017. го ди ни
      

      Про грам јав них ра до ва на ме њен је рад ном ан га -

жо ва њу пр вен стве но те же за по шљи вих не за по сле них

ли ца и не за по сле них у ста њу со ци јал не по тре бе, ра ди

очу ва ња и уна пре ђе ња рад них спо соб но сти не за по сле -

них, као и ра ди оства ри ва ња од ре ђе ног дру штве ног

ин те ре са. Јав ни рад спро во ди по сло да вац - из во ђач

јав ног ра да, ко га од ре ђу је На ци о нал на слу жба за за по -

шља ва ње (у да љем тек сту: На ци о нал на слу жба) на

осно ву јав ног кон кур са. 

      Кроз спро во ђе ње јав ног ра да рад но се ан га жу ју не -

за по сле на ли ца из ка те го ри је те же за по шљи вих, са
еви ден ци је На ци о нал не слу жбе и пре би ва ли штем на
те ри то ри ји гра да Пан че ва. 
      Мак си мал на ду жи на тра ја ња јав ног ра да је че ти ри
ме се ца, у скла ду са рас по ло жи вим фи нан сиј ским
сред стви ма.
      Мак си мал ни из нос сред ста ва ко ји се мо же до де ли -
ти јед ном по сло дав цу – из во ђа чу јав ног ра да је
1.000.000,00 ди на ра.
      Уго во ром о при вре ме ним и по вре ме ним по сло ви -
ма утвр ди ће се број рад них да на за сва ко ли це укљу -
че но у јав ни рад. 

II ОБЛА СТИ СПРО ВО ЂЕ ЊА ЈАВ НИХ РА ДО ВА
Јав ни ра до ви се мо гу спро во ди ти у обла сти ма:
      – со ци јал них и ху ма ни тар них де лат но сти,
      – одр жа ва ња и об на вља ња јав не ин фра струк ту ре,
      – одр жа ва ња и за шти те жи вот не сре ди не и при ро де.

III НА МЕ НА И ВИ СИ НА СРЕД СТА ВА
Сред ства на ме ње на за спро во ђе ње јав них ра до ва
ко ри сте се за: 
      – Јав не ра до ве по осно ву уго во ра о при вре ме ним
и по вре ме ним по сло ви ма, у ви си ни до 18.000,00 ди на -
ра по ли цу, на ме сеч ном ни воу за пун фонд рад них ча -
со ва, од но сно сра змер но вре ме ну рад ног ан га жо ва ња
на ме сеч ном ни воу; утвр ђен из нос на кна де за оба вље -
ни по сао се уве ћа ва за при па да ју ћи по рез и до при но -
се за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, ко ји су об ра чу на -
ти у скла ду са за ко ном;
      – на кна ду тро шко ва до ла ска и од ла ска са ра да
не за по сле них ли ца укљу че них у јав не ра до ве, у ви си -
ни до 2.000,00 ди на ра по ли цу за сва ки ме сец ан га жо -
ва ња;
      – на кна ду тро шко ва спро во ђе ња јав них ра до ва,
у свим обла сти ма, у ви си ни од:
      – 1.000,00 ди на ра по ли цу за јав не ра до ве ко ји тра -
ју ме сец да на
      – 1.500,00 ди на ра по ли цу за јав не ра до ве ко ји тра -
ју два ме се ца
      – 2.000,00 ди на ра по ли цу за јав не ра до ве ко ји тра -
ју три и че ти ри ме се ца;
      – на кна ду тро шко ва обу ке: у за ви сно сти од вр сте
и сло же но сти по сло ва ко је об у хва та јав ни рад, у то ку
пр вог ме се ца спро во ђе ња јав них ра до ва мо же се ор га -
ни зо ва ти обу ка, по ин тер ном про гра му по сло дав ца
или про гра му обра зов не уста но ве; по за вр шет ку обу ке
ли цу се из да је по твр да/сер ти фи кат о сте че ним ком пе -
тен ци ја ма; по сло дав цу - из во ђа чу јав ног ра да се ис -
пла ћу ју сред ства у јед но крат ном из но су од 1.000,00
ди на ра по ли цу ко је је по ха ђа ло обу ку и ко јем је из да -
та по твр да о сте че ним ком пе тен ци ја ма; На ци о нал на
слу жба про це њу је оправ да ност по тре бе за обу ком.
                IV УСЛО ВИ ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ЈА ВЕ
Усло ви за под но ше ње при ја ве
      – ор га ни ау то ном не по кра ји не и ор га ни је ди ни ца

ло кал не са мо у пра ве
      – јав не уста но ве и јав на пред у зе ћа

      – при вред на дру штва
      – пред у зет ни ци

      – за дру ге
      – удру же ња ко ја има ју ста тус прав ног ли ца, од но -

сно ко ја су упи са на у Ре ги стар Аген ци је за при вред не
ре ги стре.

      Пра во на до де лу сред ста ва за спро во ђе ње јав ног
ра да по сло да вац - из во ђач мо же да оства ри под усло -

вом да има се ди ште на те ри то ри ји гра да Пан че ва, да је
ис пу нио ра ни је оба ве зе и из ми рио сва ду го ва ња пре ма

На ци о нал ној слу жби, осим за оба ве зе чи ја је ре а ли за -
ци ја у то ку, као и да не ма за о ста ли дуг по осно ву из -

вор них јав них при хо да пре ма гра ду Пан че ву.
      По след њи рок за при јем при ја ва за уче шће на
јав ном кон кур су је 16. 06. 2017. го ди не.

V ОСТА ЛЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ
Ком пле тан текст овог јав ног по зи ва до сту пан је на
сај ту На ци о нал не слу жбе www.nsz.gov.rs и сај ту
гра да Пан че ва www.pancevo.rs.
      При ја ва за спро во ђе ње јав ног ра да под но си се На -
ци о нал ној слу жби, не по сред но или пу тем по ште, на

про пи са ном обра сцу ко ји се мо же пре у зе ти у На ци о -

нал ној слу жби, или са сајтa www.nsz.gov.rs или са
сајтa www.pancevo.rs. .

      При ја ва за спро во ђе ње јав ног ра да под но си се На -

ци о нал ној слу жби , не по сред но или пу тем по ште, на
про пи са ном обра сцу ко ји се мо же пре у зе ти у На ци о -

нал ној слу жби, или са сајтa www.nsz.gov.rs или са
сајтa www.pancevo.rs. .

      Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти у На ци -

о нал ној слу жби или у Град ској упра ви гра да Пан че ва
(кон такт осо ба Ан ђе ла Ви ла, тел. 013/308-962, е-mail: 

andjela.vila@pancevo.rs или Гор да на Ћи рић, тел.
013/308-961, е-mail: gordana.ciric@panvcevo.rs).   

„ТЕХ НО МАР КЕТ” Д. О. О. ПАН ЧЕ ВО

Рас пи су је кон курс
за сле де ће рад но ме сто

1. ОПЕ РА ТЕР НА ПРЕ СИ –1 из вр ши лац

– елек тро или ма шин ске стру ке

– ми ни мум пет го ди на рад ног ис ку ства

– основ но по зна ва ње ра да на ра чу на ру

      Уко ли ко сте за ин те ре со ва ни по ша љи те свој CV са

фо то гра фи јом на email: extrusion@tehnomarket.com 

или се ја ви ти лич но на адре су

Ја буч ки пут 221, Пан че во

Кон такт те ле фон 069/847-90-19

О на ма са знај те ви ше на www.tehnomarket.com

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 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) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о под не том зах те ву за од лу чи ва ње 

о по тре би из ра де

сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

     Но си лац про јек та НИС а.д. Но ви Сад из Но вог Са -

да, Ули ца На род ног фрон та бр. 12, под нео је зах тев за

од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну про јек та Са на ци ја ре зер во а ра ФБ - 0712 у

РНП, на к.п. бр. 3536 КО Вој ло ви ца. По да ци и до ку -

мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти

на увид у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за

ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми -

хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја

бр. 39).

      

      Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 10 да на од да на об -

ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми -

шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та.

ВИСОКA ШКОЛA СТРУ КОВ НИХ СТУ ДИ ЈА ЗА ВАС ПИ ТА ЧЕ 

„МИ ХА И ЛО ПА ЛОВ“ ВРШAЦ  

УПИ ШИ ТЕ У ВР ШЦУ – СТУ ДИ РАЈ ТЕ У ЕВРО ПИ

И КРЕ И РАЈ ТЕ СА МИ СВОЈ СТУ ДИЈ СКИ ПЛАН !
      

      Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че „Ми ха и ло Па лов“ Вр шац ну ди но во а кре ди то ва ни на став ни план

по ко јем бу ду ћи вас пи та чи на основ ним сту ди ја ма, по ред основ ног ку ри ку лу ма, мо гу би ра ти је дан од три до дат на

мо ду ла (за рад на ен гле ском је зи ку, рад са де цом из со ци јал но де при ви ра них по ро ди ца или за рад са де цом ја сле -

ног уз ра ста). Овај на став ни план ускла ђен је са исто вет ним про гра ми ма у др жа ва ма Европ ске уни је, кроз

про је кат TEACH из про гра ма Тем пус  ко јег по др жа ва ЕУ.

      На ста ва се на Ви со кој шко ли у Вр шцу од ви ја на три је зи ка: срп ском, ру мун ском и ром ском, основ ним и спе -

ци ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма.

      У сеп тем бар ском упи сном ро ку школ ске 2017/18. го ди не, кан ди да ти, ко ји мо гу сту ди ра ти на те рет др жа ве

или као са мо фи нан си ра ју ћи сту ден ти, у окви ру при јем ног ис пи та по ла га ће про ве ру го вор них, му зич ких и фи -

зич ких спо соб но сти као и зна ње бон-то на.

      Кла си фи ка ци о ни ис пи ти из ма тер њег (срп ског, ру мун ског, ром ског) је зи ка као и тест оп ште ин фор ми са но сти

по ла жу се на кон по ло же них про ве ра.

      Пре о ста ла ме ста за упис у дру гом (сеп тем бар ском) упи сном ро ку:

На ша Ви со ка шко ла ну ди мо гућ ност сту ден ти ма да у окви ру Ера змус+ про гра ма ЕУ, је дан или ви ше се ме ста -

ра про ве ду, сту ди ра ју и по ла жу ис пи те на не ко ли ко уни вер зи те та у ЕУ уз сти пен ди је ко је овај про грам ну ди. 

      Све ин фор ма ци је око тер ми на упи са , про ве ра као и кла си фи ка ци о них ис пи та би ће бла го вре ме но ис так -

ну те на сај ту www.uskolavrsac.edu.rs и до ступ не на бр. тел. 013/831-628.

Сту диј ски про грам: ВАС ПИ ТАЧ ДЕ ЦЕ ПРЕД ШКОЛ СКОГ УЗ РА СТА 

На чин фи нан си ра ња: Број сту де на та

– оде ље ње на срп ском је зи ку

из сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке Ср би је 32

на те рет лич них сред ста ва (са мо фи нан си ра ју ћи) 21

– оде ље ње на ру мун ском је зи ку

из сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке Ср би је 6

- оде ље ње на ром ском је зи ку

из сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке Ср би је 7

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не у Вр њач -
кој ба њи. 065/555-47-40.
(240766)

ИЗ ДА ВА ЊЕ „Bella apartmani”,
Вр њач ка Ба ња, но во. Тел.
064/849-76-96, 063/636-253.
(240808)

ИЗ ДА ЈЕМ че тво ро кре вет ни
апарт ман у Со ко ба њи, по вољ -
но. 062/360-211. (240849)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Јав ни по зив
пру жа о ци ма услу га за уче шће у   

Про гра му за по др шку по чет ни ци ма у би зни су 
(прав но-фи нан сиј ско са ве то ва ње у по сло ва њу)

I  Опис ме ре:
      Про грам за по др шку по чет ни ци ма у би зни су
(прав но-фи нан сиј ско са ве то ва ње у по сло ва њу), (у да -
љем тек сту: Про грам), на ме њен је не за по сле ним ли -
ци ма ко ја ће би ти ода бра на на по себ ном јав ном по зи -
ву за до де лу суб вен ци је по чет ни ци ма у би зни су (ме ра
под ред ним бро јем 7. из Ло кал ног ак ци о ног пла на за
за по шља ва ње Гра да Пан че ва за 2017. го ди ну), (у да -
љем тек сту: Ко ри сни ци про гра ма). 
      Про грам ће спро во ди ти је дан пру жа лац услу га
(са мо стал но или у парт нер ству нај ви ше три пру жа о ца
услу га) ко ји ће би ти ода бран по овом јав ном по зи ву (у
да љем тек сту: Пру жа лац услу га). 
      Про грам  об у хва та пру жа ње услу га прав но-фи нан -
сиј ског са ве то ва ња Ко ри сни ка про гра ма, у тра ја њу од
нај ду же 12 ме се ци,  од но сно ре а ли за ци ју сле де ћих
про јект них за да та ка:
      –  пру жа ње ин фор ма ци ја о из ме на ма ре ле вант них
за ко на, пра вил ни ка и упут ста ва,
      – ин фор ма ци је и са ве ти ве за ни за по ре ске оба ве зе
и по ре ске олак ши це, 
      – упо зна ва ње са про це ду ра ма и усло ви ма по сло ва -
ња не ког од об ли ка оба вља ња де лат но сти и по себ ним
усло ви ма ко је је нео п ход но ис пу ни ти за оба вља ње од -
ре ђе них вр ста де лат но сти,
      – ин фор ма ци је о над ле жно сти ма од го ва ра ју ћих
ин спек циј ских слу жби,
      – струч на по мо ћу у при пре ми би знис пла но ва,
про јек ци ји еко ном ских и нов ча них то ко ва, ана ли зи
ри зи ка фи нан си ра ња, 
      – са ве ти за пре ва зи ла же ње про бле ма те ку ће и ду -
го роч не не ли квид но сти,
      – ра чу но вод стве не и књи го вод стве не услу ге,
      ар хи ви ра ње по слов не до ку мен та ци је,
      – из ра да из ве шта ја о утро шку сред ста ва на име
суб вен ци је до би је не од Гра да Пан че ва.
       За ре а ли за ци ју овог Про гра ма фи нан сиј ска сред ства
су пла ни ра на Ло кал ним ак ци о ним пла ном за за по шља -
ва ње за 2017. го ди ну и  Од лу ком о бу џе ту гра да за 2017.
го ди ну у мак си мал ном из но су од 1.698.556,00 ди на ра.
II   Усло ви:
      Пра во уче шћа на Јав ном по зи ву има прав но ли це
под усло вом да:
      – има се ди ште на те ри то ри ји гра да Пан че ва,
      – има  пре те жну де лат ност у обла сти прав них и ра -
чу но вод стве них по сло ва (ши фра 69) или ра чу но вод -
стве них, књи го вод стве них и ре ви зор ских по сло ва и
по ре ског са ве то ва ња (ши фра 6920), 
      – је осно ва но нај ма ње 3 го ди не од да на об ја вљи ва -
ња овог Јав ног по зи ва,
      – ни је има ло пре ки де у по сло ва њу,
      – над њим ни је по кре нут сте чај ни, од но сно ли кви -
да ци о ни по сту пак;
      – има нај ма ње тро је за по сле них,
      – ре дов но из ми ру је оба ве зе по осно ву по ре за и до -
при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње за по сле них,
      ре дов но из ми ру је оба ве зе пре ма ло кал ној са мо у -
пра ви.
      Уко ли ко се про је кат спро во ди у парт нер ству, исти
усло ви ва же и за све парт не ре.
      Рок за под но ше ње зах те ва је 16. 06. 2017. го ди не.
III  Оста ле ин фор ма ци је:
      Ком пле тан текст овог јав ног по зи ва до сту пан је на
сај ту гра да Пан че ва www.pancevo.rs.
      При ја ва за под но ше ње пред ло га про јек та се под -
но си у Услу жном цен тру Град ске упра ве гра да Пан че -
ва, ул. Трг Кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, 26000 Пан че во, не -
по сред но или пу тем по ште, на про пи са ном обра сцу
ко ји се мо же  пре у зе ти са сај та гра да Пан че ва
www.pancevo.rs., са на зна ком  за  „Јав ни по зив пру жа -
о ци ма услу га за уче шће у Про гра му за по др шку по -
чет ни ци ма у би зни су (прав но-фи нан сиј ско са ве то ва -
ње у по сло ва њу)”.
      За све по треб не ин фор ма ци је у ве зи под но ше ња
при ја ва, за ин те ре со ва ни мо гу се обра ти ти Оде ље њу за
ло кал ни еко ном ски раз вој Се кре та ри ја та за при вре ду
и еко ном ски раз вој Град ске упра ве Гра да Пан че ва пу -
тем те ле фо на 013/308-961 и сла њем елек трон ске по -
ште на  gordana.ciric@pancevo.rs 
или andjela.vila@pancevo.rs..

