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Та ко ђе, без обра зло же ња, са днев -
ног ре да ски ну те су тач ке ко је су се
од но си ле на фи нан сиј ски из ве штај
Цен тра за со ци јал ни рад „Со ли дар -
ност” за 2016, као и на план ра да те
уста но ве за 2017. го ди ну.

За го во ни цу је пр во иза шао Ни ко -
ла Ћур чин (ДС), ко ји је пред ло жио
од бор ни ци ма да се у днев ни ред увр -
сти „фор ми ра ње рад ног те ла Скуп -
шти не за пра ће ње ре а ли за ци је про је -
ка та и тро ше ња сред ста ва за јав но
ин фор ми са ње”, ко је би се ба ви ло и
пи та њем до ступ но сти јав них про сто -
ра у гра ду.

– По сле кон кур са про шле го ди не
оста ло је вр ло ди ску та бил но да ли су

Опо зи ци ја на пу сти ла
за се да ње и по сла ла 
ја сну по ли тич ку по ру ку

Да ли су ме ди ји 
не при стра сни?

То што је днев ни ред 11. сед ни це Скуп -
шти не гра да Пан че ва то ком да на и но -
ћи ко ји су јој прет хо ди ли на ра стао с 36
та ча ка на 71 тач ку, био је основ ни раз -
лог да сви опо зи ци о ни од бор ни ци –
укуп но 21 – на пу сте ве ли ку са лу убр зо
на кон ње ног по чет ка. Са мим тим да љи
рад ло кал ног пар ла мен та 20. ма ја свео

О РА ДУ ЗА ШТИТ НИ КА ГРА ЂА НА У ПРО ШЛОЈ ГО ДИ НИ

На шта су се 
Пан чев ци жа ли ли

пред у зе ћа, слу жби Град ске упра ве,
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње,
По ре ске упра ве, Ра дио-те ле ви зи је Вој -
во ди не, Фон да за пен зи о но и ин ва лид -
ско оси гу ра ње, Елек тро при вре де Ср -
би је, Цен тра за со ци јал ни рад.

Пан чев ци су се обра ћа ли за штит -
ни ку гра ђа на и због спо ро ва са скуп -
шти на ма стам бе них згра да, на кна да
за од вод ња ва ње, не су гла си ца с бан -
ка ма, не за до вољ ства ро бом ко ју су
ку по ва ли у не ким про дав ни ца ма и
не у са гла ше но сти град ске од лу ке о
пла ћа њу вр ти ћа са за ко ном.

У 2016. го ди ни би ло је и оних ко ји
су има ли за мер ке на рад Вла де Ср би -
је, Ре пу блич ког ге о дет ског за во да,
Јав ног пред у зе ћа ПТТ Ср би је и Елек -
тро при вре де Ср би је.

Због не мо гућ но сти да ре а гу ју, с об -
зи ром на то да ни су над ле жни за ре -
пу блич ке ин сти ту ци је, пан че вач ка
за штит ни ца гра ђа на и њен за ме ник
тра жи ли су ин фор ма ци је од њих,
или су ту жбе гра ђа на про сле ђи ва ли
ре пу блич ком ом буд сма ну.

» Наставак на страни 13

То ком 2016. го ди не 
при мље но 1.330 
раз ли чи тих при ту жби

У по слов ном де лу јед не згра де на
Стре ли шту отво ре на је ме са ра, ко ја
је ства ра ла бу ку и ви бра ци је, због че -
га су се ста на ри по бу ни ли. О том
про бле му су оба ве ште не Гра ђе вин ска
ин спек ци ја и Ин спек ци ја за за шти ту
жи вот не сре ди не, а за штит ни ку гра -
ђа на гра да Пан че ва под не то је три на -
ест при ту жби.

На кон пре по ру ке за штит ни ка и
на ло га Гра ђе вин ске ин спек ци је о из -
ме шта њу глав них из во ра бу ке, она је
сма ње на и све де на на до зво ље не
вред но сти.

Ово је са мо је дан од број них слу ча -
је ва ко је су то ком про шле го ди не ре -
ши ли Је ле на Стој ко вић Со ко ло вић,
за штит ница гра ђа на гра да Пан че ва,
и њен за ме ник Дра ги ша Ћа лић.

То ком 2016. го ди не њи ма се жа ли ло
1.330 на ших су гра ђа на. Њи хо ве при ту -
жбе су се од но си ле на рад ко му нал них

КАДРИЛ

се на то да пред сед ник тог те ла Ти гран
Киш иш чи та ва тач ке, а да од бор ни ци
из ло кал не вла сти без рас пра ве усва ја -
ју све по (днев ном) ре ду.

Пре то га Киш је об зна нио да је од -
бор нич ка гру па ЛСВ-а пре ста ла да по -
сто ји, јер су од бор ни ци Па вле Ђу кић,
Јо ви ца Пе тро вач ки, Вла дан Ке ље вић,
Оли вер Пет ко вић и Ден ко Тон чев
иза шли из те стран ке и са да на сту па ју
као са мо стал ни од бор ни ци. Ђу кић је
на кнад но об ја снио да су они на пу сти -
ли Ли гу са же љом да бу ду осло бо ђе ни
при ти са ка стран ке и ка зао да же ле да
њи хо ва „ак тив ност и рад бу ду усме ре -
ни ис кљу чи во на про бле ме ло кал не
сре ди не и њи хо во ре ша ва ње”.

сви ме ди ји ко ји су до би ли сред ства
свих по ре ских об ве зни ка из ве шта ва -
ли не при стра сно. Вр ло је ин те ре -
сант но да ове го ди не ско ро по ло ви на
оних чи ји су про јек ти при хва ће ни
ни је с те ри то ри је на шег гра да. За то
тре ба фор ми ра ти рад но те ло од
пред став ни ка свих од бор нич ких гру -
па. Та ко ђе, у по след њих де вет ме се -
ци ве ли ки број гра ђа на и удру же ња
ни је мо гао да до ђе до град ских јав -
них про сто ра ка ко би ор га ни зо ва ли
јав не ак тив но сти, па сто га има мо љу -
де на ули ци, што ни је ин сти ту ци о -
нал но ре ше ње – об ја снио је Ћур чин.

» Наставак на страни 5



не дељ ни ка „Вре ме”, ко јем је, пре око
де це ни је, у по ла но ћи ба че на ка ши -
ка ра под про зор. Ву че се та при ча
још од он да, али ис тра га го то во ни
ма кац. И ко га је бри га – јед на екс -
пло зи ја ви ше или ма ње... А и шта хо -
ће ла ја ви но ви нар?! Ио на ко је жив и
здрав, док, с дру ге стра не, још увек
ни су ре ше ни ни по кој ни Да да, Ћу ру -
ви ја, Пан тић...

Али ма ни мо се иро ни је и вра ти мо
се вој во ди од Та на то са.

Ве о ма је ин три гант но шта је, по -
ред оста лог, ре као чо век ко ји је „рас -
ту рио Ха шки три бу нал”, од ба цу ју ћи
оп ту жбу да је ор га ни зо вао по ку шај
ли кви да ци је по ме ну тог жур на ли сте:
„(...) Да сам хтео да га уби јем, ја бих
то си гур но учи нио...”

Па, да, кад он не што ре ши – на
при мер, да не ког уко ка (!) – тај не ма
ни ка кве шан се. Зна, ваљ да, ис ку сан
чо век по пут ње га шта го во ри и за та -
кву тврд њу ве ро ват но има ја ке ар гу -
мен те. Јер, те шко да би не ко био то -
ли ко ка те го ри чан у ве зи с не чим
што ни кад до сад ни је про бао.

И за то, ко га Та на тос на ме ра чи да
при не се Ха ду, ше фу под зе мља, је ди но
му пре о ста је да са ста вља те ста мент.

Ако има од че га...

Ј. Ф.

му че ним гла ва ма про суо је дан од
нај о зло гла ше ни јих ан тич ких бо го ва
– сам Та на тос. За не у пу ће не, пре ма
ста ро грч кој ми то ло ги ји, он је пер со -
ни фи ка ци ја смр ти (су прот но од Еро -
са – сим бо ла во ље за жи во том).

Та на тос ни је имао осе ћај за ми ло -
ср ђе или за оно што да нас зо ве мо
ем па ти ја, већ је ма те ма тич ки пре ци -
зно до ла зио до осо бе ко ју би зле ху да
суд би на ода бра ла, гра био јој ду шу и
не ми ло срд но је при но сио Ха ду – бо гу
под зем ног све та.

Иа ко ма ло од лу та смо у ан ти ку, то
и ни је пре ви ше у ко ли зи ји с на шим
тре нут ком да на шњим. Јер, су де ћи
по ов да шњој ре ал но сти, на ро чи то у
обла сти све про жи ма ју ће по ли ти ке,
нео до љи во де лу је као да је сви ре пи
Та на тос же сто ко уме шао пр сте у
кре и ра ње ових ту роб них вре ме на.

А он нам се не дав но, ко зна ко ји
пут, по но во при ка зао. И то у ли ку
ње го ве нај ра ди кал ни је вер зи је – ко га
дру гог, не го „вој во де од зар ђа ле ка -
ши ке”.

И та ман ка да по ми сли мо да је на -
ре че ни до се гао гор њи ли мит ло бо то -
ми је, он нас очас по сла де ман ту је.

Овог пу та пре ва зи шао је се бе по -
во дом слу ча ја Ана ста си је вић. Под се -
ћа ња ра ди, реч је о Де ја ну, но ви на ру

Вој вод ство 
Та на то са

Ат мос фе ра у ва зду ху ко ји сва ко днев -
но, хте ли – не хте ли, мо ра мо да уди -
ше мо, све ди рект ни је ути че на на ше
мо зго ве. Пре ци зни је, етар нам је те -
мељ но кон та ми ни ран ра зним опа сно
за га ђу ју ћим тва ри ма. А нај о па ки ју
од њих као да је од о зго по ов да шњим

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Цеца, Кеба, „север”, „југ” – гимназијалци

Центар града, као и сваке године око 20. маја

• Босанац је мушка плавуша.

• У Србији још једино живи легенда да је некад било боље.

• Наш поп Милојко вози најновији „ауди”. Такве су његове     
духовне потребе.