ЧЕ ДО МИР АБРА МО ВИЋ
По сле хра бре бор бе са те шком бо ле шћу, наш дра ги та та пре ми нуо

је 13. ма ја 2017. го ди не.

За у век ће мо те чу ва ти у ср цу.

Си но ви МАР КО и ЂОР ЂЕ

(72/240535)

По след њи по здрав дра гом и искре ном при ја те -

љу, ду го го ди шњем чла ну Те ни ског клу ба

ЧЕ ДО МИ РУ АБРА МО ВИ ЋУ

ТК „Ди на мо” Пан че во
(21/240697)

Наш дра ги

ЧЕ ДО МИР АБРА МО ВИЋ
На му чен у тра га њу за ле че њем, бо лом у ду ши и те лу,
пре се лио се у веч ност. По чи вај у ми ру.

КЕ ВА и РА ДА с по ро ди цом

(76/240851)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ЧЕ ДО МИ РУ

АБРА МО ВИ ЋУ

од ком ши ја

у Сте ва на Шу пљик ца 89

(109/240918)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

ДУ ШАН КИ

ГРА ХО ВАЦ

од ком ши ја у Сте ва на

Шу пљик ца 89

(110/240918)

13. ма ја 2017. пре ми ну -

ла је 

ЉУ БИН КА 

ПЕ ТРО ВИЋ

По след њи по здрав од

су пру га ЖАР КА 

и ВУ КИ ЦЕ с де цом

(75/240848)

Упо ко ји ла се на ша

ЈА ГО ДА 

СЛА ДО ЈЕ ВИЋ

1940–2017.

Жи ве ла си као ан ђео и

од ла зиш у рај ски врт.

Тво ји: ДУ ШКО, ОЉА

и ПЕ ТАР

(97/)

По след њи по здрав дра -

гој ни ни

ЈА ГО ДИ

од си но ви це ЉИ ЉА НЕ

с по ро ди цом

(98/240899)

По след њи по здрав 

ЈА ГО ДИ СЛА ДО ЈЕ ВИЋ
Увек ће мо је се ра до се ћа ти.

Од де ве ра БРА НЕ с по ро ди цом и де ве ра ЉУ БИ СА ВА

(99/240899)

По след њи по здрав ба би

ЈА ГО ДИ

Хва ла ти за пре ле по де -

тињ ство и без бри жно

од ра ста ње.

Ти си би ла и оста ћеш

наш до бри ан ђео.

Уну ка ЛЕ ЛА 

с по ро ди цом

(102/240)

По след њи по здрав

ДА НИ ЦИ ДИ МИ ТРОВ
из Са ку ла

1935–2017.
Би ла си нам сви ма осло нац у жи во ту, ве ли ко Ти
хва ла на све му.

Су пруг СВЕ ТИ СЛАВ, ћер ке СЛА ВИ ЦА и ЈО ВАН -
КА, зе то ви ЖИ ВА и ЛА ЗА, уну ка БО ЖА НА с по ро -

ди цом, уну ци СР ЂАН, ВЛА ДИ МИР и НЕ НАД 
с по ро ди цом као и и пра у ну ци

(27/240272)

По след њи по здрав се -

стри

ЈА ГО ДИ

1940–2017.

од бра та БО РИ НА 

и сна је МИЛ КЕ 

с по ро ди цом

(106/240911)

По след њи по здрав на -

шем до бром и дра гом

при ја те љу

ЗО РА НУ 

РАС ТОВ ЦУ

од ЗЛА ТЕ и ЈО ЦЕ 

с де цом

(54/240793)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком

и петком 

од 8 до 13 сати
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По след њи по здрав

ЗО РА НУ ЖИВ КО ВИ ЋУ
1947–2017.

Брат ДРА ГАН, ЛИ ДИ ЈА, ПА ВЛЕ и ТЕ О ДО РА

(68/240811)

По след њи по здрав на шем та ти

ЗО РА НУ ЖИВ КО ВИ ЋУ
1947–2017.

Ње го ви ЈЕ ЛЕ НА и МАР КО

(69/240831)

Твој осмех и ве дри на жи ве ће веч но у на ма

ЗО РАН ЖИВ КО ВИЋ
1947–2017.

РА ДА и БА НЕ

(70/240831)

ЗО РАН ЖИВ КО ВИЋ
1947–2017.

Оста вио си нас из не на да и пре ра но и та ко нам оне мо гу ћио да те

још увек слу ша мо и дру жи мо се. Не до ста ја ће нам твој ве дри дух и

пле ме ни тост.

Вра ти ће се ро де, а ти се ни ка да не ћеш вра ти ти.

Ге не ра ци ја Гим на зи је 65/66

(58/240808)

ЗО РАН 

ЖИВ КО ВИЋ

По след њи по здрав при -

ја те љу и ко ле ги од пр ве

ге не ра ци је за по сле них

у До му омла ди не.

СЛА ВИ ЦЕ, ДАН КЕ

и СТО ЈА НА

(12/240668)

С ве ли ким по што ва њем и љу ба вљу опра шта мо се од

на шег во ље ног

ЗО РА НА ЖИВ КО ВИ ЋА
Чу ва ће мо од за бо ра ва све на ше за јед нич ке тре нут ке.
До по нов ног су сре та у веч но сти.

По ро ди ца ДРА ГАН
(15/240681)

Опра шта мо се од на шег при ја те ља

ЗО РА НА ЖИВ КО ВИ ЋА
Чо ве ка ве ли ких људ ских и про фе си о нал них ква ли те та
по све ће ног при ја те љи ма. 

Удру же ње пен зи о не ра Ра фи не ри је

(16/240682)

12. ма ја 2017. са жи вот не сце не је оти шао

ЗО РАН ЖИВ КО ВИЋ
Уз огром но по што ва ње опра шта ју се од ње га 

„Ба нат ски ки цо ши” и све оста ле ко ле ге – му зи ча ри
(18/240686)

Дра гом ком ши ји

ЗО РА НУ 

ЖИВ КО ВИ ЋУ

По след њи по здрав од

БЕ БЕ и МИ ЛЕ ТА 

с по ро ди цом

(30/240736)

ЗО РАН ЖИВ КО ВИЋ
Хва ла ти за ду го го ди шње при ја тељ ство и за сва 

ве се ла дру же ња на ших ма ту ра. Оста ћеш у се ћа њу 

пр вој ге не ра ци ји Хе миј ске шко ле 

(36/240747)

По след њи по здрав

ЗО РА НУ ЖИВ КО ВИ ЋУ

Дом омла ди не Пан че во
(115/ф-632)

По след њи по здрав

ЗО РА НУ ЖИВ КО ВИ ЋУ

Ор ке стар „Успо ме не”: БРА НЕ, ЈО ЦА, БО ЛЕ и БР КА

(117/240945)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ЗО РА НУ ЖИВ КО ВИ ЋУ

МИ РО ЉУБ ПРИ ЈО ВИЋ

(120/240961)

Дра ги

ЗО РА НЕ
Са не ве ри цом смо при ми ли вест да си нас на пу -

стио и оти шао у веч ност.

Твој ве дри лик, осмех, и ле па реч ће нам не до -

ста ја ти на на шим дру же њи ма, али при ча ју ћи о

Те би чу ва ће мо Те од за бо ра ва.

Твој брат ЈО ВА и се стре МА РА, НЕ ВЕ НА и БЕ БА
(40/240758)

По след њи по здрав дра гом

ЗО РА НУ

од ње го вих ко ле га из Исто риј ског ар хи ва Пан че во

(91/ф)

По след њи по здрав дру гу и при ја те љу

ЗО РА НУ

Тво је при ја тељ ство је би ло као сун це ко је оба сја ва мо је

да не. 

Оста јеш на си гур ном, у ср цу.

МИ ЛЕ с по ро ди цом
(121/ф)

Пре ми нуо је

ЗО РАН 

ОШЉА НАЦ

ле ген да ју го сло вен ског

и пан че вач ког раг би ја.

Упра ва и игра чи Раг би

клу ба „Ди на мо”

(129/ф)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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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

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

15. ма ја 2017, у 67. го ди ни пре ми нуо је наш

ДУ ШАН ВРА ЊЕШ
1950–2017.

Са хра на је оба вље на 16. ма ја 2017, у 15 са ти, из ка пе ле на пра во слав -

ном гро бљу у Ба нат ском Бре стов цу.

Ожа ло шће ни: су пру га СПО МЕН КА, ћер ке ОЛИ ВЕ РА и ИВА НА, 

зе то ви СТЕ ВАН и ЗО РАН, уну чад БО РИС, СА ВАН, МИ ЛОШ, МА РИ ЈА 

и ЈЕ ЛЕ НА, бра ћа и се стре с по ро ди ца ма и оста ла мно го број на 

род би на и при ја те љи
(24/240701)

По след њи по здрав зе ту

ДУ ШКУ

од сва сти ке КО ВИЉ КЕ с по ро ди цом

(28/240726)

МИ РА КНЕ ЖЕ ВИЋ 

МАК СИ МО ВИЋ
1939–2017.

Мо ја дра га мај ка пре ми ну ла је 10. ма ја. 

Са хра на је оба вље на 12. ма ја у Ба нат ском Де спо тов цу.

Ожа ло шће ни: син ЗО РАН ЂУ РИЋ
(37/240752)

Пре ми ну ла је на ша дра га тет ка

МИ РА МАК СИ МО ВИЋ

Хва ла ти за све.

ОЉА, ДУ ЛЕ и ДУ ДА с по ро ди ца ма
(64/2408221)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

МИ РИ 

МАК СИ МО ВИЋ

од ком ши ја у Сте ва на

Шу пљик ца 89

(108/240918)

По след њи по здрав на шој 

БРА НИ СЛА ВИ 

Н. ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ

Ко лек тив ЕТШ „Па ја Мар га но вић” Пан че во
(62/ф)

13. ма ја 2017. пре ми ну ла је на ша дра га мај ка и

ба ба

МИ ЛИ ЦА КО ЧО ВИЋ
1940–2017.

Ни ка да је не ће за бо ра ви ти њен син МИ ЛЕ 

и ћер ка ГОР ДА НА с по ро ди ца ма
(78/240852)

По след њи по здрав тет ки

МИ ЛИ ЦИ 

КО ЧО ВИЋ

1940–2017.

од бра та ни це ЈА СМИ НЕ

с по ро ди цом

(79/240852)

По след њи по здрав тет ки

МИ ЛИ ЦИ 

КО ЧО ВИЋ

1940–2017.

од СЛА ВИ ЦЕ, 

ДРА ГА НА, ВЛА ДА НА 

и СА ЊЕ

(80/2140852)

По след њи по здрав при ји

МИ ЛИ ЦИ 

КО ЧО ВИЋ

1940–2017.

од по ро ди це БА ЛАЋ

(81/240852)

По след њи по здрав за о ви

МИ ЛИ ЦИ 

КО ЧО ВИЋ

1940–2017.

од сна је МИ ЛИ ЦЕ 

и бра тан ца ЈО ВИ ЦЕ

(82/240852)

По след њи по здрав тет ки

МИ ЛИ ЦИ 

КО ЧО ВИЋ

1940–2017.

од ЗЛА ТЕ, БРАН КА,

ЖАР КА и ИВА НЕ 

с по ро ди ца ма

(83/240852)

По след њи по здрав дра -

гој се стри

МИ ЛИ ЦИ 

КО ЧО ВИЋ

Тво ја се стра ЉУ БИ ЦА,

ЗО РАН и СТО ЈАН 

с по ро ди цом

(84/240852)

МИ ЛИ ЦА 

КО ЧО ВИЋ

Ба ба, оста је ми жал и

ту га и све тао при мер.

По но сим се то бом.

Твој унук СА ША

с по ро ди цом

(119/240958)

По след њи по здрав

ЈА ГО ДИ СЛА ДО ЈЕ ВИЋ

од по ро ди це ГА ТА РИЋ

(100/240899)

По след њи по здрав нај пле ме ни ти јој мај ци, све кр ви и

ба ки

ЈА ГО ДИ СЛА ДО ЈЕ ВИЋ
Љу ди као што си ти ни ка да не уми ру.

Тво ји: ДРА ГО, АН ЂА и НИ КО ЛА

(101/240899)
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У су бо ту, 20. ма ја, у

10.30, да ва ће мо го ди -

шњи по мен на шој нај -

ми ли јој

СНЕ ЖА НИ
АРА ЛИ ЦИ

14. VIII 1962 – 25. V 2016.
Тво ји: си но ви БРАН КО

и ВЛА ДИ МИР 
и сна ја МА ЈА

(47/240733)

РАД МИ ЛА 
ВЕ ЛИ КИ НАЦ

МИ ЛА
рођ. Лац ков

18. V 2005 – 18. V 2017.
За у век ћеш би ти у на -
шим ми сли ма и чу ва ће -
мо те од за бо ра ва.

Се стра ЗА ГА и зет 
ТО МА ЂУ ЛИ НАЦ 

и тет ка МЕ ЛА 
с по ро ди цом

(56/240800)

3
СЕ ЋА ЊЕ

На вр ши ло се пет ту жних го ди на од упо ко је ња мог 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 бро 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
(112/240280)

13. ма ја 2017. пре ми нуо је наш дра ги

ГЕ ОР ГИ ЈЕ МИ ЛО ШЕ ВИЋ
1929–2017.

Са хра на је оба вље на 18. ма ја 2017, у 12 са -

ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Деј ка наш, по но сни смо што смо те има -

ли. Ве ли ко хва ла за пру же ну љу бав.

Син ЗО РАН, ћер ка ВЕ РИ ЦА, 

сна ја ТА ТЈА НА, унук НИ КО ЛА 

и уну ка ЈЕ ЛЕ НА

(59/240810)

Дра гом

ГЕ ОР ГИ ЈУ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋУ

при ја те љу, са рад ни ку, да ро дав цу, 

по след њи по здрав од ко лек ти ва 

На род ног му зе ја Пан че во

(77/240851)

По след њи по здрав чи ка

ЂУ РИ 

МИ ЛО ШЕ ВИ ЋУ

од БРА НИ СЛА ВА 

ЂУ РИ ЋА 

и МИ РЕ АВРА МО ВИЋ

(124/240921)

По след њи по здрав ду го го ди шњем са рад ни ку, го спо ди ну

ГЕ ОР ГИ ЈУ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋУ

Ко лек тив Исто риј ског ар хи ва Пан че во

(92/ф)

13. ма ја 2017, пре ми ну ла је на ша во ље на

мај ка и ба ка

НА ДЕ ЖДА ВР ЗИЋ
1928–2017.

Хва ла ти на без гра нич ној љу ба ви и му дро -

сти, ко ју си нам да ла. Тво је то пле очи, ве -

ли ко ср це и ши ро ки осмех да ће нам сна ге

на да љем жи вот ном пу ту

Тво ји: ЉИ ЉА НА, БО ЈА НА, ДУ ШАН 

и ИВАН

(48/240776)

По след њи по здрав дра гој мај ци и ба ки

НА ДЕ ЖДИ ВР ЗИЋ
1928–2017.

од ћер ке МИ РЕ с по ро ди цом
(49/240776)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род -

би ну и при ја те ље да је 16. ма ја 2017. у 66.

го ди ни, пре ми нуо наш дра ги

ВО ЈИ СЛАВ ЂУР КОВ
Са хра на је оба вље на 18. ма ја 2017, у 13 са -

ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: мај ка СМИ ЉА, су пру га 

ВЕ РА, си но ви ИВАН, НО ВИ ЦА 

и ДА НИ ЈЕЛ с по ро ди цом, брат ЈО ВАН 

с по ро ди цом као и оста ла мно го број на

род би на и при ја те љи

(123/240965)

По след њи по здрав во -

ље ном те чи

ВО ЈИ СЛА ВУ

ЂУР КО ВУ ВО ЈИ

ЗВОН КО, АН ДИ, 

АЊА и ЛУ КА

(130/240994)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо да је

12. ма ја 2017. пре ми ну ла на ша дра га

ВА ЛЕН ТИ НА УРО ШЕВ СКИ
1966–2017.

рођ. Ди мић

Ожа ло шће ни: син ВЛА ДИ МИР, мај ка

СТОЈ НА, отац ЈЕФ ТА, се стра МИР ЈА НА 

и све кр ва НАЦ КА

(114/240932)

По след њи по здрав дра гој се стри

ВА ЛЕН ТИ НИ УРО ШЕВ СКИ
Не ка Ти Бог по да ри веч ни мир и спо кој.

По ро ди ца ЛУ ЖА ЈИЋ

(26/

Дра гој Ти ни

ВА ЛЕН ТИ НИ УРО ШЕВ СКИ
1966–2017.

Увек ћеш оста ти у на шим ср ци ма.
Тво ја за о ва ЦЕ ЦА с по ро ди цом

(126/240985)

По след њи по здрав на шој дра гој и во ље ној

ВА ЛЕН ТИ НИ УРО ШЕВ СКИ

Пре ра но си нас нас на пу сти ла, ту га је ве ли ка.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји во ље ни: стри на ТА НА 

и бра ћа ГО РАН и ЗО РАН
(128/240989)

По след њи по здрав

ЗЛАТ КУ 
СТОЈ ЧИ ЋУ

од ње го вих нај ми ли јих.
По ро ди ца СТОЈ ЧИЋ

(41/240760)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ЗЛАТ КУ СТОЈ ЧИ ЋУ
од се стре МИР ЈА НЕ 

с по ро ди цом

(104/240908)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ЗЛАТ КУ 

СТОЈ ЧИ ЋУ

од МИ РЕ, МИР КА 

и МА РИН КА

с по ро ди ца ма

(116/240944)

По след њи по здрав дра гом ком ши ји

ПА ЈИ ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋУ

од ста на ра у Вељ ка Вла хо ви ћа 18

(13/24066)

По след њи по здрав дру гу

ЗО РА НУ ПУТ НИ КУ 

МО ЧИ

Ње го ви: ЛА ЗА, ЗО РАН БАЛ ЧА КО ВИЋ и ЦР НО ГО РАЦ

(118/240952)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

У су бо ту, 20. ма ја да ва ће -

мо че тр де се то днев ни

по мен на шем дра гом оцу

НИ КО ЛИ 

МИ ЛУ ТИ НО ВИ ЋУ
За у век ћеш би ти у на -
шим ми сли ма.

Ожа ло шће ни: ћер ке
ЉИ ЉА НА, ГОР ДА НА и

ДРА ГА НА с по ро ди ца ма

(107/240915)
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АН ДРИ ЈА НА
ЂО ШИЋ

Про шла је ту жна го ди -
на от ка ко ни си с на ма.
Жи ве ћеш веч но у на -
шим ср ци ма. Не ка те
ан ђе ли чу ва ју и не ка ти
је веч на сла ва.

За у век ожа ло шће на
тет ка ВЕ РИ ЦА 

с по ро ди цом

(33/240741)

АН ДРИ ЈА НА

ЂО ШИЋ

Вре ме про ла зи, а бол и

ту га оста ју. Оста ћеш

увек у на шим ср ци ма.

Стри на НЕ ВЕН КА 

с по ро ди цом

(34/240742)

Ту жно и бол но се ћа ње

МИ ЛАН 

БУ КУР

22. V 2016.

Про шла је го ди на. Шта

ре ћи. Бол се не мо же ре -

чи ма из ра зи ти. Бра те мој,

мно го ми не до ста јеш.

Тво ја се стра ДРА ГИ ЦА

с де цом

(35/240743)

АН ЧИ
Без те бе ни шта ни је исто. Не до ста јеш.

Тво је: СА ЊА, ЈО ВА НА, ИВА НА, АНИ ТА и БИ ЉА

(44/240763)

Го ди на ту ге без на ше

АН ДРИ ЈА НЕ ЂО ШИЋ
Зна мо да си са ан ђе ли ма, али нам мно го не до ста јеш.

По ро ди ца ГОЈ КО ВИЋ

(45/240764)

IN MEMORIAM

Оба ве шта ва мо при ја те -

ље и род би ну да се 11.

ју на 2017.  на вр ша ва го -

ди на од смр ти на ше

дра ге

МИ ЛИ ЦЕ 

МИР ЧЕ СКИ

Го ди шњи по мен ће се

одр жа ти 20. ма ја 2017, у

11 са ти, на Но вом гро -

бљу.

По ро ди це МИР ЧЕ СКИ

и РИ СТИЋ

(51/240785)

D’AMATO

THEODORE       DRAGOJLA

1949–2013.                    1955–2013.

Про шле су че ти ри го ди не ка ко нам не до -

ста је те, ка ко нам не до ста је ва ша љу бав,

ва ша реч, ваш осмех. Веч но вас чу ва ју у

ср ци ма ва ши нај ми ли ји.

АЛЕК САН ДАР и ВИК ТО РИ ЈА, 

АН ЂЕ ЛА и ПЕ ТАР

(52/240780)

Дра гој

АН ДРИ ЈА НИ

Не ки љу ди оду, али

оста ну за у век...

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

По ро ди ца КР СТЕВ СКИ

(57/240801)

АН ДРИ ЈА НА ЂО ШИЋ

Го ди ну да на от ка ко ни си с на ма.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти, увек ћеш оста ти у

на шим ср ци ма.

По ро ди ца ПЕ РИН: ујак, уј на и бра ћа ЕМА НУ ЕЛ

и КРИ СТИ ЈАН с по ро ди ца ма
(73/240840)

21. ма ја 2017, у 11 са ти на Но вом гро бљу да ће мо го ди -

шњи по мен

ПЕР КИ БУ КА ЗИ Ћ
Тво ја де ца: БА ТА и ДРА ГАН с по ро ди ца ма

(86/240866

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да 20. ма ја 2017, у 10 са ти, на

Но вом гро бљу у Пан че ву, да је мо го ди шњи по мен на шој во ље ној

АН ДРИ ЈА НИ ЂО ШИЋ
1982–2016.

Оста ви ла си тра го ве ко ји се не бри шу, 

се ћа ња ко ја не бле де, 

до бро ту ко ја се пам ти, 

бол и ту гу ко ји су веч ни.

Во ли мо те ан ђе ле...

Тво ја по ро ди ца

(95/240896)

АН ДРИ ЈА НА ЂО ШИЋ
1982–2016.

Ни све су зе све та, ни све ре чи уте хе не

мо гу да убла же бол ко ји осе ћа мо. Мно го

је ле пих успо ме на да те веч но пам ти мо,

да о те би с по но сом при ча мо и да те ни ка -

да не за бо ра ви мо.

С љу ба вљу и бо лом тво ји: МА РИ ЈА НА

и МИ ЛОШ

(96/240896)

ЕФ ТИ МИ ЈА ВИ ДЕ СКИ 

ЈЕФ ТА
1931–2016.

20. ма ја 2017. да ва ће мо јед но го ди шњи по -

мен.

По не кад у сно ви ма, увек у ср цу и ми сли ма.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(111/240922)

19. ма ја 2017. на вр ша ва

се че тр де сет ту жних да -

на от ка да ни је с на ма

наш во ље ни

МИ ЛАН 

СА ВИЋ

1962–2017.

Оста вио си до бро ту и

пле ме ни тост ко ја се не

за бо ра вља.

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

тво ја по ро ди ца

(122/240963)

На но, би ла си нам дру га

ћер ка и се стра!

Би ла си по себ на, из у -

зет на и не по но вљи ва!

Жи ве ћеш веч но у на -

шим ср ци ма и ми сли ма!

Тво ји: МИР КО, НЕ НА,

НИ ЏА, БУ ЦА, ЈО ЦА,

ИВАН, ОЉА и АН ДРЕЈ

(127/240988)

СЕ ЋА ЊЕ

др МИ ЛО СЛАВ

СТО КИЋ

20. V 2001 – 20. V 2017.

Во ље ни ни кад не уми ру.

Тво ја СНЕ ЖА

(133/241008)

Про шло је че тр де сет ту -

жних да на от ка ко нас је

на пу стио наш дра ги

ДА НЕ 

ГЛУ МАЦ

1931–2017.

По мен ће мо да ти 25.

ма ја, у 11 са ти, на гро -

бљу Ко теж.

Син МИ ЛЕ, сна ха БЕ БА

и уну ке МИ ЛИ ЦА 

и МА РИ ЈА

(32/240740)

У су бо ту, 27. ма ја, у 11

са ти, да је мо ше сто ме -

сеч ни по мен на Ста ром

пра во слав ном гро бљу,

на шој во ље ној

МА ЛИН КИ

РАН ЧИЋ

1952–2016.

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Су пруг ИЛИ ЈА, син

БРА НИ СЛАВ, ћер ка 

ВЕ СНА 

и унук МИ ХАЈ ЛО

(113/240931)

МИЛ КА
ЂУ РО ВИЋ

Дра га сна јо, увек ће мо
ми сли ти на те бе.

За о ва МИ ЛАН КА 
с по ро ди цом

(67/240827)

21. ма ја 2017. да ва ће мо

го ди шњи по мен мо јој

во ље ној су пру зи

МИЛ КИ 

ЂУ РО ВИЋ

Про шло је нај ту жни јих

го ди ну да на у мом жи -

во ту. Био сам при ви ле -

го ван што сам жи вео с

то бом, са да ти жи виш у

мо јој ду ши и мо јој при -

чи о те би.

Твој су пруг МИ ЛО РАД

ЂУ РО ВИЋ

(89/340869)

Дра га на ша

АН ДРИ ЈА НА

С љу ба вљу и по што ва њем но си мо те у ср цу и чу -

ва мо од за бо ра ва.

ДА ЦА, МИ ЛИ ЦА и ЖИ КА
(105/240910)

19. ма ја на вр ша ва се де сет ту жних го ди на от ка да ни је

с на ма

БО ЖИ ДАР СТОЈ КОВ
1943–2007.

Мно го нам не до ста јеш.
Тво ја по ро ди ца

(90/240874)
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У су бо ту, 20. ма ја, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж у Пан че ву, да ва ће мо

пе то го ди шњи по мен на шој

МА РИ ЈИ 

РА ДО ВА НО ВИЋ
20. X 1937 – 26. V 2012. 

По ро ди ца

(22/240698)

Про шла је ту жна го ди -

на от ка ко ни си с на ма

ИГ ЊО 

ЖИВ КО ВИЋ

Тво ја су пру га СТА НА 

с по ро ди цом

(38/240754)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИВ КО КО ВА ЧЕ ВИЋ

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ја по ро ди ца
(65/240824)

НИ КО ЛА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

НИ ЏА
Дра ги наш во ље ни Ни џо,

веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Твој стри кан ЉУ БА,

стри на ЈО ВАН КА

и се стра СЛА ВИ ЦА 

с по ро ди цом

(66/240826)

Се ћа ње на на ше нај ми ли је

МАК СИ МО ВИЋ

КА ТИ ЦА                СТЕ ВАН
1927–2013.                          1924–1998.

Са ва ма у ми сли ма, на сва ком ме сту, сва ког да на

и сва ког тре нут ка.

ГО ГИ ЦА с по ро ди цом
(74/240541)

20. ма ја 2017, у 11 са ти, на гро бљу у Омо љи ци,

мо ли тве но ће мо обе ле жи ти  тро го ди шњи по мен

на шем нај дра жем

НИ КО ЛИ ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋУ
Три го ди не ту ге и бо ла не мо гу опи са ти пра зни -

ну без тво је љу ба ви и до бро те ко јом си нас оба -

си пао.

Мај ка СТО ЈА и брат ЗДРАВ КО с по ро ди цом
(85/240861)

23. ма ја 2017. на вр ша ва се го ди ну да на отка ко

нас је на пу сти ла на ша

РА ДОЈ КА ПЕТ КОВ СКА
1952–2016.

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. Твој пле ме ни ти лик, до -
бро та и љу бав ко ју си нам по кла ња ла чи не да си
увек при сут на у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Су пруг МИ ЛАН са ћер ка ма МА РИ ЈА НОМ 
и СА ЊОМ

(87/240867)

20. ма ја 2017. го ди не, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу,

да ва ће мо јед но го ди шњи по мен на шем дра гом оцу, де -

ди, пра де ди и та сту

ЗДРАВ КУ УЗЕЛ ЦУ
Ћер ка ВЕ СНА с по ро ди цом

(88/240868)

ЗДРАВ КО УЗЕ ЛАЦ
Ни кад те не ће мо за бо ра -

ви ти.

Брат СТЕ ВА 

с по ро ди цом

(46/240767)

Пет го ди на без те бе

ОГ ЊАН МА ТИ ЈЕ ВИЋ
1947–2012.

Оста ле су љу бав, ту га и успо ме не.

Тво ји нај ми ли ји

(93/240884)

СЕ ЋА ЊЕ

19. ма ја на вр ша ва се де -

сет го ди на ка ко ни је с

на ма наш та та

ЈО ВАН 

АТА НАЦ КО ВИЋ

АЦА и МИ РА 

с по ро ди ца ма

(94/240891)

НИ КО ЛА ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји: стриц НИ КО ЛА и се стрић НИ КО ЛА

(103/240902)

Мо јој дра гој мај ци

ИВАН КИ 

ПУР КО ВИЋ

рођ. Дра гић

1928–2007.

Де сет го ди на је про шло,

али љу бав и по што ва ње

оста је за у век.

Ње на СЛА ВИ ЦА 

с по ро ди цом

(125/240979)

Про ђе и го ди на... без на шег дра гог

ИЛИ ЈЕ РА КИ ЋА

Од смр ти те ни смо мо гли са чу ва ти, али чу ва ће мо

те од за бо ра ва, јер во ље ни ни кад не уми ру!

Ожа ло шће ни: су пру га АНА, син МИ ЛАН 

и ћер ка ГОР ДА НА с по ро ди ца ма
(61/240819)

21. ма ја на вр ша ва се пет го ди на от ка ко ни је с на -

ма наш

ЂОР ЂЕ УН ЧЕ ВИЋ
1935–2012.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Тво ји си но ви ЗО РАН и НЕ НАД с по ро ди ца ма
(71/240834)

Ше сто ме сеч ни по мен

МА РИ ЈА 

РА ГРО ВИЋ

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Ћер ка ЛЕ ЛА 

с по ро ди цом

(131/240997)

Ше сто ме сеч ни по мен

МА РИ ЈИ 

РА ГРО ВИЋ

За у век у на шем се ћа њу.

Уну ка СНЕ ЖА 

с по ро ди цом

(132/240997)

СТЕ ВАН 

СПА СКОВ СКИ
23. V 2008 –  23. V 2017.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну

на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(50/240779)

МИ ШКО 

ВИ ЈА ЧЕВ СКИ

21. V 2016 – 21. V 2017.

За у век ћеш оста ти у ср цу.

Се стра ВЕР КА и де ца

(53/240790)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ХАЈ ЛО 

ПЕ ШИЋ

2006–2017.

По ро ди ца

(55/240796)

Про шло је че тр де сет

да на от ка ко ни је с на ма

на ша дра га те та

ЈУ ЛИ ЈА НА

ЦВИ ЈО ВИЋ

Чу ва мо те у ср цу.

Тво је: ГО ЦА и ЛИ ДИ ЈА

(63/240920)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДОЈ КА ПЕТ КОВ СКА
2016–2017.

С љу ба вљу те се се ћа мо и во ли мо бес крај но.
Се стра ОЛ ГА с по ро ди цом

(60/240818)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 19. мај 2017. 27

У сре ду, 17. ма ја на вр ша ва ју се че ти ри го ди не от ка ко нас је на пу -

стио наш див ни син, отац, брат, су пруг и зет

прим. др ДРА ГО МИР СТЕ ФА НО ВИЋ
мр. сц. мед. ОРЛ

17. V 2013 – 17. V 2017.

Го ди не про ла зе, али ти си за у век део на ше љу ба ви, на шег жи во та.