• Магарац има нешто по чему је јако препознатљив. 
Тврдоглав је као коњ.

• Да није добра мачка, не би била главна риба у крају.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ СМО САМИ СЕБИ НАЈВЕЋИ НЕПРИЈАТЕЉ КОЈИ ВРЕБА 

СА СВИХ СТРАНА.

Петак, 26. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Пи ја ни мај мун
Има је дан за ни мљив фе но мен ко ји ће за па зи ти сва ко ко ужи ва у то ме
да, што ис под ве сти на ин тер нет пор та ли ма, што на дру штве ним мре жа -
ма, про чи та ко мен та ре „обич них” љу ди на те ме ко је нам сли ка ју сва ко -
дне ви цу. Та по ја ва јед на ко је при сут на и у ћа ска њи ма у ка фи ћу, на па у -
зи на по слу, у пре во зу, на кућ ним се дељ ка ма... Има га баш сву да.

До тич ни фе но мен се зо ве „не ко дру ги је крив”. Шта год да се де си –
не ко дру ги је крив. Тај не ко оба ве зно је вр ло нео д ре ђен, ап страк тан и не -
рет ко је не мо гу ће про тив ње га се из бо ри ти. Кад се све са бе ре и оду зме,
на вр ху ли сте кри ва ца за све и сва шта тре нут но се на ла зи – др жа ва.

Ако уста не мо на дрн да ни или нас мр зи да уоп ште уста не мо – кри во је
ста ње у др жа ви. Ако нам се де се то го ди шње кће ри сни ма ју док при ча ју о
кон ту ри са њу ли ца брон зе ри ма и хај лај те ри ма ко је им је ма ма до не ла с
про пу то ва ња Евро пом, па те сним ке по ста вља ју на „Ју тјуб” – на рав но да
је кри ва др жа ва што ро ди те љи мо ра ју да са стан че и ју ре па ре по цео дан
па не ма ју вре ме на да по ве ду ра чу на о то ме шта им на след ни ци ра де у
сло бод но вре ме. Ако та иста де ца на ле те на кре а ци ју мон стру ма у ви ду
игри це „Пла ви кит”, па на кон ви ше днев ног и ви ше не дељ ног (!!!) ис пи ра ња
мо зга и сец ка ња жи ле ти ма (!!!), ко је ни ко ни је при ме тио (!!!), тра гич но
окон ча ју свој жи вот (!!!), на рав но да је кри ва др жа ва, и то због че га хо ће те
– од то га да игри цу ни је за бра ни ла, пре ко то га што де мо на ко ји ју је из -
ми слио ни је хо спи та ли зо ва ла и лан ци ма ве за ла, па опет до то га што ро -
ди те љи ра де за ми ни ма лац...

Ако стар ле ти пук не си ли кон у зад њи ци – опет је кри ва др жа ва што је
до зво ли ла си ли ко не и стар ле те и што уоп ште ми мо ра мо сад да пра ти мо
се ри јал о не кој про фук ња чи и још мо ра мо да је гле да мо у „Фар ми”, „Па -
ро ви ма” и слич ним ри ја ли ти га до сти ма. Ако пре глед код спе ци ја ли сте
мо же мо да за ка же мо за до го ди не; ако се фир ме за тва ра ју; ако ло по ви
кра ду, а уби це уби ја ју; ако се нар ко ма ни дро ги ра ју; ако про сја ци про се –
зна се ко је крив! Др-жа-ва!

Др жа ва не ма ли це, не ма те ло, не ма име и пре зи ме, ни ко не зна ни ка -
ко тач но из гле да, ни где за пра во оби та ва, ни ка ко би се с њом мо гло сту -
пи ти у кон такт, а зву чи вр ло ре ал но и све при сут но. Не што као мо дер на
вер зи ја крив ца ко ји је ра ни је био нај по пу лар ни ји да га про зо ве мо за све
што нас жу ља – Бо га.

Е, али шта је за пра во исти на? Исти на је да сви ми, или бар огром на ве -
ћи на нас, има мо у свом уму јед но пи ја но мај мун че за ду же но за про на ла -
же ње крив ца за све што ни смо ура ди ли, а тре ба ло је, и за све што је смо,
а ни је тре ба ло. Тај мај мун чић се ди не где у на шој гла ви, пи је ви ски, пу -
ши том пус и је ди ни за да так му је упра во да кад год му да мо сиг нал –
про на ђе крив ца. У „уго во ру о ра ду” ко ји је мај мун чић пот пи сао са сво -
јим ше фом – на ма са ми ма, је л’ те, пи ше сле де ће: „Кри вац мо же би ти
би ло ко, осим га зде тво је га или не ког ко ти га зду мо же угро зи ти ако га -
зда бу де у ње га упро пр стом да је крив”. И мај мун ра ди ко „син ге ри ца”.
Ни је мно го кре а ти ван, јер је про на шао ца ку, па и не мо ра да бу де. Док је
у мо ди био Бог, ре дов но је ње га ва дио из ру ка ва. Сад је не ко дру го вре ме
до шло, па се пре шал то вао на др жа ву. Мо же сад сло бод но наш мај мун и
да се ожде ре ко сви ња и да оста не тек тол ’ко све стан да до вик не: „Др жа -
ва је кри ва!”, кад год га по зо ве мо у по моћ.

Али, га зда, не ће то још ду го та ко мо ћи, знаш и сам. Док год ти пи ја ни
мај мун кро ји жи вот, не мо жеш се ни чем до бром на да ти. Вре ме је да се
мај мун че ме ња. Уки ну ти му ал ко хол и уве сти но ви пра вил ник о ра ду.
На ре ди ти мај му ну да ти сва ки пут кад се на ђеш у про бле му, до вик не
бол ну, су ро ву, али ве ли ку исти ну: „Га зда, сам си крив! Ти и са мо ти си и
крив и од го во ран за све што ти се де ша ва у жи во ту!”

Тек ка да то схва ти мо, при хва ти мо и се би при зна мо, тек ка да по ста не -
мо та про ме на ко ју же ли мо да ви ди мо у све ту и тек ка да сва ко од нас
ску пи хра брост да на пра ви тај ве ли ки ко рак за се бе и при хва ти сво ју од -
го вор ност и ка же: „И ја сам та др жа ва. Скуп свих нас је др жа ва!”, и поч -
не и да се по на ша у скла ду с тим чи сте ћи нај пре све што се по чи сти ти
мо же у соп стве ном дво ри шту, е, тек та да ће ве ли ки ко рак би ти на чи њен
и за чо ве чан ство! Та да ће мо ево лу и ра ти – од пи ја них мај му на до љу ди с
ве ли ким Љ!

И дај те ућут кај те овог мај му на ко ји упра во пре стра вље но ви че: „Ма,
не маш ти пој ма, шта лу паш, от куд ми кри ви, ни сам ја др жа ва!”

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан
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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.

Би ла је успе шна ко шар ка ши -
ца и, као и сва де ца, има ла је
ве ли ке сно ве, ко ји су по че ли
да се оства ру ју. За хва љу ју ћи
спорт ској сти пен ди ји за вр ши -
ла је ко леџ у Аме ри ци и на кон
за вр ше них сту ди ја вра ти ла се
у Бе о град.

И он да, про шле го ди не, све
се сру ши ло. Уче ста ле и ја ке
гла во бо ље, ду го трај но спа ва -
ње, не си гу ран ход и зу ја ње у
уши ма од ве ли су је код ле ка -
ра, где је, на осно ву број них
ана ли за и ре зул та та маг нет не
ре зо нан це, уста но вље но да
она има рет ку вр сту ма лиг ног
ту мо ра, и то на мо згу. Је ле на
Зо рић са да има 26 го ди на,
три опе ра ци је и 33 зра че ња
иза се бе. То, ме ђу тим, ни је
до не ло оче ки ва не ре зул та те и

АКТУЕЛНО
Петак, 26. мај 2017.
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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

НА ПОЗИВ ГРАЂАНА

ПЧЕЛАРИ УКЛАЊАЈУ РОЈЕВЕ ПЧЕЛА

Ву ков ци пан че вач ких основ -
них шко ла би ли су у по не де -
љак, 22. ма ја, на јед но днев -
ној на град ној екс кур зи ји ко ју
је ре а ли зо ва ла ло кал на са -
мо у пра ва, у са рад њи са Ак -
ти вом ди рек то ра основ них
шко ла из Пан че ва. Ма ту ран -
ти, њих 156, до бит ни ци ди -
пло ме „Вук Ка ра џић” у
школ ској 2016/2017. го ди ни,
об и шли су Сме де рев ску твр -
ђа ву, Сре бр но је зе ро и ан -
тич ки град Ви ми на ци јум.
Мр Та тја на Бо жић, чла ни ца

Град ског ве ћа за ду же на за
обра зо ва ње, тим по во дом је
ре кла да је Пан че во про шле
го ди не пр ви пут ор га ни зо ва -
ло јед ну ова кву екс кур зи ју:

– На ста ви ли смо то и ове
го ди не и на овај на чин же -
ли мо да на гра ди мо ма ту ран -
те. Ви ди мо да су де ца ја ко
за до вољ на због то га – ре кла
је мр Та тја на Бо жић.

Град Пан че во је за ову
екс кур зи ју одо брио укуп но
296.400 ди на ра.

З. Ст.

НА ГРАД НА ЕКС КУР ЗИ ЈА

Ву ков ци у Го луп цу

Је ле на хит но мо ра у Беч на
че твр ту опе ра ци ју, а на кон
то га је че ка и ве ли ки број

хе мо те ра пи ја, као и ре ха би -
ли та ци ја.

Ка ко то већ у Ср би ји би ва,
Је ле ни ни ро ди те љи про да ли
су све што су мо гли, по зајм -
љи ва ли но вац од ко га год су
сти гли... Опе ра ци ја у Бе чу
ко шта 40.000 евра, а по ро ди -
ци Зо рић пре о ста ли су са да
још са мо љу ди до бре во ље и
на да да ће они по мо ћи да се
но вац при ку пи.