С не из мер ном љу ба вљу и по што ва њем 

по ро ди ца

(1/2460329

12. ма ја на вр ши ло се пет го ди на от ка ко ни је с на ма на -

ша дра га су пру га, мај ка и ба ка

ТО МИ СЛАВ КА ПА ВЛОВ
1949–2012.

По ро ди ца

(2/240637)

Про шле су че ти ри го ди не от ка ко ни је ви ше с на -

ма на ша дра га

ЗО РИ ЦА ДО ДИЋ

По мен ће мо да ва ти 24. ма ја 2017, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

По ро ди ца
(3/240634)

Већ че ти ри го ди не ста ну јеш ме ђу зве зда ма дра -

ги наш

СА ША

„Не ке дра ге сли ке про ла зе у ни зу, кад се мно го

же ли све је та ко бли зу”

Не до ста јеш нам.

Тво ји: ма ма, се стра и се стрић
(4/240640)

IN MEMORIAM

прим. др МИ ЛЕН КО Љ. ВА ЖИЋ
ин тер ни ста-га стро ен те ро лог

25. V 2007 – 25. V 2017.

Чу ва ју те од за бо ра ва тво ји нај ми ли ји: МА ЈА,

ЉУ БО МИР и СПО МЕН КА
(5/240648)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂОР ЂЕ 

АТА НАЦ КО ВИЋ

22. V 2004 – 22. V 2017.

За у век ћеш жи ве ти у

на шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца

(6/240650)

18. ма ја 2016. го ди не оста ли смо без на шег уну ка

ПРЕ ДРА ГА ФОР ГО ПЕ ЂЕ
1994–2016. 

За у век жи виш у ср цу, ре чи ма и су за ма тво је ба ке ЕЛ ЗЕ 

и де да БО ЖЕ, ми ли наш

(7/240651)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо 24.

ма ја да ва ти че тво ро го -

ди шњи по мен

ВЕР КИ 

ПЕ РО ШЕ ВИЋ

По ро ди ца 

ПЕ РО ШЕ ВИЋ

(8/240654)

18. ма ја на вр ша ва се

пет на ест го ди на од смр -

ти на ше мај ке

МЕ ЛА НИ ЈЕ 
ЈО ВА НО ВИЋ

Жи виш у на шим ср ци ма.
Син ЈО ВАН 

с по ро ди цом, ћер ке 
ЈЕ ЛЕ НА и МИР ЈА НА 

с де цом

(10/240658)

18. ма ја је пет го ди на от кад ви ше ни је с

на ма на ша дра га

МИ РА ПО ПО ВИЋ
18. V 2012 – 18. V 2017.

Дра га мо ја ма ма, сва ка го ди на ми је те жа

без те бе. Очи те тра же, ру ке се мо ле, ср це

па ти, ду ша бо ли, а те бе не ма. Не ма тво је

љу ба ви, бла го сти и то пли не.

Мај ка као ти са мо се јед ном ра ђа, ту при -

ви ле ги ју смо има ли.

ЖИ КА, СЛА ЂА, ДЕ ЈАН и СА ШКА

(11/240662)

СЕ ЋА ЊЕ

СНЕ ЖА НА 

АН КИЋ
Про шло је три на ест го -

ди на, а љу бав за то бом

не пре ста је.

Има ла би ко га да во -

лиш. 

МИ ЛОШ, СА ЊА 

и МИ ЛАН с де цом

(14/240681)

Се ћа ње на на ше дра ге

ИЛИ ЈА ДУ ДУ КА       ОЛИ ВЕ РА КР СТИЋ
16. V 2010. 23. I 1995.

Ни ка да вас не ће мо за бо ра ви ти.
Ва ше по ро ди це

(17/240684)

18. ма ја 2017.  на вр ша ва

се пет на ест го ди на од

смр ти на ше дра ге

МЕ ЛА НИ ЈЕ 

ЈО ВА НО ВИЋ

МЕ ЛЕ
Су пруг МИЉ КО, 

ћер ка ЈЕ ЛЕ НА 

и унук МИ ЛОШ

(19/240687)

24. ма ја 2017. на вр ша ва се че тр де сет нај ту жни -

јих да на от кад с на ма ни је наш та та, таст, де да и

пра де да

БРА НИ СЛАВ НИ КО ЛИЋ
7. VII 1934 – 15. IV 2017.

Уте ха не по сто ји, бол је не про ла зна, а на ша љу -

бав, по што ва ње и за хвал ност су веч ни.

Ћер ке НЕ НА, ЗО РИ ЦА и ВЕ СНА с по ро ди ца ма
(20/240693)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо 20.

ма ја, у 12 са ти, на гро бљу Ко теж да ва ти ше сто -

ме сеч ни по мен

ЈО ВА НУ РА КИ ЋУ

За у век си нам у ми сли ма и при ча ма.

Тво ја су пру га МИ ЛАН КА 

и ћер ка ТА ЊА с по ро ди цом
(23/240700)

Се ћа ње на ро ди те ље

АН ЂЕЛ КО ВИЋ

ЕРИ КА   и     ВЛА ДА
1998. 2010.

С ту гом и по но сом чу вам вас од за бо ра ва.
Ћер ка СЕ КА с по ро ди цом

(25/240704)

Тро го ди шњи по мен

МИ ЛОШ 

ША ПИЋ
Тво ја по ро ди ца

(9/240657)

12. V 2003 – 12. V 2017.

Се ћа ње на 

ЕВИ ЦУ 

БАР БИР ЈЕ КУ

Го ди не про ла зе, њен дра -

ги лик жи ви у се ћа њу.

Син МИ ЛЕ, сна ја МИ РА

и уну ке ЉИ ЉА НА 

и СВЕ ТЛА НА

(29/240731)

Про шла је го ди на от ка -

ко је пре ми нуо наш

ГЛИ ГОР 

МИ ТЕВ СКИ

По мен да је мо у су бо ту,

20. ма ја, у 11 са ти, на

Ка то лич ком гро бљу.

По ро ди ца

(31/240738)

БЛА ГО ЈЕ АР СИЋ
2003–2017.

ГОР ДА НА, ВИ О ЛЕ ТА 

и СР ЂАН

(39/240757)

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји ВУК ЧЕ ВИ ЋИ

(42/240761)

У че твр так, 18. ма ја на -

вр ши ће се че тр де сет да -

на от ка ко ни је с на ма

ВИ ДА КО СТИЋ

То га да на да ва ће мо по -

мен на гро бљу Ко теж.

Тво ји нај ми ли ји

(43/24076290
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Нафт на ин ду стри ја Ср би је (НИС) а. д. Но ви Сад

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
о одр жа ва њу отво ре не Аук ци је А-033 за про да ју не по крет но сти

Вр сте не по крет но сти:

· Пар це ла 816 у Но вом Са ду;

· Згра да у Но вом Са ду у Ђор ђа Рај ко ви ћа;

· Зграда у Панчеву, Масарикова;

· Пословни простор у Нишу;

· Локал у Зрењанину;

· Ресторани у Кикинди и Јерменовцима;

· Сто ва ри шта у Ко стол цу и Ва ље ву;

· Земљишта у Криваји, Књажевцу, Кањижи;

· Земљишта у Панчеву;

· Стан у Новом Саду, Антуна Урбана;

· Кућа са земљиштем у Новој Црњи;

· Бензинске станице у Житном Потоку и Јагњилу;

Да тум и вре ме за вр шет ка при је ма по ну да са це ном: 02. 06. 2017. го ди не до 12 са ти.

Да тум, вре ме и ме сто одр жа ва ња аук ци је: 09. 06. 2017. го ди не у 11 са ти, адре са: НИС а. д. Но ви Сад, На род ног

Фрон та 12, 21000 Но ви Сад, VII спрат, кан це ла ри ја бр. 018.

Адре са за при јем зах те ва за уче шће на аук ци ји и при је ма по ну да са це ном:

Зах те ве за уче шће на аук ци ји и по ну де са це ном до ста ви ти у одво је ним ко вер та ма на адре су: Ми лен ти ја По -

по ви ћа 1, 11070 Но ви Бе о град (Пи сар ни ца, со ба 14, са на зна ком „За Сек тор тен дер ских по сту па ка”, „Аук ци ја за

про да ју не по крет но сти. По вер љи во. Не отва ра ти пре одр жа ва ња аук ци је”).

Кон такт осо бе: Лу ка Алек сић, те ле фон 064/888-67-67 и Ја сми на Јур је вић, те ле фон 064/888-14-47, по не де љак – пе -

так: 09 – 16.

Елек трон ска по шта: aukcije@nis.eu

Де таљ ни је ин фор ма ци је мо гу се про на ћи на сај ту ком па ни је www.nis.eu, на лин ку Тен де ри-Аук ци је.

Јав ни по зив
по сло дав ци ма за уче шће у ре а ли за ци ји ме ре 

ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња

Струч на прак са  за 2017. го ди ну

I  ОПИС МЕ РЕ И ВИ СИ НА СРЕД СТА ВА

Ме ра ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња Струч на прак са за 2017. го ди ну, на ме ње на

је мла ди ма до 30 го ди на и под ра зу ме ва сти ца ње прак тич них зна ња и ве шти на ра ди

оспо со бља ва ње ли ца за са мо ста лан рад у стру ци, без за сни ва ња рад ног од но са.

Ме ра тра је 6 ме се ци, осим у слу ча ју ка да се спро во ди и тра је у скла ду са оп штим,

од но сно по себ ним за ко ном у ци љу по ла га ња струч ног ис пи та, а нај ду же 12 ме се ци.

Tоком тра ја ња струч не прак се, град Пан че во обез бе ђу је сред ства на име нов ча -

них по мо ћи у укуп ном из но су од 5.000.000,00 ди на ра и сно си тро шко ве по ла га ња

струч ног ис пи та у ви си ни јед но ме сеч не нов ча не по мо ћи, за она ли ца ко ја има ју за -

кон ску оба ве зу по ла га ња струч ног ис пи та.

На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње: 

1. Ан га жо ва ним ли ци ма ис пла ћу је нов ча ну по моћ у ме сеч ном не то из но су од: 

– 20.000,00 ди на ра за ли ца са нај ма ње че тво ро го ди шњим ви со ким  обра зо ва њем,      

– 18.000,00 ди на ра за ли ца са ви шим или ви со ким тро го ди шњим обра зо ва њем и

– 16.000,00 ди на ра за ли ца са сред њим обра зо ва њем.

2. Вр ши об ра чун и упла ту до при но са за слу чај по вре де на ра ду и про фе си о нал -

не бо ле сти у скла ду са за ко ном.

II УСЛО ВИ ЗА КОН КУ РИ СА ЊЕ

Пра во уче шћа на Кон кур су има по сло да вац под усло вом:

– да ре дов но из ми ру је оба ве зе по осно ву по ре за и до при но са за оба ве зно со ци јал но

оси гу ра ње за по сле них;

– да има ка дров ске и дру ге ка па ци те те за струч ну прак су ли ца;

– да има нај ма ње јед ног за по сле ног;

– да ан га жу је не за по сле но ли це ко је се во ди на еви ден ци ји Нaционалне слу жбе

за за по шља ва ње и:

– има  до 30 го ди на ста ро сти,

– има сред ње, ви ше или ви со ко обра зо ва ње,

– не ма рад ног ис ку ства у стру ци и

– ни је оба ви ло при прав нич ки стаж.

По сло да вац ко ји има до 10 за по сле них има пра во да у Ме ру укљу чи мак си мал но

2 не за по сле на ли ца, а по сло да вац ко ји има пре ко 10 за по сле них има пра во да у Ме -

ру укљу чи не за по сле на ли ца чи ји број не мо же би ти ве ћи од 10% од укуп ног бро ја

за по сле них.

Рок за под но ше ње зах те ва  је  16. 06. 2017.  го ди не.

III   ОСТА ЛЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ  

Ком пле тан текст овог јав ног по зи ва до сту пан је на сај ту На ци о нал не слу жбе

www.nsz.gov.rs и на сај ту гра да Пан че ва www.pancevo.rs.

Зах тев се под но си пи сар ни ци На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње – Фи ли ја ла

Пан че во, ул. Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка бр. 20, 26000 Пан че во, не по сред но или пу -

тем по ште, на про пи са ном обра сцу ко ји се мо же до би ти у На ци о нал ној слу жби за за -

по шља ва ње – Фи ли ја ла Пан че во, или пре у зе ти са сај та www.pancevo.rs.

За све по треб не ин фор ма ци је у ве зи под но ше ња при ја ва, за ин те ре со ва ни се мо -

гу обра ти ти На ци о нал ној слу жби за за по шља ва ње или  Оде ље њу за ло кал ни еко ном -

ски раз вој Се кре та ри ја та за при вре ду и еко ном ски раз вој Град ске упра ве гра да Пан -

че ва пу тем те ле фо на 013/308-961 и сла њем елек трон ске по ште на

gordana.ciric@pancevo.rs или пу тем те ле фо на 013/308-962, и сла њем елек трон ске

по ште на andjela.vila@pancevo.rs.

Јав ни по зив 
за до де лу суб вен ци је по чет ни ци ма у би зни су за

са мо за по шља ва ње у 2017. го ди ни 

1. ОПИС МЕ РЕ И ВИ СИ НА СРЕД СТА ВА
Суб вен ци ја за са мо за по шља ва ње пред ста вља de mini-
mis др жав ну по моћ.
Суб вен ци ја за са мо за по шља ва ње до де љу је се у ци љу
за по чи ња ња соп стве ног по сла од стра не не за по сле ног
ли ца, од но сно у ци љу пру жа ња по др шке но во о сно ва -
ном при вред ном су бјек ту, у јед но крат ном из но су до
500.000,00 ди на ра.                                                          

У то ку тра ја ња Јав ног по зи ва не за по сле но ли це
мо же под не ти са мо је дан зах тев са би знис пла ном.
2. УСЛО ВИ ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ЗАХ ТЕ ВА 
Усло ви за под но ше ње зах те ва                                          
Пра во на под но ше ње зах те ва са би знис пла ном има ли -
це са пре би ва ли штем на те ри то ри ји гра да Пан че ва ко је: 

– je при ја вље но на еви ден ци ји не за по сле них На ци -
о нал не слу жбе за за по шља ва ње (у да љем тек сту: На ци -
о нал на слу жба), нај ма ње ме сец да на пре да на под но -
ше ња зах те ва и успе шно за вр ши ло обу ку о от по чи ња -
њу би зни са у ре а ли за ци ји На ци о нал не слу жбе, или

–  je у ка лен дар ској 2017. го ди ни за по че ло соп -
стве ни по сао (из вр ши ло ре ги стра ци ју у АПР), са се ди -
штем на те ри то ри ји гра да Пан че ва.

Пра во на суб вен ци ју за са мо за по шља ва ње не
мо же се оства ри ти у сле де ћим слу ча је ви ма: 

– за оба вља ње де лат но сти при мар не по љо при вред -
не про из вод ње, де лат но сти у обла сти екс пло а та ци је
угља, так си пре во за, ме њач ни ца, ига ра за за ба ву и на
сре ћу, угоститељскe де лат но сти за пру жа ње услу ге ис -
хра не и пи ћа, 

– за осни ва ње и ак тив но сти удру же ња,
– уко ли ко је ли це ко ри сти ло суб вен ци ју за са мо за -

по шља ва ње по јав ном по зи ву у пред ход не 3 го ди не,
ра чу на ју ћи од да на одо бра ва ња сред ста ва по јав ним
по зи ви ма На ци о нал не слу жбе, Гра да Пан че ва или
над ле жног По кра јин ског се кре та ри ја та,

– уко ли ко ли це ни је ис пу ни ло ра ни ју уго вор ну
оба ве зу пре ма На ци о нал ној слу жби и оба ве зе пре ма
Гра ду Пан че ву. 

Јав ни по зив је отво рен од 19. 05. 2017. па све до
утро шка сред ста ва, а нај ка сни је до 01. 12. 2017. го -
ди не   
3. ОСТА ЛЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ 
Ком пле тан текст овог јав ног по зи ва до сту пан је на
сај ту гра да Пан че ва www.pancevo.rs.

Зах тев са би знис пла ном, у јед ном при мер ку, под -
но си се  у Услу жном цен тру град ске упра ве Гра да Пан -
че ва, ул. Трг Кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, 26000 Пан че во,
не по сред но или пу тем по ште, на про пи са ном обра сцу
ко ји се мо же пре у зе ти са сај та гра да  Пан че ва
www.pancevo.rs., са на зна ком  за „Јав ни по зив за до де -
лу суб вен ци је по чет ни ци ма у би зни су за са мо за по -
шља ва ње у 2017. го ди ни”.  

За све по треб не ин фор ма ци је у ве зи под но ше ња
при ја ва, за ин те ре со ва ни се мо гу обра ти ти На ци о нал -
ној слу жби за за по шља ва ње или  Оде ље њу за ло кал ни
еко ном ски раз вој Се кре та ри ја та за при вре ду и еко -
ном ски раз вој град ске упра ве Гра да Пан че ва пу тем те -
ле фо на 013/308-961 и сла њем елек трон ске по ште на
или пу тем те ле фо на 013/308-962, и сла њем елек трон -
ске по ште на andjela.vila@pancevo.rs.

Јав ни по зив
за уче шће сред њих  шко ла са те ри то ри је гра да

Пан че ва на кон кур су за до де лу   сред ста ва, у ве зи

са ре а ли за ци јом ме ре: „Уна пре ђе ње 

кон ку рент но сти сред њих шко ла, пу тем 

по бољ ша ња усло ва за из во ђе ње на ста ве”, 

у 2017. го ди ни

Пра во уче шће на кон курс има ју сред ње шко ле са

те ри то ри је гра да Пан че ва, чи ји је осни вач Ау то ном на

по кра ји на Вој во ди на.  

За ре а ли за ци ју овог кон кур са сред ства су пла ни ра -

на Од лу ком о бу џе ту Гра да Пан че ва за 2017. го ди ну у

из но су од  1.400.000,00 ди на ра.  

Нов ча на сред ства сред ње шко ле мо гу ко ри сти ти за:

– На бав ку опре ме, ма ши на, ала та и уре ђа ја, ко ји

су нео п ход ни за са вре ме ну на ста ву, а  ко ји ма би се по -

сти гла од ре ђе на  за о кру же на „тех нич ко-те шно ло шка

це ли на”. Ово би да ље тре ба ло да до при не се „по ди за њу

ква ли те та на ста ве” у шко ла ма. По ди за ње ква ли те та

на ста ве од по себ ног је зна ча ја у сред њим струч ним

шко ла ма,  ко је обра зу ју  уче ни ке за де фи ци тар на за -

ни ма ња.   

– На бав ку опре ме за са вре ме но из во ђе ње на ста ве

као и на бав ку софт ве ра ко ји је нео п хо дан за ко ри шће -

ње тра же не опре ме, ма ши на, ала та и уре ђа ја. 

– Уре ђе ње и адап та ци ја про сто ра  за ин ста ла ци ју

на ба вље не опре ме (на бав ка нео п ход ног на ме шта ја,

кре че ње, елек тро-ин ста ла ци о ни ра до ви и др.).  Из нос

сред ста ва за ове на ме не не мо же би ти ве ћи од 20% од

укуп ног из но са тра же них сред ста ва.

Уку пан  из нос тра же них сред ста ва под но си о ца

при ја ве не мо же би ти ве ћи од 500.000,00 ди на ра.

Рок за под но ше ње при ја ва је 16. 06. 2017. го ди не.

Ком пле тан текст овог јав ног по зи ва као и обра зац

при ја ве до ступ ни су на сај ту Гра да Пан че ва

www.pancevo.rs.

Штам па не при ја ве са на ве де ном до ку мен та ци јом

се под но се у Услу жном цен тру Гра да Пан че ва, ул. Трг

кра ља Пе тра I број 2 – 4, 26000 Пан че во, Се кре та ри ја -

ту за јав не слу жбе и со ци јал на пи та ња Град ске упра ве

Гра да Пан че ва, у јед ном при мер ку и елек трон ском об -

ли ку (на CD-u или е-по штом на е-mail

ljubica.cvetanovic@pancevo.rs)

За све по треб не ин фор ма ци је у ве зи под но ше ња

при ја ва, за ин те ре со ва ни кан ди да ти мо гу се обра ти ти

на те ле фон 013/308-774.

На осно ву Ло кал ног ак ци о ног пла на за за по шља ва ње Гра да Пан че ва за 2017. го -

ди ну број II-05-06-15/2017-3 од 27. 01. 2017.го ди не Град Пан че во рас пи су је сле де ће

јав не по зи ве:

Јав ни по зив сту ден ти ма
за уче шће у ме ри

„Сту дент ска лет ња прак са” за 2017. го ди ну

Сту дент ска лет ња прак са на ме ње на је сту ден ти ма основ них, ма стер, спе ци ја ли -

стич ких и док тор ских сту ди ја на фа кул те ти ма и ви со ким стру ков ним шко ла ма (др -

жав ним и при ват ним) у Ре пу бли ци Ср би ји.

Ме ра „Сту дент ска лет ња прак са” за 2017. го ди ну омо гу ћа ва сту ден ти ма јед но ме -

сеч ну прак тич ну обу ку код по сло да ва ца то ком ју ла ме се ца 2017. го ди не и ме сеч ну

нов ча ну по моћ у не то из но су од 10.000,00 ди на ра то ком тра ја ња прак се.

По сло дав ци ко ји су на рас по ла га њу за оба вља ње „Сту дент ске лет ње прак се” су:

– ЈП Град ска стам бе на аген ци ја, Пан че во

– Дом кул ту ре „25. мај” До ло во

– Шко ла за основ но и сред ње обра зо ва ње „Ма ра Ман дић” Пан че во

– За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Пан че во

– На род ни му зеј Пан че во

– ОШ. „Ол га Пе тров” Ба нат ски Бре сто вац

– Вр тић „Сне жа на” Ка ча ре во

– Цр ве ни крст Пан че во

– Кул тур ни цен тар Пан че во

– Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Пан че во

Сту ден ти има ју мо гућ ност да са ми пред ло же дру гог по сло дав ца (чи је је се ди ште

на те ри то ри ји гра да Пан че ва) код ко га би же ле ли да оба ве сту дент ску прак су, уз

при ба вље но ми шље ње и са гла сност пред ло же ног по сло дав ца. 

ОСНОВ НИ УСЛО ВИ КО ЈЕ СТУ ДЕН ТИ ТРЕ БА ДА ИС ПУ ЊА ВА ЈУ:

– да су др жа вља ни Ре пу бли ке Ср би је или да има ју ста тус из бе гли це или ра се ље -

ног ли ца;    

– да има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји гра да Пан че ва (Пан че во и на се ље на ме -

ста), а бо ра ви ште за ли ца ко ја има ју ста тус из бе гли це или ра се ље ног ли ца;

– да су сту ден ти  основ них,  ма стер, спе ци ја ли стич ких или док тор ских сту ди ја на

др жав ним или при ват ним фа кул те ти ма или ви со ким стру ков ним шко ла ма у Ср би ји;

– да су пр ви пут упи са ли го ди ну сту ди ја то ком ко је се при ја вљу ју за „Сту дент ску

лет њу прак су”.

Штам па не при ја ве са на ве де ном до ку мен та ци јом се под но се у Услу жном цен тру

гра да Пан че ва, ул. Трг кра ља Пе тра I број 2 – 4, 26000 Пан че во, Се кре та ри јат за при -

вре ду и еко ном ски раз вој, са на зна ком  „Сту дент ска лет ња прак са”. 

За све по треб не ин фор ма ци је у ве зи под но ше ња при ја ва, за ин те ре со ва ни се

мо гу обра ти ти Оде ље њу за ло кал ни еко ном ски раз вој Се кре та ри ја та за при вре -

ду и еко ном ски раз вој град ске упра ве Гра да Пан че ва пу тем те ле фо на 013/308-

961 и 013/308-962 или сла њем елек трон ске по ште на на

gordana.ciric@pancevo.rs или 

andjela.vila@pancevo.rs.

ЈАВ НИ ПО ЗИВ ЈЕ ОТВО РЕН ДО 16. 06. 2017. ГО ДИ НЕ 



По је ди ни пче ла ри ових да на,
по ред од ла ска у Пе шча ру и на
дру ге при клад не ло ка ци је ра -
ди про на ла же ња што бо љег
ме ста за (нај ва жни ју) ба гре -
мо ву па шу, ба ве се и дру гим
по сло ви ма, као што је, ре ци -
мо, про из вод ња ма ти ца. Ту
озбиљ ну „опе ра ци ју” углав ном
спро во де они ис ку сни ји, а је -
дан од та квих са свим си гур но
је и чи ка Па ја Оре шко вић, ду -
го го ди шњи стар че вач ки про -
из во ђач ме да.

И не са мо то, он је по знат и
по то ме што је увек спре ман
да с мла ђи ма, по го ди на ма и
ста жу, не се бич но по де ли сво је
бо га то зна ње.

Та ко је и овом при ли ком
око се бе оку пио пар по чет ни -
ка и јед ног ре ла тив но „фри -
шког” пче ла ра, ка ко би их
увео у тај не овог из у зет ног
све та. Овог пу та ак це нат је
ста вио на ре про дук ци ју нај ва -
жни јег чла на пче ли ње за јед -
ни це, у ве зи са чи ме је ис та као
ка ко је од пре суд не ва жно сти
ода бра ти ја ка и здра ва дру -
штва чи ја ће ма ти ца по ла га ти
ја ја шца за но ве при мер ке.

– По ред то га, ни шта ма ње
ни је ва жно ни да се по шту је
сат ни ца ак тив но сти ко је тре ба
да оба ви мо то ком два де сет
осам да на, до из ле га ња но вих
је дин ки. На кон што ма ти цу
нај пре за тво ри мо у апа рат у
ко јем ће по ло жи ти ја ја шца,
на ред ног да на тре ба кон тро -
ли са ти ко ли ко их је „за ле гла”,
па је не ко ли ко са ти ка сни је
осло бо ди ти. По том је по треб -
но фор ми ра ти од го ји тељ ске
за јед ни це, осло бо ди ти лар ви -
це и во ди ти ра чу на да у хра -
ни ли ца ма стал но бу де си ру па.
Осмог да на ва ља са гле да ти

број из гра ђе них ма ти ца ра ди
пла ни ра ња ну кле у са и фор ми -
ра ти их на кон пет да на, а за 24
са та и ма тич ња ке. Сле ди из во -
ђе ње ма ти ца, па кон тро ла њи -
хо ве из ле же но сти и ва ђе ње
осно ва ма тич ња ка. И на по -
слет ку, два де сет осмог да на
тре ба са гле да ти ре зул та те
оплод ње и ква ли те та ма ти ца и
пре са ђи ва ње ма тич ња ка. Све
то је ве о ма зах те ван по сао, па
га не ра де сви пче ла ри, а успе -
хом се мо же сма тра ти осам де -
сет од сто из ле же них цр ва –
ка же ис ку сни ме дар.

Да чи ка Па ја не кри је ни шта
од ко ле га по чет ни ка, пра ви
при мер је Да мир, ко ји је, уз
ње го ву по моћ, за го ди ну да на
пче ла ре ња са свим до бро на -
пре до вао и за то вре ме ду пли -
рао старт них пет ко шни ца.
Док из при крај ка све па жљи во
упи ја та ко ђе по чет ник – Ми -
ро слав, ту је и по го ди на ма
ста ри ји Дра ган, ко ји је и не -
што ис ку сни ји у по слу, јер сво -
јим ко мен та ри ма ода је при -

лич но по зна ва ње ма те ри је.
На кон пет го ди на у све ту ових
пре див них ин се ка та има че тр -
на ест ко шни ца, а за раз ли ку од
не ких су јет них ко ле га, ни је га
сра мо та да при зна гре шку.

– Ето, ре ци мо, зи мус у две
ко шни це ни сам оста вио до вољ -
но ме да за при хра ну пче ла,
због че га ни су до че ка ле про ле -
ће. Иа ко ни је за уте ху, има и
не у по ре ди во го рих слу ча је ва –
пре не ки дан срео сам ко ле гу
ко ји је од че ти ри сто се дам де -
сет јед не ко шни це остао на са -
мо јед ној. Та ко не што је че ста
по ја ва и код мно гих дру гих,
али се они углав ном ва де на ви -
шу си лу – на во ди овај пче лар.

То је по твр дио и ње гов мен -
тор чи ка Па ја ре кав ши да су у
та квим слу ча је ви ма то ком
зим ског пе ри о да го то во увек
два раз ло га за гу би так дру -
штва – или ни је до бро оба вље -
но тре ти ра ње или су пче ле
оста ле глад не. У сва ком слу -
ча ју, вре ди обра ти ти па жњу на
ова упо зо ре ња.

Петак, 19. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

29ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

це го ви не и Цр не Го ре, па и
оних ег зо тич ни јих, по пут Јор -
да на и Је ме на. Би ном је про -
де фи ло ва ло око сто три де сет
се ни о ра и ју ни о ра, и то у два -
де сет че ти ри му шке ди сци -
пли не и два на ест жен ских,
што ап со лут но од го ва ра пра -
ви ли ма Свет ске фе де ра ци је,
чи ме је у том по гле ду обо рен и
до са да шњи ре корд на ов да -
шњим так ми че њи ма.

Про грам је по чео још у ра -
ним ју тар њим са ти ма, над ме -

та њи ма у деч јем фит не су, ка -
да се пред ста ви ло сто де сет
ма ли ша на (нај ви ше их је до -
шло из Хр ват ске и с Ки пра).
Би ло је ту и акро бат ских и, на
мо мен те, вра то лом них на сту -
па, што је иза зи ва ло бур не
ова ци је број ног пу бли ку ма.

Цен трал ни до га ђај је, у ра но
по под не, на ја вио пред сед ник
„Флек са”, глав ног ор га ни за то ра
ма ни фе ста ци је – Ми лан Ко -
стић, увод ну реч дао је ди рек тор

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.

Ноа
Куца средњег раста, стара шест
месеци, која се одазива на име
Ноа, тражи нови дом.

Није нимало агресивна, на-
против – препуна је позитивне
енергије. То се јасно видело на-
кон што је провела у стану три
месеца с још једном женком, ка-
да се показало колико је друже-
љубива.

Све информације могу се до-
бити на телефон 063/74-77-385.

Слађана
Ова прелепа мешанка, стара све-
га три месеца, изузетно је умиља-
те и веселе нарави. Тренутно је у
приватном смештају, али хитно
јој је неопходно ново уточиште
код неког брижног љубитеља ова-
ко шармантних живуљки.

Заинтересовани треба да по-
журе, јер овакав „слаткиш”
многима ће запасти за око, а
могу се јавити на број телефона
060/732-99-09.

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.

Бал кан ски куп у фит не су, бо -
ди-бил дин гу и деч јем фит не су
одр жан је дру ги пут у обли -
жњем Ко ви ну, али нај ве ће за -
слу ге за успех ове спек та ку -
лар не ма ни фе ста ци је при па -
да ју пан че вач ком Фит нес-клу -
бу „Флекс”, ко ји иза се бе има
си ја сет слич них до га ђа ја.

Ути сак су, сво јим од лич ним
на сту пи ма, упот пу ни ле и две
на ше су гра ђан ке.

Пан че вач ки Фит нес-клуб
„Флекс” је за јед но с На ци о нал -
ном фит нес асо ци ја ци јом Ср -
би је (НА БА) и WFF-ом у су бо -
ту, 13. ма ја, у пре пу ној ко вин -
ској ха ли спор то ва при ре дио
још је дан до га ђај за пам ће ње.

Овог пу та у пи та њу је био
„Balkan Open Championship”
и, без об зи ра на то што се ра -
ди ло о так ми че њу спор ти ста с
на шег по лу о стр ва, кон ку рен -
ци ја је би ла из у зет но ја ка, а
су фикс „отво рен” до био је пу -
ни сми сао, бу ду ћи да је би ло
мно го го сти ју и ван по ме ну те
ре ги је.