Сре ћом, има их. Упра во
они ће у уто рак, 30. ма ја, од
19 са ти, у дво ра ни Кул тур ног
цен тра при ре ди ти ху ма ни -
тар ни кон церт под на зи вом
„За осмех ко ји не ма це ну”, а
сав но вац од про да тих ула -
зни ца, чи ја је це на 300 ди на -
ра, би ће на ме њен за Је ле ни но
ле че ње. На сту пи ће кул тур но-

-умет нич ка дру штва „Абра -
ше вић” и „Стан ко Па у но вић
НИ С–РНП”, уче ни ци Ба лет -
ске шко ле „Ди ми три је Пар -
лић”, као и там бу ра шки ор ке -
стар „Не вен” Му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур”.

Ор га ни за то ри и уче сни ци
про гра ма по зи ва ју Пан чев ке и
Пан чев це и све дру ге љу де до -
брог ср ца да ку по ви ном кар те
и евен ту ал ном до на ци јом
при ло га до при не су да Је ле на
оде на опе ра ци ју и по бе ди те -
шку бо лест. Про да ја ула зни ца
и при ку пља ње до на ци ја вр ши -
ће се 26, 27. и 28. ма ја од 12 до
20 са ти у „Авив пар ку”, за тим
од 26. до 30. ма ја од 12 до 20
са ти у Град ском пар ку, а на
сам дан кон цер та, 30. ма ја, до -
на тор ске ку ти је би ће по ста -
вље не и у Кул тур ном цен тру,
од 12 са ти.

Је ле ни мо же те по мо ћи и упла -
том нов ца на ди нар ски жи ро ра -
чун 160-463422-14 или на де ви -
зни 00-540-0001929.4 IBAN:
RS35160005400001929427. Мо -
гу ће је по сла ти и СМС по ру ку
са са др жа јем 241 на број 3030,
а це на је 200 ди на ра. Ова вр ста
до на ци ја, као и елек трон ске
упла те пу тем плат них кар ти ца
ре а ли зу ју се пре ко фон да ци је
„Бу ди ху ман – Алек сан дар Ша -
пић”, на чи јем сај ту се мо гу
про на ћи и до дат не ин фор ма -
ци је о то ку ове ак ци је и ви си ни
при ку пље них сред ста ва.

Д. К.

Град су фи нан си ра 
бо ра вак три де се то ро
де це

Де ли мич но 
пре ва зи ла же ње 
про бле ма

Ло кал на са мо у пра ва је сре ди -
ном мар та до не ла Од лу ку о
пра ву на на кна ду де ла тро -
шко ва бо рав ка де це у пред -
школ ској уста но ви чи ји је
осни вач дру го прав но или фи -
зич ко ли це на те ри то ри ји гра -
да Пан че ва за 2017/2018. го -
ди ну. На овај ко рак власт се

од лу чи ла ка ко би иза шла у су -
срет ро ди те љи ма јер ка па ци те -
ти вр ти ћа „Деч је ра до сти” не
за до во ља ва ју по тре бе упи са.

Овом од лу ком је де фи ни са -
но да Град мо же да пот пи ше
ме мо ран дум о са рад њи са
осни ва чем при ват ног вр ти ћа,
под усло вом да осни вач по се -
ду је ре ше ње о ве ри фи ка ци ји и
до каз о упи су у Ре ги стар При -
вред ног су да у Пан че ву, ко јим
би се осни вач оба ве зао да ће
се у све му при др жа ва ти на ве -
де не од лу ке. На при мер, не -
дав но је По кра јин ски се кре та -
ри јат за обра зо ва ње из дао ре -
ше ње о ис пу ње но сти усло ва
пред школ ске уста но ве „Ке фа -

ли ца” за оба вља ње де лат но сти
пред школ ског вас пи та ња и
обра зо ва ња за де цу уз ра ста од
јед не до пет го ди на и шест ме -
се ци у три вас пит не гру пе. До -
би ја њем до зво ле за рад овај
при ва тан вр тић сте као је пра -
во да, уко ли ко је упи сан у Ре -
ги стар При вред ног су да Пан -
че во, пот пи ше с Гра дом ме мо -
ран дум о са рад њи. Град је
спре ман да из ло кал ног бу џе -
та су фи нан си ра бо ра вак де це
у тој при ват ној уста но ви под
истим усло ви ма као и у ПУ
„Деч ја ра дост”. Пре ци зни је,
мо же да до ти ра 80 од сто еко -
ном ске це не за услу ге, тј. нај -
ви ше 22.615 ди на ра ме сеч но,

сход но Ре ше њу о утвр ђи ва њу
це на услу га за ову област, ко је
је до не ла Скуп шти на гра да 29.
но вем бра про шле го ди не.

Над ле жни у ло кал ној са мо у -
пра ви ис ти чу да по овом осно -
ву за ка лен дар ску 2017/2018.
мо гу да су фи нан си ра ју тро -
шко ве бо рав ка у при ват ним
пред школ ским уста но ва ма за
три де се то ро де це – оне ко ја
бу ду пре ко број на на ли сти
при је ма у вр ти ће „Деч је ра до -
сти” или објек те исте на ме не у
на се ље ним ме сти ма. Ко нач не
ли сте упи са у пан че вач ке вр -
ти ће тре ба да бу ду го то ве у
дру гој по ло ви ни ју на.

З. Ст.

ЈАВ НИ ПО ЗИВ ПРИ ВАТ НИМ ВР ТИ ЋИ МА У ГРА ДУ

Исти усло ви за све

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.

У УТО РАК ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

По мо зи мо Је ле ни Зо рић

Без новчане надокнаде
чланови Друштва
пчелара уклањају 
ројеве пчела из 
дворишта и објеката
Панчеваца

Неизоставни део бујања при-
роде током пролећа јесу пчеле
односно појава ројева пчела.
Могу се пронаћи у дворишти-
ма, кућама, окућницама, а
углавном на њихово постојање
људи посумњају када примете
нешто већи број ових медоно-
сних инсеката у својој близи-
ни. Панчевци помоћ могу по-
тражити од пчелара, уједно
чинећи добро дело за саме ор-
ганизме.

Чланови Друштва пчелара
подружница Панчево ових да-
на на позив грађана и без нов-
чане накнаде безбедно укла-
њају ројеве пчела. У овом пе-
риоду, током пролећа, пчеле
започињу своје уобичајене ак-
тивности, што, како пчелари
тврде, не би требало да плаши
грађане.

– Пчеле су заштићена врста,
то треба увек имати на уму, и
оне само доносе добробит за-
једници. Долази период ројења

пчела, што је природно за ово
доба године, па обавештавамо
грађане који примете рој да
нас позову на број телефон
064/18-71-575, а ми ћемо се
потрудити да у што краћем
времену изађемо на терен и
нешкодљиво их уклонимо –
рекао је пчелар Миодраг По-
повић.

Ројење код пчела траје до
месец дана, односно од краја
маја до краја јуна. Поповић
саветује грађанима да не по-
кушавају да их се сами реше,
јер се могу повредити, али и
апелује да их не убијају.

– Уколико грађани примете
рој пчела, треба одмах да оба-
весте пчеларе. Након десетак
дана врло је мала вероватноћа
да се рој нешкодљиво уклони.
Када се матица оплоди и фор-
мира своје легло, она га неће
напустити без борбе. Оне су
тада много агресивније. Ако
нас грађани не обавесте на
време, па рој уђе у ролетну и
формира, на пример, саће, не-
могуће је да га ми извадимо –
каже Поповић.

Појашњава да само опраши-
вање биљке траје око десет да-
на, у зависности од временских

прилика, а после тога пчеле се
аутоматски пребацују на нек-
тарну пашу у околини. Каже
да је скоро рађена анализа ко-
ја је показала да сви пољопри-
вредни производи које пчеле
опраше забележе повећање
квалитета приноса од 30 одсто
до, на пример код малина и
купина, чак 78 одсто.

– Ратари и воћари то знају и
често зову нас пчеларе када је
сезона опрашивања, јер су све-
сни да ће приноси бити бољи.
Стога сви они Панчевци који
имају воћњак или испред сво-
јих кућа лозу, не треба да убија-
ју или терају пчеле. Треба да
знају да им пчеле могу донети
само добро – поручује Поповић.

Уклањање стршљенова или
ројева пчела раде и многе при-
ватне фирме које се баве дезин-
секцијом и дератизацијом, али
те услуге наплаћују, па је ово
прилика да без новчане накна-
де суграђани реше проблем, а
истовремено и спасу пчеле.
Ови инсекти су заштићени за-
коном, као драгоцена живо-
тињска врста, и забрањено их је
уништавати. То свакако значи
да је забрањено уништавати и
пчелиња гнезда, па и она изгра-
ђена у природним стаништима.

М. Димитрић

Град ска упра ва оба ве шта ва
сту ден те ко ји су оства ри ли
пра во на ре гре си ра ни пре воз у
овој го ди ни на те ри то ри ји Вој -
во ди не да но вац мо гу пре у зе ти
од 25. ма ја. На свим шал те ри ма

Бан ке По штан ска ште ди о ни ца
и По ште Ср би је сту ден ти мо гу,
уз лич не кар те, по ди ћи ре гре -
си ра на сред ства за пре воз за
пе ри од ја ну ар –јун.

М. Д.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА СТУ ДЕН ТЕ

Сти же но вац за пре воз

Наш град ће осму го ди ну за -
ре дом би ти до ма ћин нај ја чим
љу ди ма у Ср би ји. У не де љу,
28. ма ја, на про гра му ће би ти
Пр вен ство Ср би је у спорт ском
оба ра њу ру ке, у жен ској и му -
шкој кон ку рен ци ји.

Од ове го ди не, с ци љем ома -
со вље ња так ми ча ра, ор га ни зо -

ва но је и над ме та ње ама те ра,
оних ко ји пр ви пут до ла зе на
јед но так ми че ње у спорт ском
оба ра њу ру ке.

И овај шам пи о нат бу ће одр -
жан у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту, од 15 са ти, а улаз је
сло бо дан.

А. Ж.

У НЕ ДЕ ЉУ, 28. МА ЈА

Спорт ско оба ра ње ру ке



Рок за при ја ву из бор них ли -
ста стра на ка и гру пе гра ђа на
за уче шће на ван ред ним из бо -
ри ма 4. ју на за Скуп шти ну
Ме сне за јед ни це Ко теж ис те -
као је 23. ма ја у по ноћ. 