Тур ци до ми нант ни 
на Бал ка ну и ши ре
На дру гом бал кан ском пр вен -
ству у фит не су и бо ди-бил дин -
гу уче ство ва ли су „вла сни ци”
ул тра и зва ја них те ла из Ср би је
и још де сет зе ма ља – Ита ли је,
Сло вач ке, Пољ ске, Сло вач ке,
Грч ке, Хр ват ске, Бо сне и Хер -

ЈОШ ЈЕ ДАН СПЕК ТАКЛ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ КЛУ БА „ФЛЕКС”

ДЕ ФИ ЛО ВА ЛА ЕЛИ ТА ФИТ НЕ СА И БО ДИ-БИЛ ДИН ГА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

по ме ну тој еки пи и зо ве се Ја -
ким Ја ни ћи. Овај ко лос је,
пре ма ми шље њу струч ња ка,
да ле ко иза се бе оста вио кон -
ку рен те, пре све га сво је су на -
род ни ке. Тре ба ис та ћи и то да
су нај бо ља че ти ри так ми ча ра
до би ла про фе си о нал ну кар ту
на осно ву ко је мо гу да се над -
ме ћу на би ло ко јем пла ће ном
свет ском так ми че њу.

Ни пред став ни ци ор га ни за -
то ра ни су се обру ка ли. На -
про тив, две чла ни це „Флек са”
оки ти ле су се зна ме ни тим од -
лич ји ма: Сан дра Сми лев ски
осво ји ла је сре бро у мо дел-
фит нес ка те го ри ји за да ме до
168 цен ти ме та ра, а у ис тој ди -
сци пли ни, са мо за при пад ни -
це леп шег по ла пре ко по ме -
ну те ви си не, Те о до ра Сто шев -
ски та ко ђе је за у зе ла дру го
ме сто. По ред то га, Вла ди мир
Пет ко вић био је пе ти у му -
шкој фит нес-кла си.

На по слет ку је сва ки уче сник
до био ме да љу за уче шће, а на
осно ву пла сма на и злат ну, сре -
бр ну или брон за ну, док су по -
бед ни ци ма при па ли и пе ха ри.
Ни ор га ни за ци ја ни је за о ста ја -
ла за ни во ом так ми че ња, јер је,
за хва љу ју ћи ефек ти ма, озву че -
њу и ЛЕД екра ни ма, ат мос фе ра
до се гла хо ли вуд ски шмек.

ДАН У ПЧЕ ЛИ ЊА КУ

Про из ве сти ма ти цу уз по моћ ис ку сног мен то ра

Свет ске фе де ра ци је, ка ко би -
смо до би ли ор га ни за ци ју на -
ред ног свет ског ку па у Пан че -
ву. Ве ли ки до при нос у за о кру -
же њу овог зах тев ног по ду хва -
та да ли су Ту ри стич ка ор га ни -
за ци ја Ко вин, као и спон зо ри
„Golden Rose” и „King Whey
Protein”. По себ но сам за хва -
лан и тур ској ре пре зен та ци ји,
ко ја је би ла им по зант на и у
по гле ду ква ли те та и кван ти те -
та. Ре ци мо, про шле го ди не на
свет ском ку пу у Пан че ву би ло
их „са мо” ше сна е сто ро и ота да
они на раз не на чи не про мо ви -
шу наш град, што је до ве ло до
то га да ће мно го так ми ча ра у
ок то бру, не са мо из њи хо ве зе -
мље већ и из арап ског све та,
по хр ли ти ова мо – на вео је Ко -
стић.

Пан чев ке на ни воу
Да кле, убе дљи во нај за сту пље -
ни ји би ли су Тур ци, са ше зде -
сет че тво ро пред став ни ка.
Ина че, ре пре зен та тив ци зе -
мље с ма ло а зиј ског по лу о стр -
ва пред ста вља ју ре ги о нал ну
си лу у овим спор то ви ма, што
су и до ка за ли на отво ре ној
сце ни ко вин ске ха ле. За то не
тре ба да чу ди што су по жње ли
нај ве ћи део ме да ља, као ни то да
ап со лут ни по бед ник при па да

Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ко -
вин Пе тар Стој ме но вић, а бал -
кан ски куп је отво ри ла пред -
сед ни ца Оп шти не Ко вин Са ња
Пе тро вић.

– Као и про шле го ди не, ово
пр вен ство је ве о ма ви со ко
оце ње но од Свет ске фит нес
фе де ра ци је, пре све га ка да су
по сре ди ор га ни за ци ја и број
уче сни ка, ко јих је дво стру ко
ви ше не го ла ни. Мо ра ли смо
да ис пу ни мо и број не зах те ве

Сандра Смилевски (десно)

Теодора Стошевски (лево)

Апсолутни победник је из Турске



На ста ди о ну Вој не ака де ми -
је, у ор га ни за ци ји Атлет ског
са ве за Бе о гра да, а под по кро -
ви тељ ством Се кре та ри ја та за
спорт и омла ди ну на шег
глав ног гра да, у су бо ту, 13.
ма ја, одр жан је два на е сти
ми тинг под на зи вом „Тро феј
Бе о гра да”, на ко ме су се над -
ме та ли мла ђи ју ни о ри. По -
ред ве ли ког бро ја до ма ћих
так ми ча ра и так ми чар ки,
уче ство ва ли су и атле ти ча ри
из Цр не Го ре, Ма ке до ни је и
БиХ. Атлет ски клуб Ди на мо
пред ста вља ли су: Ни ко ла Ра -
до ва но вић, Сте фан Ми хај -
лов, Алек са Жи ва нов и Иван
Бо жа нић.

Сте фан Ми хај лов је у тр ци
мла ђих ју ни о ра на 100 м још
јед ном ис ка зао ве ли ки та ле -
нат и огро ман по тен ци јал. Он

је дис тан цу у нај бр жој атлет -
ској ди сци пли ни ис тр чао у
вре ме ну 11,37 се кун ди, по -
ста вио но ви лич ни ре корд и
осво јио сре бр ну ме да љу. У
над ме та њу на 400 м Иван Бо -
жа нић је осво јио злат ну ме -
да љу, по ста вив ши но ви лич -
ни ре корд (51,59 се кун ди).

Истог да на у не мач ком
гра ду Хер бор ну одр жан је
атлет ски ми тинг на ко ме је
уче ство ва ла Зо ра на Бар јак та -
ро вић.

Она се над ме та ла у тр ка ма
на 100 и 200 ме та ра и у обе
ди сци пли не је за у зе ла дру го
ме сто. У тр ци на 200 м по -
ста ви ла је но ви лич ни ре -
корд, ко ји са да из но си 24,38
се кун ди.

Овим тр ка ма так ми ча ри
Ди на ма отво ри ли су лет њу
се зо ну. На сту пу атле ти чар ки
и атле ти ча ра прет хо дио је
дуг и оби ман при прем ни пе -
ри од, та ко да су они на сво -
јим пр вим так ми че њи ма на -
сту пи ли та ко ре ћи из пу ног
тре нин га.

На ред ног ви кен да ди на -
мов ци ће уче ство ва ти на др -
жав ном пр вен ству за мла ђе
ју ни о ре, као и на се ни ор ском
Ку пу Ср би је.

Же сто ка бор ба 
са олим пиј ци ма

Фи на ле по чет ком 
ју на

У Но вом Са ду је про шлог
ви кен да одр жа но дру го ко ло
Ку па Ср би је у га ђа њу из ма -
ло ка ли бар ског спорт ског
оруж ја по А-про гра му. За
Стре љач ку дру жи ну „Пан че -
во 1813” ве о ма успе шно је
на сту пио Де јан Пе шић, ко ји
се над ме тао и у тро ста ву и у
ле же ћем ста ву.

У тро ста ву, у ди сци пли ни
са три пу та по 40 ме та ка у
кле че ћем, ле же ћем и сто је -
ћем ста ву, Де јан је упу цао
1.154 кру га, а за тим је у фи -
нал ном ме чу, у кон ку рен ци -
ји осам нај бо љих стре ла ца,
осво јио тре ће ме сто са 444,3
кру га, „окру жен” олим пиј -
ци ма Ми лен ком Се би ћем,

Сте ва ном Пле ти ко си ћем и
Ми лу ти ном Сте фа но ви ћем,
ко ји је био че твр ти.

Де јан се у та ко ја кој кон ку -
рен ци ји бо ри нон-стоп, ка ко
у га ђа њу из ва зду шне пу шке,
та ко и у над ме та њу из ма ло -
ка ли бар ске пу шке. Што је
нај ва жни је, одр жао је свој
ста тус ре пре зен та тив ца по -
сти за њем ви со ких ре зул та та,
ко ји ма је ви ше пу та по твр ђи -
вао и ме ђу на род ни раз ред, а у
овој го ди ни је оства рио и сти -
пен ди ју Стре љач ког са ве за
Ср би је.

Пе шић је у ле же ћем ста ву,
са 617,7 кру го ва, био дру ги у
основ ном ме чу, а сед ми на -
кон фи на ла. У ге не рал ном
пла сма ну Де јан у тро ста ву
има 14, а у ле же ћем ста ву де -
вет бо до ва, што му и пре тре -
ћег ко ла оси гу ра ва уче шће у
фи на лу Ку па Ср би је, ко је ће
би ти одр жа но 3. и 4. ју на, та -
ко ђе у Но вом Са ду.

СПОРТ
Петак, 19. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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„Же ља” у Су бо ти ци

Ди на мо 1945
до че ку је Је дин ство

Фуд бал ска Ср би ја го ри од не -
из ве сно сти. У го то во свим ли -
га ма ушло се у сам фи ниш пр -
вен стве них тр ка, а та бе ле су се
уси ја ле, ка ко на вр ху, та ко и
на дну. Рун де пред на ма до не -
ће од го во ре на пи та ња ко се
се ли у ви ши ранг, ко ис па да,
ко по ста је шам пи он, али они
нај стра стве ни ји на ви ја чи уве -
ли ко пра ве кал ку ла ци је и ра -
чу ни цу...

Ипак, има и без бри жних
клу бо ва, оних ко ји су по сао за -
вр ши ли на вре ме, па су сво је
ци ље ве ис пу ни ли пре ро ка.
Они мо гу да игра ју и да се
игра ју фуд ба ла, да ис про ба ва -
ју игра че за сле де ћу се зо ну, да
већ са да пра ве пла но ве за на -
ред ни пе ри од... Мо гу, јер њи -
ма са ми ре зул та ти ви ше ни су
при о ри тет, ма да је увек ле по
ка да се по бе ди и ка да се об ра -
ду ју на ви ја чи.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ФУД БАЛ СКИ ФИ НИШ ЗА СЛА ДО КУ СЦЕ

Це лин, а при ли ку су до би ли и
Ша ли пу ро вић и Дроб њак.

У сре ду, 17. ма ја, на про гра -
му је би ло 27. ко ло, а на ред ног
ви кен да Же ле зни чар пу ту је у
Су бо ти цу на мег дан с Бач ком
1901.

На вој во ђан ском „Ис то ку” –
ни шта но во. Пан че вач ки „бр -
зи воз” на ста вио је по ход ка
ви шем ран гу, а у 26. ко лу око
400 гле да ла ца ви де ло је пра ви
ва тро мет го ло ва на Град ском
ста ди о ну: Ди на мо 1945 – До -
ли на 8:0.

По след ње пла си ра ни тим
из Па ди не ни је био рав но пра -
ван так мац ли де ру пр вен ства,
па би сва ки дру ги ре зул тат
сем убе дљи ве по бе де Пан че -
ва ца пред ста вљао пра во из не -
на ђе ње.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Ду шан Ђо кић озбиљ но су
ушли у овај ду ел. „Ка но на ду”
је отво рио Скок на го лом ко ји
је по сти гао у 13. ми ну ту, а на -

ста вио је Ни ко лић пре ци зним
удар ци ма у 15. и 24. ми ну ту. У
дру гом по лу вре ме ну у ли сту
стре ла ца упи са ли су се и Ар бу -
ти на (два пу та), још јед ном
Ни ко ла Скок на и Ву ко вић.
По го дак за Ди на мо 1945 по -
сти гао је и играч До ли не –
Ми хај ло вић, ко ји је у 52. ми -
ну ту са вла дао свог гол ма на.

Пан чев ци су игра ли у са -
ста ву: То мић, Ка ран фи лов -
ски, Да шић, Вој но вић, Ра -
кић, Сто ја нов ски, Ста ној ко -
вић, Ни ко лић, Скок на, То -
шић и Те о фа нов, а при ли ку
су до би ли и Те ки ја шки, Ар -
бу ти на и Ву ко вић.

Ди на мо 1945 је у сре ду, 17.
ма ја, го сто вао у План ди шту, а
већ у су бо ту, 20. ма ја, по но во
игра пред сво јим на ви ја чи ма.
У Пан че ву ће го сто ва ти Је дин -
ство из Ба нат ског Ка ра ђор ђе -
ва, што ће би ти са мо још јед на
ус пут на ста ни ца „бр зом во зу”
на пу ту ка Срп ској ли ги...

КУП СР БИ ЈЕ У ГА ЂА ЊУ 

ИЗ МА ЛО КА ЛИ БАР СКЕ ПУ ШКЕ

ДЕ ЈА НУ БРОН ЗА У ТРО СТА ВУ

КУП СР БИ ЈЕ У КА РА ТЕУ

ЗЛАТ НИ НИ КО ЛА, БО БА И ДАР КО

је у 16. ми ну ту, ка да је Рад -
нич ки из вео вр ло до бру ак ци -
ју, а Си ки мић шу том са иви це
ше сна е стер ца по слао лоп ту
иза ле ђа гол ма на Же ле зни ча -
ра Јев ти ћа.

Стране припремио

Александар
Живковић

ОТВО РЕ НА ЛЕТ ЊА СЕ ЗО НА ЗА АК ДИ НА МО

АКО СЕ ПО ЈУ ТРУ ДАН ПО ЗНА ЈЕ...

Бе о чин је про шлог ви кен да
био град ка ра теа. У том гра ду
је одр жан Куп Ср би је за ка де -
те, ју ни о ре, мла ђе се ни о ре и
се ни о ре, на ко ме су од лич не
ре зул та те оства ри ли и на ши
су гра ђа ни.

Так ми ча ри Ди на ма су ве о -
ма успе шно на ста ви ли про -
лећ ну так ми чар ску се зо ну, па
су из ван ре дан успех по сти гли
и про шле су бо те. Они су осво -
ји ли се дам ме да ља и умно го -
ме до при не ли да њи хов клуб
бу де нај у спе шни ји у му шкој
кон ку рен ци ји у бор ба ма.

Ни ко ла Јо ва но вић је осво -
јио нај вред ни ји тро феј у ка те -
го ри ји до 78 кг, а та ко је са мо
до ка зао да је и да ље нај бо љи
бо рац у тој кон ку рен ци ји у зе -
мљи и да му је учи ње на не -

прав да ти ме што ни је ишао на
Европ ско пр вен ство. До шав -
ши пра во са шам пи о на та Ста -
рог кон ти нен та, нај бо љи срп -
ски ка ра ти ста Сло бо дан Би те -
вић три јум фо вао је у ка те го -
ри ји пре ко 78 кг, а та лен то ва -
ни ка дет Дар ко Спа сков ски је
ма е страл но, у ма ни ру ис ку -
сног бор ца, сти гао до злат ног
од лич ја у ка те го ри ји до 57 кг.

Ка дет Ни ко ла Ива но вић за -
ра дио је сре бр ну ме да љу у ка -
те го ри ји до 63 кг. Та ко је са мо
по ка зао да је ово ње го ва нај у -
спе шни ја се зо на и по твр дио да
је пред њим ле па спорт ска ка -
ри је ра. Свој ква ли тет по твр дио
је и ју ни ор Урош Пе тро вач ки

осва ја њем ти ту ле ви це шам пи -
о на у ка те го ри ји до 61 кг.

Брон за не ме да ље су осво ји -
ли ка дет Ми лош Сте фа но вић
у ка те го ри ји до 57 кг (то је ње -
го ва де би тант ска ме да ља на
ве ли ким так ми че њи ма) и све
бо љи ју ни ор Мар ко Пу ља ре -
вић у ка те го ри ји до 76 кг.

Од лич но су се бо ри ли и
оста ли так ми ча ри у бор ба ма,
се ни ор Алек сан дар Ан ђел ко -
вић и мла де де би тант ки ње ка -
дет ки ња Ана Жи вој но вић и ју -
ни ор ка Ма ри ја Ан то ни је вић,
али су овог пу та оста ли без ме -
да ља. Нај бо љи ка таш Ди на ма,
ка дет Алек сан дар Зде шић,
остао је без тро фе ја због не -

схва тљи ве гре шке у из во ђе њу
ка те. Та кве гре шке су рет ке,
али се ипак де ша ва ју и нај бо -
љим так ми ча ри ма.

Сво је пред став ни ке на Ку пу
Ср би је имао је и Ка ра те клуб
Мла дост из на ше га гра да. Се -
ни ор Ми лош Ма ки тан осво јио
је брон за но од лич је, док су се
Ср ђан Јо кић и Ан ђе ли на Ја ре -
дић пла си ра ли на че твр то ме -
сто. Ђор ђе Сто јиљ ко вић је
имао до бар на ступ, али је
остао без тро фе ја.

Већ у не де љу, 14. ма ја, та ко -
ђе у Бе о чи ну, одр жан је „Куп
по ду нав ских зе ма ља”, ко ји је
оку пио око 700 так ми ча ра из
70 клу бо ва из Ср би је и др жа ва
из окру же ња. Ујед но, то је био
из бор ни тур нир за бор це ко ји
тре ба да на сту пе на Бал кан -
ском пр вен ству у Ис тан бу лу.

КК Мла дост су пред ста вља -
ле пи о нир ке Са ра Жу нић, Та -
ра Ђур ђе вић и На та ли ја Га -
ври ло вић и све три су осво ји ле
брон за не ме да ље у бор ба ма.

Са ра и Та ра ће, на по зив се -
лек то ра Ср би је, на сту пи ти у
са ста ву ре пре зен та ци је Ср би је
на Бал кан ском шам пи о на ту.
По зив у на ци о нал ни тим за -
слу жи ле су по сле осва ја ња
дру гог и тре ћег ме ста на Пр -
вен ству Ср би је. С њи ма ће у
Ис тан бул пу то ва ти и њи хов
тре нер Ти хо мир Ма ки тан.

ПОБЕДНИЧКА СРЕДА

У среду, 17. маја, одиграно је редовно фудбалско коло. Же-

лезничар је на свом терену савладао фаворизовани Омла-

динац из Нових Бановаца с 2:1. Голове за популарну

„дизелку” постигао је Данило Ковачевић.

Динамо је у Пландишту победио Слогу с 4:0, а голове су

постигли: Николић, Тошић, Стојановски и Арбутина.

У Срп ској ли ги гру па „Вој -
во ди на” про шлог ви кен да је
од и гра но 26. ко ло, али оно не -
ће оста ти у ле пом се ћа њу љу -
би те љи ма нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у на шем
гра ду и око ли ни. Фуд ба ле ри
Же ле зни ча ра су пре ки ну ли
сја јан низ, па су с ми ни мал -
ним ре зул та том од 0:1 из гу би -
ли на свом те ре ну од Рад нич -
ког из Срем ске Ми тро ви це.

Го сти су у наш град до шли
с на ме ром да се бра не, да са -
чу ва ју свој гол и осво је бар је -
дан бод, а оти шли су ку ћи пе -
ва ју ћи. Је ди ни по го дак ви ђен

Жељ ко Стај чић и ње го ви са -
и гра чи ни су се ми ри ли с та -
квим ре зул та том, већ су кре ну -
ли у пот пу ну офан зи ву ка го лу
Рад нич ког, али овог пу та ни су
има ли ни до вољ но сре ће да по -
го де циљ. Ре ђа ле су се шан се
ко је су, на жа лост око 500 гле -
да ла ца, од ла зи ле у не по врат.

Не над Стој чић, шеф струч -
ног шта ба по пу лар не пан че -
вач ке „ди зел ке”, по ве ре ње за
овај су срет ука зао је ти му ко ји
су чи ни ли: Јев тић, Те ки ја шки,
Спа сков ски, Ја ни ћи је вић, Сав -
ков, Стај чић, Јо ва но вић, Трип -
ко вић, Ко ва че вић, Не ду чић и
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

ПЛЕЈ-ОФ

Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА

субота, 19 сати

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ВРБАС

субота, 17 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–КИКИНДА

субота, 20.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДЕРОЊЕ

Жабаљ: ЖЕЉА–ДОЛОВО

мушкарци

Долово: ДОЛОВО–ВЛАДИМИРОВАЦ

понедељак, 19 сати

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – УНИРЕА

субота, 21 сат

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Суботица: БАЧКА 1901 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Панчево: ДИНАМО 1945 – ЈЕДИНСТВО

субота, 16.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА

Б. Црква: БАК–СТРЕЛА

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ

Качарево: ЈЕДИНСТВО – ПАРТИЗАН (У)

Селеуш: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Сефкерин: ТЕМПО–МЛАДОСТ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Мраморак: ПРОЛЕТЕР – С. ТАМИШ

Долово: ДОЛОВО–БСКА

Ковин: КОЛОНИЈА–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

ПЛЕЈ-ОФ

Пожега: СЛОГА–ДИНАМО 28:27

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Смедерево: М. РАДНИК – ПАНЧЕВО 22:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–ЖСК 35:29

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Долово: ДОЛОВО–МОКРИН 22:29

Качарево: ЈЕДИНСТВО–АПАТИН 22:25

мушкарци

Долово: ДОЛОВО–МЕТАЛАЦ 30:28

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ЦРЕПАЈА 35:23

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ) 0:1

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ОМЛАДИНАЦ 2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Панчево: ДИНАМО 1945 – ДОЛИНА 8:0

Пландиште: СЛОГА – ДИНАМО 1945 0:4

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (Ц) 0:1

Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (К) 2:1

Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА 3:2

Б. Н. Село: СЛОГА–БАК 0:0

Гребенац: ВУЛТУРУЛ–МЛАДОСТ 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА 2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ДОЛОВО 3:1
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Hrall

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лг7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Про бле ми са 
елек тро ни ком 
у ау то мо би лу

Сле ди над ме та ње
у Салц бур гу

Нај бо љи срп ски ау то мо би ли ста
је упр кос пет на е стој по зи ци ји
на стар ту пр ве тр ке хра бром во -
жњом до шао до де се тог ме ста
на ле ген дар ној ста зи Мон ца у
Ита ли ји. Ду шан Бор ко вић је
та ко још јед ном по твр дио да је
је дан од нај ква ли тет ни јих во за -
ча да на шњи це у све ту.

Во зе ћи ау то мо бил „ал фа ро -
мео ђу ли је та” с бро јем 62, Ду ца
је на чи нио пра ви под виг, јер је
још у ква ли фи ка ци ја ма имао
про бле ма са елек тро ни ком у ау -
то мо би лу, али и због чи ње ни це
да га је до про бо ја на де се ту по -
зи ци ју че као пра ви „па као”. Од
са мог стар та над ме та ња ви де ла
се же ља на шег аса, али је по чев
од пр ве кри ви не би ло ја сно да
му пред сто ји пра ва дра ма.

Во за чи су из кру га у круг ула -
зи ли у не ми ло срд не ду е ле, што
ни је за о би шло ни Бор ко ви ћа, ко -
ји је во дио пра ви рат с кон ку рен -
ти ма. Мно ги од њих из ле та ли су
и вра ћа ли се на ста зу, али не и
Ду ца, ко ји је нај дра ма тич ни је
тре нут ке про жи вео на кон ду е ла
са чу ве ним Мор би де ли јем.

Ита ли јан је по ку шао да исе -
че иде ал ну пу та њу Бор ко ви ће -
вог ау то мо би ла и до шло је до
кон так та, али је мај стор ским
ма не вром наш шам пи он остао
на ста зи и на ста вио по ход ко ји
се окон чао још јед ним ве ли -
ким успе хом за срп ски спорт.

– Од ве зао сам сво ју стан -
дард ну тр ку. Ни сам баш за до -

ТР КА МА У МОН ЦИ НА СТА ВЉЕН TCR ШАМ ПИ О НАТ

ДУ ЦА ДО НЕО ДВА БО ДА ИЗ ИТА ЛИ ЈЕНО ВА ОД ЛИЧ ЈА
Мла ди џу ди сти и џу дист ки ње
ЏК-а Пан че во има ли су мно го
успе ха про те клог ви кен да.

На ме ђу на род ном тур ни ру у
Ка њи жи, у кон ку рен ци ји 300
так ми ча ра из пет зе ма ља, на -
шим су гра ђа ни ма је при па ло
пет од лич ја.

Нај вред ни је тро фе је су за -
слу жи ли Ни на Ал би ја нић и
Не ма ња Ни шић, сре бр не ме -

да ље су за ра ди ли Алек сан дар
Лу пу лов и Фи лип Па ла нач ки,
а Не ма ња Вељ ко вић се оки тио
брон зом.

За па же не ре зул та те чла но -
ви ЏК-а Пан че во има ли су и
на тур ни ру „Ју ни ор 2017” у
Бе о гра ду.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Вла ди мир Ми хај лов, Са ра
Ђур ђев, Ми ли ца Ни шић, Вук
Ба бић и Ма те ја Ми хај лов.

ЏУДО-ТУРНИР
У Београду је прошлог викен-
да одржан позивни турнир по-
водом двадесет једне године
постојања Џудо клуба Јуниор
из Београда. Међу позванима
је био и ЏК Динамо, који се
представио с пет малих бора-
ца. У укупном пласману ко-
лектив из нашега града про-
глашен је за најуспешнији.

Златне медаље су освојили
Немања Ђуришић, Филип Ћи-
рић и Ивана Коларић. Сре-
бром се окитио Стефан Моми-
ров, а бронзу је зарадио Ан-
дрија Шимић.

РАГ БИ ДАН
РК Бо рац из Стар че ва ће у не -
де љу, 21. ма ја, при ре ди ти
„Раг би дан” у свом ме сту, на
ста ди о ну ФК-а Бо рац.

За вр шни тур нир Ку па Ср би -
је за пе тли ће и пи о ни ре по чи -
ње у 11 са ти, а по том ће на те -
рен ис тр ча ти ве те ра ни. Сна ге
ће од ме ри ти до ма ћи Бо рац и
„Оста так Ср би је”. Та утак ми ца
по чи ње у 14 са ти, а он да сле ди
по сла сти ца за све љу би те ље
игре с ја ја стом лоп том: се ни -
ор ска пр вен стве на утак ми ца
гру пе Б из ме ђу РК-а Ди на мо

1954 и РК-а Вој во ди на –Пе -
тров град, чи ји је по че так за ка -
зан за 17 са ти.

По сле утак ми це ве те ра на
би ће до де ље ни пе ха ри и на -
гра де нај у спе шни јим еки па ма
и по је дин ци ма, уче сни ци ма
тур ни ра Ку па Ср би је за пе тли -
ће и пи о ни ре. Да би нај мла ђи
ужи ва ли у овом раг би да ну,
по бри ну ле су се да ме из Удру -
же ња же на „Нео лит” из Стар -
че ва, ко је ће на пра ви ти кроф -
не и обез бе ди ти со ко ве.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

во љан, али бо рио сам се као
лу дак. Ко ла су из др жа ла тр ку,
с об зи ром на то да сам имао
ви ше уда ра ца са свих стра на.
Би ло је пу но кон та ка та и ду е -
ла, што ме је ус по ри ло у про -
гре су, али сам на кра ју ма кар
по ку пио је дан бод – ре као је
Ду ца по за вр шет ку пр ве тр ке.

Наш су гра ђа нин је ипак
осво јио два бо да у пр вој тр ци
че твр тог ви кен да TCR свет -
ског шам пи о на та. Бор ко вић,
ко ји је кроз циљ про шао као
де се ти, нај пре је ра чу нао на
је дан осво јен бод, али је по -
пра вио пла сман за јед но ме сто
на кон што су ор га ни за то ри тр -
ке у ита ли јан ској Мон ци ка -
зни ли Ма ђа ра Фе рен ца Фи цу.

У не де љу, 14. ма ја, Ду ца је
био жр тва ин ци ден та у дру гој
тр ци, што га је ко шта ло пла сма -
на. Он је по сле два да на бес по -
штед не бор бе ушао у тр ку вр ло
оште ће ним ау то мо би лом, ко ји

је још од ква ли фи ка ци ја имао
про блем са елек тро ни ком.
Агре сив ни стил ко ји је обе ле -
жио су бот њу тр ку, на ста вљен је
и у не де љу, али је, на жа лост,
већ на стар ту Бор ко вић био ко -
ла те рал на ште та ин ци ден та ко -
ји су иза зва ли ње гов клуп ски
ко ле га Ка џа ја и Ати ла Та ши.

Ду ца је сјај но стар то вао и
већ до пр ве кри ви не об и шао је
ше сто ри цу ри ва ла. При из ла -
ску из кри ви не Бор ко ви ћу се
пре пре чио Та ши и ти ме за у -
ста вио ње гов ау то мо бил. Иа ко
ни је де ло вао ја ко, био је то
уда рац с нај ве ћом Г-си лом из -
ме ре ном на Ду ша но вом ау то -
мо би лу до са да.

Бо р ко ви ће ва „ал фа” иза шла
је са ста зе, а већ по сле не ко ли -
ко ме та ра би ло је ја сно да је
ау то мо бил то ли ко оште ћен да
наш ас, ни по ред огром не же -
ље, ни је мо гао да на ста ви тр ку
и по ход на но ве бо до ве.

У Ста рој Па зо ви је про шлог
ви кен да одр жан фи нал ни тур -
нир Пр вен ства Ср би је у од бој -
ци за ју ни ор ке. Осво јив ши
дру го ме сто на шам пи о на ту
Вој во ди не, у са му за вр шни цу
пла си ра ле су се и мла де од бој -
ка ши це Ди на ма.

Уче ство ва ло је два на ест
еки па, ко је су би ле по де ље не у
че ти ри гру пе. У гру пи с Ди на -
мом над ме та ли су се Же ле -
зни чар из Лај ков ца и Ла ки
Стар из Бе о гра да. На ше су гра -
ђан ке су оба про тив ни ка по бе -
ди ле с мак си мал ним ре зул та -
том, па су се та ко, као пр ве у
сво јој гру пи, пла си ра ле у по -
лу фи на ле. Као и про шле го ди -
не, пре пре ка ка фи на лу би ла је
Цр ве на зве зда. Про шло го ди -
шње по лу фи на ле ма ле „ла ви -
це” су ре ши ле у сво ју ко рист,
али су овог пу та „цр ве но-бе ле”
да ле ко мо ти ви са ни је ушле у
меч, па су три јум фо ва ле с 3:0.

У бор би за тре ће ме сто Ди на -
мо је од ме рио сна гу с не у год -

ном еки пом Је дин ства из Ужи -
ца. Ужи чан ке су по ве ле с 1:0 у
се то ви ма, али то је би ло све што
су ура ди ле до кра ја ме ча. Пан -
чев ке су бр зо пре у зе ле ини ци ја -
ти ву, пре о кре ну ле ток су сре та и
на кра ју сла ви ле вред ну по бе ду
од 3:1 и та ко осво ји ле брон за не
ме да ље. Пр во ме сто је при па ло
Цр ве ној зве зди, а дру го Је дин -
ству из Ста ре Па зо ве.

За нај бо љег ли бе ра на тур -
ни ру про гла ше на је Ди на мо ва

ју ни ор ска ре пре зен та тив ка
Са ња Ђур ђе вић.

Под вођ ством тре не ра Сло -
бо да на Ра ди во је ви ћа и Ива на
Мар ко ви ћа, још је дан ве ли ки
успех пан че вач ке од бој ке
оства ри ле су: Да ша Ми ха и ло -
вић, Са ња Ђур ђе вић, Ми ли ца
Се ку лић, Ми ли ца Јо ва но вић,
Ва ња Ста нић, Је ли са ве та Ко ја -
ди но вић, Ти ја на Стој ко вић,
Ва ња Си ме у но вић, Ка та ри на
Ма ри са вље вић, Са ра Ђу рић,

Ја на Ћук, Ди на Со ло мун, Вла -
да на Те ки ја шки и Не ве на Ри -
стић.