У Град ској из бор ној ко ми си -
ји су нам по твр ди ли да ће
10.623 би ра ча гла са ти за кан -
ди да те с три ли сте, и то: Срп ска
на пред на стран ка – Алек сан -
дар Ву чић, Гру па гра ђа на „Ко -
теж про тив дик та ту ре” и Со ци -
ја ли стич ка пар ти ја Ср би је.

На пред ња ци су је ди ни под -
не ли пу ну ли сту од 15 кан ди -
да та, ко ли ко чла но ва бро ји
скуп шти на те град ске ме сне
за јед ни це. Гру па гра ђа на је
под не ла 12 кан ди да ту ра (би ло
их је 13, па се је дан кан ди дат
по ву као), а Со ци ја ли стич ка

пар ти ја Ср би је има ли сту од
осам кан ди да та.

На Ко те жу има шест би рач -
ких ме ста, ко ја ће у не де љу, 4.
ју на, би ти отво ре на за гла са ње
од 7 до 20 са ти. Би ра чи ће, у
за ви сно сти од то га где гла са ју,
би ра ти јед ног, два или три
кан ди да та.

На шест би рач ких ме ста гра -
ђа ни ће гла са ти за о кру жи ва -
њем бро ја ис пред име на кан -
ди да та, а би ће и на зна че но са
чи је је ли сте он пред лог. На
би рач ким ме сти ма број 35, 37,
38 и 40 би ра чи ће гла са ти за по
три кан ди да та, на би рач ком
ме сту 36 за по два кан ди да та, а

на би рач ком ме сту 39 гла са ће
за јед ног кан ди да та за чла на
те град ске скуп шти не.

У Град ској из бор ној ко ми -
си ју су нам ре кли да се све од -
ви ја по за кон ској про це ду ри и
да до са да ни је би ло за бе ле же -
них при мед би на ток из бор -
них рад њи.

Нај ви ше би ра ча упи са но је
на би рач ком ме сту 38 у згра ди
МЗ Ко теж (2.033), а нај ма ње на
би рач ком ме сту 36 у ОШ „Сте -
ви ца Јо ва но вић” (1.324).

4 ПОЛИТИКА
Петак, 26. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

Град ски од бор Де мо крат ске
стран ке по зи ва гра ђа не Ме -
сне за јед ни це Ко теж да на
из бо ри ма за чла но ве Скуп -
шти не Ме сне за јед ни це у
не де љу, 4. ју на, гла са ју за
кан ди да те Гру пе гра ђа на
„Ко теж про тив дик та ту ре”.

„По треб но је да ме сне за -
јед ни це бу ду отво ре не за све
гра ђа не, не за ви сно од по ли -
тич ке при пад но сти. Основ -
ни пред у слов за би ло ка кав
на пре дак и ре ша ва ње про -
бле ма Пан че ва ца ко ји жи ве
на Ко те жу је рав но пра ван
при ступ јав ним про сто ри ма.
Дис кри ми на ци ја по по ли тич -
кој при пад но сти, ме диј ски

линч по ли тич ких не ис то -
ми шље ни ка, при су тан у по -
је ди ним пан че вач ким ме -
ди ји ма ко ји се из да шно фи -
нан си ра ју нов цем свих гра -
ђа на, и еле мен тар ни усло ви
за оба вља ње по сла кон тро ле
вла сти кроз Скуп шти ну гра -
да на те ра ли су нас на на пу -
шта ње по след ње сед ни це
Скуп шти не. Пла ни ра мо да
за јед но с ко ле га ма фор му -
ли ше мо ли сту зах те ва ка ко
би се омо гу ћио не ди скри -
ми на тор ски од нос пре ма
по ли тич ким стран ка ма и
ор га ни за ци ја ма у Пан че ву”,
са оп шти ла је Де мо крат ска
стран ка.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Пан чев ци да иза ђу 
на из бо ре 

Од бор ни ци ДС-а,
СРС-а, ДЈБ, СПС-а,
ЛСВ-а и са мо стал ни
од бор ни ци на пу сти ли
сед ни цу Скуп шти не
гра да

Пред сед ни ци 
град ских од бо ра ових
пар ти ја од лу чи ли 
да убу ду ће на сту па ју
ује ди ње но

Од бор ни ци опо зи ци о них по -
ли тич ких пар ти ја у Скуп шти -
ни гра да на пу сти ли су за се да -
ње сед ни це 20. ма ја, у знак
про те ста што је днев ни ред
„пре ко но ћи ду пли ран” и што
ни на овој сед ни ци, при ли -
ком ње го вог утвр ђи ва ња, ни је
при хва ћен ни је дан пред лог
опо зи ци је. Они су, та ко ђе,
тра жи ли да се на сед ни ци не
рас пра вља о на кнад но уба че -
ним тач ка ма днев ног ре да. У
хо лу ис пред ве ли ке са ле
Градске управе сви опо зи ци -
о ни од бор ни ци, њих два де сет
је дан, обра ти ли су се но ви на -
ри ма, уз опа ску да не ма но -
ви на ра ло кал не те ле ви зи је
Пан че во.

Де мо кра те су огор че не јер
ни на овој сед ни ци вла да ју ћа
ве ћи на ни је же ле ла да у днев -
ни ред увр сти њи хо во пи та ње
о Апо те ци Пан че во. Сма тра ју
да је ово пра ви по тез опо зи ци -
је и да ће та ко ује ди ње ни на -
сту па ти и на пред сто је ћим
град ским из бо ри ма на Ко те -
жу. Шеф од бор нич ке гру пе
ДС-а Ду шан Сто јић по на вља
да власт ни о јед ној те ми ко ја
је за град зна чај на не ће да по -
ле ми ше.

– Има мо про блем с јав ним
про сто ри ма, јер они не да ју да
их не ко дру ги ко ри сти, има мо
про блем с јав ним ин фор ми са -
њем, са Апо те ком Пан че во...
Ево, на при мер, чу је мо да је
све до го во ре но с над ле жним
ми ни стар ством, да по сто ји

– Све до ци смо да сед ни це
крат ко тра ју јер кон струк тив -
не рас пра ве и не ма. Ов де су на
де лу њи хо ве дик та тор ске ме -
то де. Скуп шти на је пот пу но
обе сми шље на, као и ми, пред -
став ни ци на ро да. Пар ла мент
не слу жи ни че му. За што не
по шту ју рок од се дам да на за
до ста вља ње ма те ри ја ла од бор -
ни ци ма, не го нам ноћ уо чи

ПРО ТЕСТ ЗБОГ НА ЧИ НА РА ДА ЛО КАЛ НОГ ПАР ЛА МЕН ТА

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ОПО ЗИ ЦИ ЈА ЗА ЈЕД НО

Страну припремила

Марина
Димитрић

бор ни ка вла да ју ће стран ке, ко -
ји им не до зво ља ва да са слу ша -
ју опо зи ци ју. Чак ни нај до бро -
на мер ни је на ше су ге сти је они
не ви де као не што што је до бро
за овај град. На из бо ре на Ко те -
жу из ла зи мо об је ди ње ни, па
ће мо ви де ти ка кви ће би ти ре -
зул та ти – из ја вио је са мо стал ни
од бор ник Па вле Ђу кић.

Са да је ди на од бор ни ца ЛСВ-
а Со ња Ра ди во јев та ко ђе по др -
жа ва опо зи ци ју у Пан че ву.

– Зна те да сам на свим прет -
ход ним скуп шти на ма увек из -
ла зи ла за го вор ни цу и ука зи -
ва ла на про бле ме кон крет но
До ло ва ца, тра жи ла сам до пу -
не днев ног ре да, за тим да се
ре ши пи та ње це не из но ше ња
сме ћа... и ни јед ном од сеп тем -
бра 2016. го ди не ни су же ле ли
о то ме да раз го ва ра ју. Ако ни
на сед ни ца ма ло кал ног пар ла -
мен та не мо же мо да го во ри мо
о про бле ми ма ко је има ју ста -
нов ни ци се ла, не знам на ко ји
дру ги на чин да до пре мо до
пан че вач ке вла сти – из ја ви ла
је Со ња Ра ди во јев, ко ја је би ла
и је ди на од бор ни ца ко ја се на
за се да ње вра ти ла јер је има ла
од бор нич ко пи та ње.

не ма и на да мо се про ме на ма –
из ја вио је Ни ко ла Дан гу бић,
шеф од бор нич ке гру пе СПС-а.

Од бор ни ци По кре та „До ста
је би ло” не сма тра ју да ако не -
ко има скуп штин ску ве ћи ну,
мо же да од лу чу је и „да ли је
дан или ноћ”.

– Ово је чи ста зло у по тре ба
де мо кра ти је, јер го спо да из
СНС-а ми сле да мо гу да до не су

по ну ђе но ре ше ње, али да не
по сто ји до бра во ља да се про -
блем Апо те ке ре ши. Да ље, без
об ја шње ња су сме ни ли ди рек -
тор ку До ма здра вља. Игра ју се
љу ди ма као фи гу ра ма и то мо -
гу да ра де са сво јим члан -
ством, с на ма дру го ми сле ћи -
ма не. Ко теж је ме сто где ће мо
од ме ри ти сна ге. Њи хов од нос
пре ма Пан че ву је крај ње нео д -
го во ран и то ме не ће мо да да -
је мо ле ги ти ми тет – по ру чио је
Сто јић.

Шеф од бор нич ке гру пе Срп -
ске ра ди кал не стран ке Ср ђан
Гла мо ча нин из ја вио је да се
сед ни це за ка зу ју са мо због за -
кон ске оба ве зе. Ка же да пар -
ла мен та ри зам не по сто ји, а
по на ша ње вла да ју ће ве ћи не
оце нио је као дик та тор ско.

од лу ке ка ко њи ма пад не на
па мет. То ра де од са мог по чет -
ка, али ово са да је баш без о -
бра зно. Реч је и о зло у по тре би
свих про пи са, јер се че сто нај -
ва жни ји ма те ри ја ли пре ко но -
ћи увр шта ва ју у днев ни ред
сед ни ца – из ја вио је Ни ко ла
Ће бић, од бор ник „До ста је би -
ло”, и до дао да ви ди про стор
за са рад њу опо зи ци је.

– Оче ку јем да ће из бо ри на
Ко те жу по ка за ти да овај град
има вр ло ква ли тет ну опо зи ци -
ју, не у по ре ди во ква ли тет ни ју
од вла да ју ће стран ке.

И но во о сно ва на са мо стал на
од бор нич ка гру па ко ју чи не
пе то ри ца бив ших од бор ни ка
ЛСВ-а на шла се уз опо зи ци ју.

– На пу сти ли смо сед ни цу
пар ла мен та због его и зма од -

сед ни це ша љу од лу ке? Уко ли -
ко они не ускла де ме тод ра да,
пре све га са за ко ном, не ће мо
ни убу ду ће уче ство ва ти у ра ду
– из ја вио је Гла мо ча нин.

Со ци ја ли сти по ру чу ју да је
про тест опо зи ци је, ко ја се,
твр де, спон та но у на шем гра ду
ује ди ни ла, је ди но ло гич но ре -
ше ње и од го вор на све оно што
се де ша ва у Пан че ву.

– Ми же ли мо да се о на шим
пред ло зи ма у Скуп шти ни рас -
пра вља, а до то га до са да ни ка да
ни је до шло. Дан пре сед ни це
днев ни ред је чи ни ло 38 та ча -
ка, а он да је пре ко но ћи он до -
пу њен с још три де се так. То је
нео збиљ но. Не мо же мо ни да
се при пре ми мо ка ко би смо из -
не ли сво је ста во ве. Ми смо за
ди ја лог с вла шћу. То га са да

Град ски од бор Де мо крат -
ске стран ке Ср би је (ДСС)
по зи ва гра ђа не Ме сне за -
јед ни це Ко теж да на из бо -
ри ма за чла но ве Скуп шти не
Ме сне за јед ни це у не де љу,
4. ју на, да ју свој глас кан ди -
да ти ма Гру пе гра ђа на „Ко -
теж про тив дик та ту ре”.

„По треб но је ус по ста ви ти
на ру ше не прин ци пе де мо -
кра ти је и власт ко ја ће би ти
у слу жби гра ђа на, а не по -
ли тич ких ин те ре са. Сма -
тра мо да љу ди у ме сној за -
јед ни ци тре ба да бу ду ак -
тив но за ин те ре со ва ни за
про бле ме гра ђа на, да бу ду

отво ре ни за сва ко днев ну
ко му ни ка ци ју с њи ма и да
пред ста вља ју јав ни сер вис
за све гра ђа не, без об зи ра на
по ли тич ку при пад ност. По -
треб но је омо гу ћи ти сви ма
рав но прав но ко ри шће ње
јав них про сто ра, што до са -
да ни је био слу чај. Исто та ко,
по треб но је ви ше укљу чи ва -
ти за ин те ре со ва не гра ђа не
да из не су сво је про бле ме
на шим пред став ни ци ма,
ко ји ће за јед но с њи ма ра -
ди ти на њи хо вом ре ша ва -
њу, као и на по бољ ша њу
жи вот них усло ва”, са оп -
штио је ДСС.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА СР БИ ЈЕ

Успоставити нарушене
принципе демократије

И Град ски од бор По кре та
Две ри по др жао је гру пу „Ко -
теж про тив дик та ту ре” ко ја ће
уче ство ва ти на из бо ри ма 4. ју -
на у тој ме сној за јед ни ци и
по зи ва све сим па ти зе ре и чла -
но ве да иза ђу на из бо ре и по -
др же сво је ком ши је с те ли сте.

– Ни је све јед но ко ће
пред ста вља ти гра ђа не и би -
ти у при ли ци да у име свих
ини ци ра, кон тро ли ше и
спро во ди све нај ва жни је
про јек те у МЗ Ко теж. Кан -
ди да ти на дру гој ли сти кри -
ју се иза ту ђег име на, јер
њи хо ва ли ста но си на зив

„Алек сан дар Ву чић – СНС”.
Не ве ру је мо да ће он по ред
свих функ ци ја ко је има  би -
ти и члан Скуп шти не МЗ.
За то не чу ди што се ли ста
од ва жних љу ди зо ве „Ко теж
про тив дик та ту ре”. Они ша -
љу ја сну по ру ку да ће за јед -
но са сво јим ком ши ја ма на
Ко те жу за у ста ви ти, а уско -
ро и про ме ни ти лош си стем
вред но сти ко ји се над вио
над сви ма на ма, а оли чен је
у љу ди ма на вла сти – ре као
је Ми лу тин Илић, члан
Глав ног од бо ра Срп ског по -
кре та Две ри.

Пред став ни ци свих опо зи -
ци о них пар ти ја осим СПС-а
(ко ји ће има ти сво ју ли сту)
по др жа ли су кан ди да те
Гру пе гра ђа на „Ко теж про -
тив дик та ту ре”. Кан ди да ти
с те ли сте, њих два на ест, у

за јед нич ком са оп ште њу по -
ру чи ли су да је та ли ста на -
ста ла као од го вор на ста ње
у ко ме се на ла зи та ме сна
за јед ни ца, али и град.

„Ово је сво је вр стан по -
зив на шим ком ши ја ма,
при ја те љи ма и ро ђа ци ма
да се сви лич но ан га жу ју и
из бо ре за при стој ни ји жи -
вот. Као чла но ви Скуп -
шти не МЗ  спро во ди ће мо

све ини ци ја ти ве
на ших ком ши ја и
за јед но ће мо учи -
ни ти бо ра вак лак -
шим и леп шим за
све. При о ри те ти ће
нам би ти уређењe
зе ле них по вр ши на,
асфалтирањe при -
ла за контеј не ри ма,
из град ња но вих
пар кинг-про сто ра,
заме на клу па, рено-
вирањe и огра ђи ва -
ње деч јих игра ли -
шта и пре тва ра ње

по ља не у Бра ће Јо ва но вић
у те ре не за ко шар ку, фуд -
бал и игра ли ште за де цу”,
на ве ли су у за јед нич ком
са оп ште њу.

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

За гру пу гра ђа на

ОШТАР ОД ГО ВОР СУ ШЕ ЦА

Шеф од бор нич ке гру пе Срп ске на пред не стран ке Жељ ко Су шец из ја вио је за „Пан че вац” да

је за на пред ња ке овај по тез опо зи ци о них од бор ни ка био оче ки ван јер, ка ко је оце нио, то ра -

де са мо с ци љем да до би ју што ви ше гла со ва на из бо ри ма на Ко те жу, од но сно да дис кре ди -

ту ју СНС.

– Ује ди њу је се оно што је не спо ји во. Они сви има ју раз ли чи те по ли тич ке ста во ве, а ује ди -

њу је их са мо па то ло шка мр жња пре ма Срп ској на пред ној стран ци. На сед ни ци је би ло пре ко

60 та ча ка ва жних за Пан че во, а опо зи ци ја је по ка за ла да су јој ва жни лич ни ин те ре си, по пут

из бо ра на Ко те жу, па је кре ну ла са стра нач ким про мо ци ја ма. Пан че во ни је са мо Ко теж, већ

и дру ге ме сне за јед ни це, али они, очи глед но, не ма ју ту ин те лек ту ал ну ши ри ну да то ви де.

Пре ко 60 та ча ка днев ног ре да су у ин те ре су гра ђа на, а ако сма тра ју да на сед ни ци не тре ба

да бу ду, он да и не за слу жу ју да бу ду од бор ни ци и то њи хо ви гла са чи тре ба да зна ју. Мој став

је да се ни ка да не на пу шта скуп штин ска го вор ни ца, за то што се ту за сту па ју ин те ре си гра ђа -

на. Де мо кра ти је у Пан че ву има, а они су удру же ни за про паст, јер не мо гу ни шта па мет но да

ура де. Је ди но им је пре о ста ло да иду да ше та ју, а не би ме чу ди ло да су до шли и да пле шу за -

јед но с на шим ма ту ран ти ма. А то што твр де да не ма де мо кра ти је у Скуп шти ни... Ко ли ко знам,

баш на ша скуп шти на је про гла ше на за јед ну од нај бо љих у Ср би ји – из ја вио је Жељ ко Су шец.

ДВА НА ЕСТ КАН ДИ ДА ТА

Ко теж 
про тив дик та ту ре

ГРАД СКА ИЗ БОР НА КО МИ СИ ЈА

Кан ди да ти с три ли сте 
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Те зге на пан че вач кој пи ја ци до бро су
снаб де ве не во ћем и по вр ћем. Пи та ли
смо на ше су гра ђа не да ли ку пу ју на
пи ја ци, је су ли за до вољ ни ква ли те том
и це на ма и има ју ли оми ље ну те згу...

ЉИ ЉА НА ЛА ЗА РЕ ВИЋ, не за по сле на:
– Рет ко кад ку пу јем во ће и по вр ће

на пи ја ци. Па за рим у јед ној до бро
снаб де ве ној рад њи, у ко јој се про да је
све што ми је по треб но. Ку пу јем кад
шта има, јер то ни је ве ли ка рад ња, а
ква ли те том и це на ма углав ном сам
за до вољ на.

ДРА ГАН ЗДРАВ КО ВИЋ, 
ма шин ски тех ни чар:

– Углав ном на пи ја ци ку пу јем во -
ће и по вр ће, за то што ра чу нам да је
све жи је не го у рад ња ма. За до во љан
сам из бо ром, али не и по је ди ним
про дав ци ма – углав ном су то на куп -
ци. Би ло би бо ље да има ви ше про из -
во ђа ча. Не кад кре нем код од ре ђе ног
про дав ца и на и ђем, на при мер, на
ло шу ту ру па ра дај за, па он да ме њам.

Не ве зу јем се мно го. Гле дам да оно
што ку пу јем бу де ви зу ел но што бо ље.