Пре де вет го ди на у Су бо ти -
ци, на фи нал ном тур ни ру, Ди -
на мо је та ко ђе био тре ћи, а та -
да су за клуб из на ше га гра да
игра ле: Ми ле на Ра шић, Бо ја -
на Мар ко вић, Та ња Сре дић,
Је ле на Пе тров, Ве сна Се ку -
лић, Ми ли ца Бе за ре вић и
мно ге дру ге де вој ке. Тре ба ис -
та ћи да Ми ле на Ра шић са да
игра у Ва киф бан ку из Ис тан -
бу ла, европ ском и свет ском
шам пи о ну, Бо ја на Мар ко вић
је пр вак Фран цу ске с ти мом
Му лу за, Та ња Сре дић је ин -
тер на ци о на лац у Пољ ској, Ве -
сна Се ку лић у Ру му ни ји, Ми -
ли ца Бе за ре вић у Ита ли ји, а
Је ле на Пе тров је са ста ро па зо -
вач ким Је дин ством по бед ник
Ку па Ср би је и фи на ли ста
плеј-офа.

Са да шњи тим ма лих „ла ви -
ца” на до бром је пу ту да на сле -
ди сво је ста ри је дру га ри це...

– По сле све га мо гу да осе -
ћам са мо бес због ова квог рас -
пле та. Стар то вао сам још бо ље
не го у пр вој тр ци и кре нуо да
оби ла зим и клуп ског ко ле гу
Ка џа ју, ко ји је био сед ми. На -
жа лост, по сле ње го вог ин ци -
ден та с Та ши јем уда рио сам у
Ма ђа ра у пу ној бр зи ни и по -
ло мио ау то мо бил и хлад њак.
Пред ову се зо ну сам про ме -
нио так ти ку и по чео да во зим
мир ни је, али ћу то про ме ни ти
и мно ги во за чи мо гу да оче ку -
ју про бле ме са мном до кра ја
се зо не – ре као је вид но раз о -
ча ра ни Бор ко вић на кон дру ге
тр ке.

Наш ас се по сле че ти ри ви -
кен да на ла зи на де о би ше стог
ме ста у ге не рал ном пла сма ну,
с 53 бо да. На ред ни тр кач ки
ви кенд у свет ском TCR шам -
пи о на ту би ће на про гра му 10.
и 11. ју на на ста зи „Салц бур -
гринг” у Ау стри ји.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

МА ЛЕ „ЛА ВИ ЦЕ” ТРЕ ЋЕ У СР БИ ЈИ

У на шем глав ном гра ду про -
шлог ви кен да одр жан је тра -
ди ци о на лан ме ђу на род ни
тур нир у те квон ду по знат под
на зи вом „Тро феј Бе о гра да”. У
дво ра ни на Ба њи ци над ме та -
ло се 360 бо ра ца из пет зе ма -
ља, а у та ко ја кој кон ку рен ци -
ји ТК Ко ло се ум из Пан че ва
пред ста вио се с де сет так ми -
ча ра.

На ши су гра ђа ни су и овог
пу та оства ри ли за па же не ре -
зул та те. Они су у фор ма ма
осво ји ли јед ну брон зу, али су у
бор ба ма има ли го то во сто по -
сто тан учи нак – пре ко два де -
сет до би је них бор би и са мо је -
дан по раз, та ко да је би ланс

био – осам злат них и јед на
сре бр на ме да ља. Са са мо де -
вет так ми ча ра у бор ба ма, Ко -
ло се ум је осво јио и три пе ха ра
у екип ном пла сма ну – ка де ти

и пи о ни ри су би ли дру ги, а у
ге не рал ном пла сма ну Ко ло се -
ум је за у зео че твр то ме сто.

Нај вред ни је тро фе је су за -
ра ди ли: Ма те ја По по вић, Ан -

дре ја По по вић, Лу ка Ран ђе ло -
вић, Сте фан Илић, Вла да Ар -
се но вић, Не ма ња Вер ме зо вић,
Иван Ма тић и Ми ли ца Ма тић.
Сре бром се оки тио Алек са
Ран ђе ло вић (из гу био у фи на лу
на зла тан бод), а брон зу је за -
слу жи ла Ена Мар ко вић.

Тре не ри ТК-а Ко ло се ум Зо -
ран Ми ло ше вић и Ми лен ко
Не сто ров пре за до вољ ни су
овим ре зул та ти ма, иа ко ве ли -
ки део пр вог ти ма ни је на сту -
пио у Бе о гра ду јер се при пре -
ма за „Асте рикс куп” у Ни шу,
ко ји ће на про гра му би ти на -
ред ног ви кен да и на ко ме ће
се над ме та ти пре ко 1.000 бо -
ра ца из це ле Евро пе.

ТРО ФЕЈ БЕ О ГРА ДА

КО ЛО СЕ УМ НИ ЖЕ ТРО ФЕ ЈЕ



У ор га ни за ци ји Клу ба екс трем них
спор то ва Кра гу је вац, у су бо ту, 13. ма -
ја, одр жа на је тр ка Пр вен ства Ср би је
у крос-три а тло ну. Уче сни ци су се
над ме та ли у пар ку при ро де Шу ма ри -
це, на дис тан ца ма од 500 ме та ра пли -
ва ња, 12 км во жње брд ског би ци кла и
три ки ло ме тра тр ча ња.

На так ми че њу одр жа ном на из у зет -
но те шкој ста зи и по ве о ма ло шем
вре ме ну на сту пи ло је шест чла но ва
ТК-а Та миш, ко ји су се у Пан че во вра -
ти ли с три ме да ље.

У кон ку рен ци ји ка де та Па вле Об -
ра до вић је за у зео тре ће ме сто, а у
кон ку рен ци ји ве те ра на, так ми ча ра
ста ри јих од 40 го ди на, три јум фо вао је
Ду шан Лу кић, док се Игор Со ко лов -
ски оки тио сре бром.

Се зо на се на ста вља 28. ма ја, ка да ће на
Ади Ци ган ли ји би ти одр жа но Пр вен ство
Ср би је у спринт-три а тло ну. A. Ж.
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Еми ли ја 
Дрн дар ски, 
сред њо школ ка:
     
– Су бо ту ћу про ве сти
на Су вој пла ни ни, а у
не де љу ћу ве ро ват но
иза ћи с дру штвом. 
Ра ду јем се што ћу 
ма ло иза ћи из 
Пан че ва, при ја ће ми
свеж ва здух.

Ма ша Лу кић,
сред њо школ ка:
     
– За ви кенд пу ту јем 
с ма мом у Грч ку,
иде мо на мо ре. 
Ра ду јем се то ме. Је два
че кам да се од мо рим
од шко ле. Али кад се
вра тим, опет ме че ка
ан га жо ва ње око шко ле.

Ни ко ла Па влов,
сред њо шко лац:
     
– На пра ви ли смо 
не ки ИТ клуб, па ћу
ве ро ват но ту др жа ти
ра ди о ни цу за 
ви део-игре. До ћи 
ће ми де вој ка 
и ве ро ват но ће мо
гле да ти не ки филм.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Ве сла ти

Онај што је не за до во љан сво јим жи во том, мо ра да се за ми сли:

да ли тре ба да се пла шим та ла са ко ји су пла ви ли мо је оба ле? Не,

то су ис ку ства, а онај ко их не ма – не ма ни се бе. Од лу чу јем се за

је ди ну до бру оп ци ју: мо рам да ве слам! И да оста вљам тра го ве!

Пун гас на пред!

    Где ће та ла си уда ри ти, ре то рич ко је пи та ње. Ја их про из во -

дим, то ме се ти че.

Укр ца ти се

Жи вот ни бро до ви до ла зе и од ла зе. То им је по сао. Твој је да се

укр цаш у онај пра ви.

    Сва ко има сво је пло ви ло. Би рао га или не. Плу та, то не или во -

зи пу ном бр зи ном. Ка да је већ та ко, бо ље је да сам иза бе реш.

Ако до зво лиш да не ко дру ги уме сто те бе би ра, на ис хо ди шту, ка -

кво год да је, коп ка ће те јед но став но пи та ње: шта би би ло да сам

ја би рао? Лак ше је да бе жиш од од го вор но сти, ипак, те же је леп -

ше: мо ја је од лу ка! Мој је мој жи вот!

До дир ну ти све ти о ник

Циљ, ух циљ… Има ли пу то ва ње крај? Не.

    Или бар не би смео да по сто ји пут ник ко ји би се за до во љио

до сти за њем јед ног ци ља; увек је нео п хо дан но ви циљ, да би смо

се то ком пу то ва ња, у ко ме је и нај ве ћа драж, фи но ште ло ва ли.

Нео п ход но је но во до стиг ну ће да би смо зна ли да укр ца ва ње и

ве сла ње има ју сми сла. Као не што што нас во ди из мра ка. Све -

ти о ник мо ра би ти до дир нут!

И жен ски дер би – 
Пан чев ке до че ку ју Вр бас

По сле дво не дељ не так ми чар ске па у зе
због оба ве за срп ске ре пре зен та ци је
про шлог ви кен да је на ста вље но над -
ме та ње у нај ја чој ру ко мет ној ли ги на -
ше зе мље. Нај при јат ни је из не на ђе ње
ово го ди шњег из да ња Су пер ли ге, пан -
че вач ки Ди на мо, го сто вао је у По же -
ги, где је од ме рио сна гу с до ма ћом
Сло гом. Био је то је дан од ин те ре -
сант ни јих ду е ла про шло не дељ не рун -
де плеј-офа, па је око 400 гле да ла ца у
По же ги при су ство ва ло бор бе ном,
пра вом пр вен стве ном ме чу, у ко ме су
ви ше сре ће и кон цен тра ци је има ли
до ма ћи ру ко ме та ши: Сло га –Ди на мо
28:27 (16:13).

„Ву ко ви с Та ми ша” има ли су мно го
про бле ма пре ове утак ми це. На и ме,
на пу ту ка По же ги Пан чев ци ма се по -
ква рио ау то бус, што је знат но по ре ме -
ти ло по чет не пла но ве. На ши
ру ко ме та ши су прак тич но ди рект но с
пу та утр ча ли на те рен, а бла ги ни во
њи хо ве де кон цен тра ци је до ма ћи ру -
ко ме та ши су уме ли да ка зне. Пред во -
ђе на од лич ним „плеј меј ке ром”
Кр сман чи ћем, Сло га је у пр вом по лу -
вре ме ну би ла тим ко ји до ми ни ра на
те ре ну, па је по сле пр вих три де сет
ми ну та игре има ла три го ла „ви шка”.

Дру го по лу вре ме до не ло је дру га чи -
ју сли ку на те ре ну. Мом ци ко је пред -
во ди тре нер Иван Пет ко вић
кон со ли до ва ли су сво је ре до ве и за и -
гра ли од ва жни је и офан зив ни је, али су
и по ред то га на чи ни ли не ко ли ко гре -
ша ка ко је су их мо жда ко шта ле по вољ -
ни јег ре зул та та. Би ло је шан си, али и
про ма ше них иде ал них при ли ка...

Ди на мо је су срет у По же ги од и грао
у са ста ву: Пе тар Жу јо вић (шест го ло -
ва), Ми ло мир Ра до ва но вић, Ми љан
Бу њев че вић (је дан), Бран ко Ра да но -
вић (два), Јо ван Сто ја но вић (че ти ри),

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

СВИ У ХА ЛУ – ДО ЛА ЗИ ШАМ ПИ ОН!

Ми лош Иво ше вић (шест), Ср ђан Ко -
мла нов, Ра ду ле Ра ду ло вић, Иван Дис -
тол (је дан), Ми лош Ба ру џић (је дан),
Пе тар Па нић, Ни ко ла Ра до ва но вић,
Са во Сла ву љи ца (три), Па вле Бан ду ка
(два) и Сте фан Ша по њић (је дан гол).

Бран ко Ра да но вић и ње го ви са и гра -
чи и да ље за у зи ма ју тре ће ме сто на
пр вен стве ној та бе ли, с 15 бо до ва, ко -
ли ко има и че твр то пла си ра ни су бо -
тич ки Спар так. Већ у су бо ту, 20. ма ја,
„жу то-цр ни” ће би ти на но вом, мо жда
и нај ве ћем ис ку ше њу. На Стре ли ште
до ла зи шам пи он из Но вог Са да и го -
то во из ве сно и ово го ди шњи пр вак Ср -
би је. Вој во ди на је ве ли ки фа во рит,
али и пра ви ма мац за пу бли ку, па не -
ма ни ка кве сум ње да је пред на ма још
је дан спорт ски спек такл, још јед на
утак ми ца у ко јој ће Пан чев ке и Пан -
чев ци ко ји во ле ру ко мет мо ћи да
ужи ва ју, што је по клон ко ји им да ру -
ју упра во ру ко ме та ши Ди на ма.

А пре му шког дер би ја би ће од и гра -
на и вр ло за ни мљи ва утак ми ца у Су -
пер Б ли ги за же не, у ко јој ће ЖРК

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У КРОС-ТРИ А ТЛО НУ

ШЕСТ ТР КА ЧА – ТРИ ТРО ФЕ ЈА

Пан че во уго сти ти че твр то пла си ра ни
Вр бас, ко ји му „бе жи” са мо два бо да.
Не тре ба сум ња ти да ће Це ца Ни чев -
ски и ње не са и гра чи це да ти све од се -
бе ка ко би са вла да ле не у год ног
ри ва ла и при кљу чи ле се гор њем де лу
пр вен стве не та бе ле, на ко јој са да за у -
зи ма ју ше сто ме сто, са 14 бо до ва.

ЖРК Пан че во је про шлог ви кен да
го сто вао у Сме де ре ву, где је са вла дао
Мла ди рад ник из Ра дин ца са 24:22
(15:9).

– На ша по бе да ни јед ног мо мен та
ни је до ла зи ла у пи та ње, иа ко је овај
ду ел био мо жда и по след ња шан са до -
ма ћим ру ко ме та ши ца ма да се ухва те
за слам ку спа са. Од лич но смо отво ри -
ли утак ми цу, већ на по чет ку по ве ли
смо са 7:1 и све до кра ја су сре та ни смо
до зво ља ва ли ри ва лу да нас озбиљ ни је
угро зи. Већ на по лу вре ме ну смо има -
ли ле пу пред ност од шест го ло ва, па
сам у на став ку ме ча шан су да игра ју
пру жио и де вој ка ма ко је су то ком пр -
вен ства има ле ма њу ми ну та жу. Нај ва -
жни је је да смо осво ји ли но ве бо до ве и
да у до број ат мос фе ри до че ку је мо меч
с Вр ба шан ка ма. По тру ди ће мо се да
игра мо нај бо ље што мо же мо, да об ра -
ду је мо сво је на ви ја че и да на пра ви мо
скок на та бе ли – ре као је тре нер ру ко -
ме та ши ца Пан че ва Мар ко Кр стић.

Су бо та, 20. мај, би ће пра ви ру ко -
мет ни дан у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту. По сле де во ја ка и Ди на ма на
те рен ће ис тр ча ти ру ко ме та ши ОРК-
а Пан че во, ко ји у окви ру Тре ће ли ге
„Ју жни Ба нат” до че ку ју Уни реу.

A. Живковић

СПАР ТАК ПР ВИ РИ ВАЛ КА ТРО ФЕ ЈУ

Фи нал ни тур нир Ку па Ср би је, на ко ме ће по ред ру ко ме та ша Ди на ма уче -

ство ва ти и Цр ве на зве зда, су бо тич ки Спар так и Сло га из По же ге, би ће

на про гра му 8. и 9. ју на.

На пу ту до тро фе ја у нај ма сов ни јем так ми че њу мом ци Ива на Пет ко ви -

ћа у по лу фи на лу ће од ме ри ти сна гу са Спар та ком, а дру ги пар чи ни ће

Сло га и Цр ве на зве зда. По бед ни ци ових ме че ва бо ри ће се за ве ли ки пе -

хар Ку па Ср би је.