СА ВА ЛУ КИЋ, пен зи о нер:
– Узи мам во ће и по вр ће на пи ја ци

и за до во љан сам по ну дом. Ма ло је
ску по, али мо ра да се ку пи. Ку пу јем
ба на не, ју жно во ће, ки ви, ја го де, ја -
бу ке... Раз о ча ран сам што про дав ци
одва ја ју исту вр сту про из во да. Ре ци -
мо, це на бо љег је две сто ти не ди на ра,
ма ло ло ши јег 150, а од сто ди на ра
ни је ви ше за упо тре бу, та ко да је ква -
ли тет ди ску та би лан. На пи ја ци имам
од ре ђе на ме ста где па за рим. На при -
мер, мед ку пу јем увек на ис тој те зги,
во ће на дру гој. Дру га чи је те гле да ју
кад до ла зиш стал но код њих, па хо ће
и да ка жу кад да ку пиш, а кад је ту ра
ло ши ја.

МИР ЈА НА ПЕЈ ЧИЋ, 
про свет ни рад ник:

– На ба вљам во ће и по вр ће на пи ја -
ци и за до вољ на сам по ну дом. По што
сам из Стар че ва, не мам од ре ђе не те зге

на ко ји ма па за рим, већ ка ко где шта
на ђем. Кад ку пу јем, ва жан ми је ква -
ли тет, али и це на ути че на мој из бор.
Це не ни су ни ске, али су под но шљи -
ве. До са да ни сам на и шла на лош
ква ли тет.

ИЛИ ЈА МА ТЕ ЈИЋ, 
ди пло ми ра ни прав ник:

– По не кад ку пу јем на пи ја ци. За -
до во љан сам и по ну дом, и ква ли те -
том, и це на ма. Во лим да се вра ћам
истим тр гов ци ма, имам оми ље не те -
зге на ко ји ма ку пу јем – во ће и по вр -
ће не то ли ко, че шће де зо до ран се и
са пу не.

ОЛ ГА КОН СТАН ТИ НО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Све ку пу јем на пи ја ци и мно го је
ква ли тет ни је не го у про дав ни ца ма.
Увек је све же и ма ло је јеф ти ни је, а
це не оправ да ва ју ква ли тет. Не мам
од ре ђе на ме ста на ко ји ма ку пу јем,
већ где ми се сви ди, та мо и ку пим.

Ан ке ти ра ла Ми ли ца Ма нић

М. ПЕЈЧИЋС. ЛУКИЋ И. МАТЕЈИЋ О. КОНСТАТИНОВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ КУ ПУ ЈЕ ТЕ ВО ЋЕ И ПО ВР ЋЕ НА ПИ ЈА ЦИ?

Ква ли тет оправ да ва це ну

Д. ЗДРАВКОВИЋЉ. ЛАЗАРЕВИЋ

ХРОНИКА

РЕ ЗУЛ ТА ТИ КОН КУР СА ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ МЕ ДИЈ СКИХ ПРО ЈЕ КА ТА

ЈЕД НИ МА ОДЕ ЛА, ДРУ ГИ МА НИ ОПАН ЦИ
Ве ћи ни про јек ти 
обе сми шље ни ма лим 
из но си ма, а не рас по ре ђе на
23 ми ли о на

Наш лист ће сам 
фи нан си ра ти до дат ке 
на је зи ци ма на ци о нал них
за јед ни ца

Гра до на чел ник Са ша Па влов је сво је -
руч но пот пи са ним рeшењем при хва -
тио пред лог од лу ке ко ми си је за оце -
ну про је ка та у ве зи с рас по де лом
сред ста ва по Кон кур су за су фи нан си -
ра ње про је ка та про из вод ње ме диј -
ских са др жа ја из обла сти јав ног ин -
фор ми са ња у 2017. Он је одо брио
сред ства у укуп ном из но су од
14.880.000 ди на ра.

То су не по ре ци ви фак ти. Пи та ња је
мно го. На при мер: за што је рас по де -
ље но не што ма ње од пет на ест ми ли -
о на ка да је, ори ги нал но, тре ба ло да
фонд бу де 38 ми ли о на? Или: ко су
чла но ви ко ми си је за оце ну про је ка -
та? Њи хо ва име на по сто је, по зна то
нам је да су осо бе из Бе че ја и Бе ле
Цр кве, али не зна мо им би о гра фи је.
Пре о ста је нам да бу де мо до бро на -
мер ни и да ве ру је мо да се ра ди о љу -
ди ма од стру ке, од но сно о про фе си о -
нал ци ма чи ји је је ди ни ин те рес да
без ин те ре сно про це не шта је од по -
ну ђе ног нај ва жни је за ин фор ми са ње
гра ђа на.

Апли кан ти на ив ци
Јед на од про це на чла но ва ко ми си је
је сте да но ви на ри ко ји ни су из Пан -
че ва мо гу ква ли тет ни је да се ба ве
про дук ци јом ин фор ма ци ја од јав ног
зна ча ја за Пан чев це од пан че вач ких
ко ле га. Кул. При хва та мо да ни смо
нај па мет ни ји, али да су нам из во ри
бли жи и да их бо ље/ду же по зна је мо –
то су чи ње ни це.

Та ко ће нас с Пан че вом упо зна ти
Бе о гра ђа ни, ко ји ће нам и по ну ди ти
пред ста ву о јав ном ин фор ми са њу у
на шем гра ду. Њи хо ви су гра ђа ни с
оне стра не Са ве – Но во бе о гра ђа ни –
на сту пи ће с про јек том „За што во лим
Пан че во”. Ле по. Во ле наш град. Те ма

Вр шча на је ин те рес гра ђан ског дру -
штва, а Ко ви на ца „Мој ком ши ја”. До -
бро су сед ски.

Ло гич но би би ло и да се тра же ни
из но си ума ње да су сва пред ви ђе на
сред ства по де ље на. Ова ко су не ке до -
бре иде је обез вре ђе не, од но сно њи хо -
вим ау то ри ма је оне мо гу ће но да спро -
ве ду за ми сли од по чет ка до кра ја.

Је дан од ме ди ја ко ји су на овај на -
чин оште ће ни је сте пор тал „013 ин -
фо”. Алек сан дар Стој ко вић, уред ник
сај та и ње гов су о сни вач, ка же:

– Тра жи ли смо ско ро осам ми ли о -
на, а до би ли смо 400.000 ди на ра, уз
обра зло же ње да нам је бу џет пре ди -
мен зи о ни ран. Ни смо ко мер ци ја лан
ме диј, про из во ди мо ин фор ма ци је,
па ће мо узе ти то што нам је на ме ње -
но. Про шле го ди не смо до би ли два и
по ми ли о на од тра же них шест: с об -
зи ром на то да смо ство ри ли пре ко
пет хи ља да жан ров ски раз ли чи тих

ства ра ју на јед ном ме сту, а да их он -
да ло кал на те ле ви зи ја и не ки сај то ви
у гра ду ди стри бу и ра ју – об ја шња ва
Стој ко вић.

Не го ва ње мул ти ет нич но сти
Ма ло је за до вољ них ре зул та ти ма
кон кур са. У оној мно го ве ћој гру пи је
и ре дак ци ја „Пан чев ца”. Про шле го -
ди не наш лист је за пи са ње и об ја -
вљи ва ње до да та ка на че ти ри је зи ка
нај број ни јих на ци о нал них за јед ни ца
тра жио де вет, а до био пет ми ли о на
ди на ра. С тим је, уз ре ви ди ра ни бу -
џет и ма њи број пла ни ра них ме диј -
ских са др жа ја, мо гло да се озбиљ но
ра ди.

Са да је си ту а ци ја пот пу но дру га чи -
ја. Апли ци ра ју ћи за из нос од 9,4 ми -
ли о на ди на ра, ре дак ци ја ли ста је же -
ле ла да оно што је 2016. го ди не за по -
че то, уна пре ди и раз ви је. Тре ба ре ћи
и да су ре ак ци је на осмо стра не до -
дат ке на ру мун ском, ма ђар ском, сло -
вач ком и ма ке дон ском је зи ку би ле
од лич не, ка ко чи та лач ке пу бли ке,
та ко и ко ле га из дру гих ме ди ја и но -
ви нар ских удру же ња.

но ви нар ских про из во да, ис пу ни ли
смо сва оче ки ва ња, и кон курс на и
соп стве на. Са да мо же мо да жи ви мо
два-три ме се ца, а он да ће мо мо ра ти
да бу де мо во лон те ри ка ко гра ђа ни
Пан че ва не би би ли ус кра ће ни за
дру га чи ји по глед на ства ри.

Бо де очи по да так да је не рас по ре ђе -
но оста ло пре ко 23 ми ли о на ди на ра.

– Оста је нам да на га ђа мо за што је
то та ко. Ку ћа РТВ Пан че во ни је до би ла
ни шта. Прет по ста вљам да је у рас по -
де ли су ме нов ца пр во бит но одво је не
за ин фор ми са ње тре ба ло да уче ству је
и та ме диј ска ку ћа бли ска вла сти.
Про на ђе не су им гре шке у до ку мен -
та ци ји, па јед но став но ни је мо гло да
им се ишта да. Али Те ле ви зи ја Пан -
че во мо ра од не чег да жи ви. Мо гу ће
је да се че ка пр ва при ли ка ка ко би се
на шао на чин да им се пре ба ци но вац
за функ ци о ни са ње. Пи та ће мо над ле -
жне о че му се ту ра ди. Ва жно је и
сле де ће: био сам убе ђен да је рас пи -
сан кон курс за про из вод њу, а не за
ко пи ра ње ме диј ских са др жа ја. Оп -
ште по зна то је да се ин фор ма ци је

» Наставак са стране 1

Ње гов стра нач ки ко ле га Ду шан Сто -
јић по том је за тра жио од ко ле ги ни ца
и ко ле га да се днев ни ред до пу ни тач -
ком у окви ру ко је би се раз го ва ра ло о
Апо те ци Пан че во, јер се „већ го ди ну
да на не де ша ва ни шта у ве зи с њом”.

– Љу ди та мо су у вр ло ло шој си ту -
а ци ји; са да им пре ти и ис кљу че ње
стру је. Ва жно је го во ри ти о то ме и
по ку ша ти да се до ђе до не ког ре ше -
ња. Град Пан че во је осни вач Апо те ке
– под се тио је Сто јић при сут не.

За тим је Оли вер Пет ко вић пред ло жио
да се с днев ног ре да ски ну на кнад но
увр ште не тач ке, јер од бор ни ци ни су
има ли вре ме на да се при пре ме за
рас пра ву о њи ма.

– То би мо ра ло да се ура ди због,
пре све га, ва жне и обим не од лу ке о
за вр шном ра чу ну гра да за 2016. го -
ди ну – до дао је Пет ко вић.

С об зи ром на то да, оче ки ва но, од -
бор ни ци вла да ју ће ко а ли ци је ни су
при хва ти ли пред ло ге сво јих ко ле га,
пред став ни ци гра ђа на из ре до ва опо -
зи ци је су, по што је ве ри фи ко ван за -
пи сник с прет ход не сед ни це, уста ли
са сво јих сто ли ца и на пу сти ли за се -
да ње. По том су у хо лу Град ске упра -
ве одр жа ли за јед нич ку кон фе рен ци ју
за но ви на ре (оп шир ни је о то ме на
стра ни 4).

Киш је кон ста то вао да су „опо зи -
ци о не од бор нич ке гру пе по сла ле по -
ли тич ку по ру ку ти ме што су на пу -
шта ју ћи сед ни цу ис ко ри сти ле то сво -
је ле ги тим но пра во”. По што је, као
пред сед ник Скуп шти не, ка зао да му
је жао због то га, по звао је све оста ле
да на ста ве рад.

По том је све те кло бр зо, као по ло ју.
Усво је не су из ме не и до пу не пла но ва

ре гу ла ци је за две ло ка ци је, а он да је
за го вор ни цу стао Пре драг Жив ко -
вић, за ме ник гра до на чел ни ка за ду -
жен за фи нан си је, ко ји је обра зло -
жио дан ра ни је на Град ском ве ћу
усво је ни до ку мент о за вр шном ра чу -
ну бу џе та Гра да за 2016.

– Ште та што пред став ни ци опо зи -
ци је ни су ов де ка ко би из не ли евен -
ту ал не за мер ке на до ку мент ко ји не
мо же да се про ме ни, јер се ра ди о
оства ре ним при хо ди ма и рас хо ди -
ма. Укуп ни при хо ди у про шлој го -
ди ни из но се пет ми ли јар ди че ти ри -
сто пет на ест ми ли о на и шестсто де -
ве де сет хи ља да ди на ра, а рас хо ди су
знат но ма њи: че ти ри ми ли јар де пет -
сто де ве де сет се дам ми ли о на и сто
де вет на ест хи ља да ди на ра. Раз ли ка,
од но сно сал до ко ји се из 2016. го ди -
не пре но си, већ се уве ли ко тро ши.
Ре ба ланс ово го ди шњег бу џе та би ће
те ма на сле де ћој сед ни ци Скуп шти -
не – ре као је из ме ђу оста лог Жив ко -
вић.

Скуп штин ска ве ћи на је, без рас -
пра ве, из гла са ва ла од лу ке, ка ко по је -
ди нач но, та ко и у окви ру об је ди ње -
них та ча ка. О ве ли кој ве ћи ни њих
смо пи са ли у окви ру из ве шта ја са
сед ни ца Град ског ве ћа. Не ма ња Ро -
тар, град ски већ ник за кул ту ру, по -
што су на ред до шли фи нан сиј ски
из ве шта ји и пла но ви уста но ва кул ту -
ре, при чао је о „мно штву ква ли тет -
них про гра ма у гра ду”, апо стро фи ра -
ју ћи Би је на ле скулп ту ре, Џез фе сти -
вал, кла сич ну му зи ку...

Сед ни ца Скуп шти не гра да са
обим ним днев ним ре дом тра ја ла је
укуп но се дам де сет ми ну та. И тај по -
да так го во ри мно го о (не)функ ци о -
ни са њу ло кал ног пар ла мен та.

С. Трај ко вић

НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Уса мље ни од бор ни ци 
из вла сти

Али из гле да да ко ми си ја за оце ну
про је ка та про из вод ње ме диј ских са -
др жа ја и гра до на чел ник ни су би ли
ин фор ми са ни о то ме, те је за су фи -
нан си ра ње про јек та „Мул ти је зич ни
до да так у не дељ ни ку ’Пан че вац’” (чи -
ја је укуп на пла ни ра на вред ност би ла
11.800.000 ди на ра) на ме ни ла са мо
1.500.000 ди на ра. При ли ком апли ци -
ра ња фи нан сиј ска кон струк ци ја је
по дроб но раз ра ђе на, а свр сис ход ност
про јек та де таљ но об ја шње на.

Ево ко ли ко је про це на ко ми си је
по гре шна:

1. ако је из нос укуп но до де ље них
сред ста ва 1.500.000 ди на ра, то зна чи
да по јед ном до дат ку од укуп но 16
пла ни ра них Град на ме ра ва да уче -
ству је са 93.750 ди на ра;

2. ако се узме у об зир да за из ра ду
сва ког до дат ка тре ба до пун ски ан га -
жо ва ти пре во ди о це, лек то ре, но ви на -
ре, фо то-ре пор те ра и уред ни ка, а ко -
ји би би ли ан га жо ва ни по уго во ру о
по вре ме ним и при вре ме ним по сло -
ви ма, на ко је се пла ћа ју по рез и до -
при но си 58,22 од сто, про из ла зи да је
не то из нос ко јим лист мо же пла ти ти
на ве де не ак тив но сти све га 59.250 ди -
на ра (59.250 x 1,5822 = 93.745);

3. ка ко је тре ба ло да са мо тро шко -
ви штам пе и ди стри бу ци је кроз про -
је кат бу ду фи нан си ра ни од стра не
ло кал не са мо у пра ве са 50.000 ди на -
ра по до дат ку (800.000 за 16 до да та -
ка), по до дат ку оста је бру то 43.750.
Ка да се од тог из но са од би ју по рез и
до при но си, не то из нос за укуп не ак -
тив но сти из ра де до дат ка био би све га
27.650 ди на ра, што је за не мар љи во
уче шће у ре а ли за ци ји ова ко озбиљ но
осми шље ног про јек та.

Због све га на ве де ног „Пан че вац” се
гра до на чел ни ку Па вло ву за хва лио на
опре де ље них 1.500.000 ди на ра за су -
фи нан си ра ње про јек та и оба ве стио
га да од у ста је од тих сред ста ва.

С об зи ром на ва жност не го ва ња мул -
ти ет нич но сти, као и на то да је про шле
го ди не сва ки од об ја вље них до да та ка
на и шао на одо бра ва ње мул ти на ци о -
нал не јав но сти Пан че ва, ме наџ мент и
вла сник нај ста ри јег жи вог не дељ ни ка
на Бал ка ну на ћи ће на чин да и без уче -
шћа Гра да из соп стве них сред ста ва фи -
нан си ра ју по нов но из ла же ње до да та ка
на ма ђар ском, ма ке дон ском, ру мун -
ском и сло вач ком је зи ку.

Чи та о ци не сме ју да бу ду оште ће ни.

С. Трај ко вић



„Би о ди вер зи тет или би о -
ло шка ра зно вр сност је це -
ло куп ност свих жи вих ор -
га ни за ма, коп не них и во де -
них, а укљу чу је ра зно вр -
сност уну тар вр ста, из ме ђу
вр ста, жи вот них за јед ни ца,
али и ра зно вр сност из ме ђу
еко си сте ма” (ЦБД, 2016).

Овом де фи ни ци јом об у -
хва ћен је и би о ди вер зи тет
зе мљи шта у ко ме жи ви те -
шко мер љи ва ко ли чи на ор -
га ни за ма. Ве ћи на њих су
јед но ће лиј ски, ко ји уче -
ству ју у јед ном од нај ва -
жни јих про це са на пла не ти
– кру же њу ма те ри је. Зе -
мљи шни ор га ни зми пру жа ју
чи тав низ услу га не про це -
њи ве вред но сти за еко си -
стем. Осим кру же ње ма те -
ри је то су: фор ми ра ње зе -
мљи шта и при мар на про -
дук ци ја, ути чу и на вод ни
ре жим зе мљи шта, ин ди -
рект но и на кли му, а у агро -
е ко си сте ми ма на по ја ву бо -
ле сти и ште то чи на.

Сма тра се да че твр ти на
укуп ног бро ја вр ста ко је на -
се ља ва ју пла не ту оби та ва у
зе мљи шту. Ми кро ор га ни -
зми као што су бак те ри је,
ал ге и гљи ве чи не ве ћи ну
би о ма се зе мљи шта, а ве ћи -
на њих жи ви у по вр шин -
ском сло ју, на пет до 20
цен ти ме та ра ду би не. Ту се
на ла зи ве ћи на ор ган ске
ма те ри је, ну три је на та, ко -
ре но ва би ља ка, а са мим
тим од ви ја се и нај ве ћа би -
о ло шка ак тив ност.

По след њих де це ни ја све
је ве ћи при ти сак на зе мљи -
ште и ње го ве ста нов ни ке
услед мно гих, углав ном ан -
тро по ге них фак то ра. Све -
до ци смо нај ве ћег по пу ла -
ци о ног ра ста у исто ри ји чо -
ве чан ства и све ве ће по тре -
бе за хра ном. Зе мљи шта
све ви ше би ва ју пре тва ра на
у об ра ди ве по вр ши не,
стам бе не, ин ду стриј ске зо -
не, пут не мре же. Услед све -
га то га до ла зи до гу бит ка
ста ни шта и њи хо ве фраг -
мен та ци је, што не сум њи во
до во ди до оси ро ма ше ња
еко си сте ма. Од свих мо гу -
ћих ти по ва, по љо при вред -
на зе мљи шта и њи хов би о -
ди вер зи тет су нај ви ше

угро же ни услед ве ли ког
при ти ска ко ји се на њих
по ста вља: га је ње ГМО усе -
ва, прак ти ко ва ње мо но кул -
ту ре, унос не се лек тив них
хе миј ских ма те ри ја (ми не -
рал на ђу бри ва, пе сти ци ди),
не а де кват на об ра да.

Обим и зна чај овог про -
бле ма мо же се ја сно пред -
ста ви ти чи ње ни цом да је
са мо то ком 2006. и 2007.
го ди не на свет ском ни воу
по тро ше но 2,4 ми ли о на то -
на пе сти ци да. Та ко ђе, пре -
ко мер но из ло вља ва ње има ло
је ве ли ки ути цај на из у ми -
ра ње и угро жа ва ње мно гих
вр ста, по го то во круп них
си са ра. Ин тро дук ци ја ин -
ва зив них алох то них вр ста
та ко ђе је зна ча јан чи ни лац
у оси ро ма ше њу ау тох то не
фло ре и фа у не, где вр сте
ста ро се де о ци ни су ком пе -
ти тив не у од но су на при до -
шли це. За га ђе ње и пре те -
ра на упо тре ба хе миј ских
ток сич них ма те ри ја пред -

ста вља ју мо жда не ке од
кључ них чи ни ла ца угро жа -
ва ња вр ста.

Шта се мо же пред у зе ти
ка ко би се за у ста вио или
ма кар ус по рио про цес гу -
бит ка би о ди вер зи те та зе -
мљи шта? Уво ђе ње ор ган -
ске про из вод ње, од го вор но
и ре ду ко ва но ко ри шће ње
син те тич ких пе сти ци да,
упо тре ба ор ган ских ђу бри -
ва (ком пост, зго ре ли стај -
њак и дру га), као и уво ђе -
ње у пло до ред тех но ло ги је
по кров них усе ва и кон зер -
ва циј ска об ра да зе мљи шта
умно го ме до при но се по -
бољ ша њу ква ли те та зе -
мљи шта са ста но ви шта би -
о ди вер зи те та.

Од го вор но ко ри шће ње
при род них ре сур са, по го -
то во та ко ва жног као што је
зе мљи ште, а по нај ви ше по -
љо при вред но, ни је са мо
мо гућ ност по је дин ца, већ
оба ве за чи та вог људ ског
ро да. Ка ко би смо скре ну ли
па жњу на ово пи та ње, у на -
ред ним бро је ви ма „Пан -
чев ца” чи тај те о раз ли чи -
тим ме то да ма ко је мо гу да
очу ва ју и уна пре де по сто је -
ће ста ње би о ди вер зи те та
зе мљи шта.
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Би о ди вер зи тет
зе мљи шта

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Не ка да шњи ги гант
ПИК „Та миш” про пао
с тран зи ци јом

Ве ли ку по моћ у ра ду
ин спек ци је пру жио
пан че вач ки 
Ве те ри нар ски ин сти тут

Мај ка му је би ла до ма ћи ца, а
отац пе кар. Ни ка да ни је био
члан ни јед не стран ке. Са ва
Ла зић, зва ни Ба та, све је сам
по сти гао у жи во ту.

За вр шио је Ве те ри нар ски
фа кул тет у Бе о гра ду. По сле
крат ког во лон тер ског ста жа по -
чео је 1979. го ди не да ра ди као
ве те ри нар у ПИК-у „Та миш” у
Ба нат ском Бре стов цу, на фар -
ми сви ња и го ве да. По сле го ди -
ну и по да на пре шао је у Ве те -
ри нар ску ста ни цу Пан че во. Пу -
то вао је у Омо љи цу и Ива но во.

Хол динг
Вр ло бр зо су до шли из Бре -
стов ца по ње га да би га ан га -
жо ва ли за управ ни ка сек то ра
сто чар ства.

– Из гра ди ли смо, нас око
120 рад ни ка, и фар му ку ни ћа
с ка па ци те том од 2.500 жен -
ки. По сто ја ли су и ме ша о на,
ко ја је има ла мо гућ ност да
днев но са ме ље три ва го на
сточ не хра не, као и са бир ни
цен тар за от куп мле ка. Ка па -
ци тет фар ме, ка да сам до шао,
био је не где око 600 кр ма ча и
300 кра ва, а ка да сам 1990. го -
ди не од ла зио, има ли смо 800
кр ма ча и 500 кра ва му за ра.
Го ди шње је фар ма сви ња про -
из во ди ла бли зу 15.000 то вље -
ни ка, а днев ни про сек нам је
био из ме ђу осам и де сет то на
мле ка. У Ита ли ју смо из во зи -
ли чак и до 50.000 ку ни ћа го -

О ПРИ ВРЕ ДИ КРОЗ ЖИ ВО ТО ПИС: СА ВА ЛА ЗИЋ

ДЕ МО ТИ ВИ СА НИ РАД НИ ЦИ, 
ДЕ СЕТ КО ВА НА ПРО ИЗ ВОД ЊА

ди шње – о ре зул та ти ма про из -
вод ње у Бре стов цу то ком
осам де се тих при ча Ла зић.

Мно го ве ће фар ме сви ња у
окви ру та да шњег ПИК-а по -
сто ја ле су на Ста ром Та ми шу,
у Вла ди ми ров цу и Ба нат ском
Кар лов цу. „Ба нат” је мо гао да
за ко ље 300.000 ко ма да то вље -
ни ка сто ки ла ша го ди шње.

– СО УР ПИК „Та миш” је у то
вре ме био моћ на ор га ни за ци -
ја, ко ја је за по шља ва ла пре ко
10.000 рад ни ка. На За па ду би
је зва ли хол динг. Та фир ма је
има ла све што јој је по треб но у
свом кру гу: про из вод њу, пре -
ра ду, жи ву сто ку... По сто ја ли
су и се мен ски цен тар, фа бри ка
сточ не хра не, пе ка ра, пи ва ра,
мле ка ра... Има ли смо чак и
ин тер ну бан ку! Ши ро ка ле пе за
по сло ва и про из во да. Све то је
про па ло по чет ком де ве де се -
тих, с тран зи ци јом у дру штву и
при ва ти за ци јом де ло ва СО УР-а,
ко ја је би ла ја ко бол на за рад -
ни ке. Тај про цес је по ка зао оно
нај го ре што ка пи та ли зам мо -
же да по ка же: до кра ја је ис ко -

за здрав стве ну за шти ту. На том
ме сту сам про вео три на ест го -
ди на, ка да сам по но во по чео да
ра дим као ин спек тор у Пан че -
ву. По том сам, 2009, пре ба чен у
Упра ву за аграр на пла ћа ња.
Она је би ла у Шап цу, па сам две
го ди не сва ко днев но пу то вао из
Пан че ва до тог гра да и оба вљао
ду жност са мо стал ног са вет ни -
ка ре пу блич ке ве те ри нар ске
ин спек ци је и ра дио на об ра ди
по да та ка о суб вен ци о ни са њу
сто чар ства. У на ци о нал ну ре -
фе рент ну ла бо ра то ри ју пре шао
сам 2012. Ба ви ли смо се су пер -
а на ли за ма оно га што су кон -
тро ли са ли ин сти ту ти. Од ла зио
сам и на ис по моћ у ми ни стар -
ство. По след њих по ла го ди не
рад ног ве ка, до де цем бра 2014,
про вео сам у свом Пан че ву – о
ка ри је ри ка же Ла зић.

У вре ме док је био ко ор ди на -
тор за ју жни Ба нат, по ја вљи ва ле
су се за ра зе по пут бру це ло зе
код ова ца и го ве да. По ве ћао се
и број угри за па са и ма ча ка.

– Опа дао је сточ ни фонд ка -
да се ра ди о круп ним жи во ти -

ри стио све мо гу ће ре сур се –
об ја шња ва Ба та.

При се ћа се и нај у жег ру ко -
вод ства сло же не ор га ни за ци је
удру же ног ра да: Ша рић, Зо -
рић, Шећ ко вић, Лап че вић...
По ми ње и ко ле ге, ста ре ве те -
ри на ре, по пут Де а но ви ћа,
Стан ко ва, Нин ко ва...

Опа да ње сточ ног фон да
Са ва је 1990. го ди не пре шао у
оп штин ску ве те ри нар ску ин -
спек ци ју, у ко јој је остао две
го ди не, до фор ми ра ња ре пу -
блич ке ин спек ци је.

– Пре у зе ли су ме и по ста ви -
ли за ко ор ди на то ра ре пу блич ке
ве те ри нар ске ин спек ци је на те -
ри то ри ји ју жног Ба на та и ше фа

од ла зи ли на те рен. Рад ни дан
ин спек то ра не тра је осам са ти,
ак тив ни смо док има по сла.
Уз гред, те шко је са да све по -
сти ћи: од не ка да шњих 26 ин -
спек то ра у на шем окру гу оста -
ло је са мо де вет. Ре а гу је се, на
при мер, на при ја ве сва ког гра -
ђа ни на о уги ну лим го лу бо ви -
ма или га ле бо ви ма. Тре ба ло је

У Ср би ји има па мет них и спо -
соб них, ва жно је да им се обез -
бе де усло ви за рад. Ис пла та
про из ве де них до ба ра и ра да
на вре ме је основ на ствар!

Пен зи о нер Са ва Ла зић во ли
шах, ениг ма ти ку, му зи ку и до -
бро дру штво. И од лич но је
дру штво...

С. Трај ко вић

ња ма, а по ве ћа вао се број пти -
ца, па са и ма ча ка. Код угри за,
вла сни ци па са, ре ци мо, ни су
хте ли да при хва те да су то њи -
хо ви љу бим ци. И по ред ми -
кро чи по ва ња па са, љу ди ни су
хте ли да се при др жа ва ју про -
пи са. Од 1999. до 2005. го ди не
има ли смо и еу та на зи ју ве ли -
ког бро ја – ви ше хи ља да – ова -
ца, кра ва, сви ња, па и ма га ра -
ца. Би ло је слу ча је ва ку ге сви -
ња, чак и аме рич ке ку ге ле гла
пче ла – мо ра ли смо да их спа -
љу је мо. Уве зли смо ле у ко зна
гр ла го ве да, па смо и њих мо -
ра ли да ели ми ни ше мо. Стра -
хо ви то мно го нам је по ма гао
пан че вач ки Ве те ри нар ски ин -
сти тут. Све оно што ве те ри -
нар ске слу жбе при ме те на те -
ре ну, као што су жи во тињ ски
узор ци или уги ну ле пче ле –
но ше но је код њих. Ин спек ци -
ју су у скла ду са за кон ском
оба ве зом оба ве шта ва ли о по ја -
ви би ло ка кве за ра зе – при ча
Ла зић и до да је да ин сти тут и
да нас до бро ра ди.

Од пу же ва до но је ва
Ве те ри нар ски ин спек тор, ка да
до ђе на по сао, мо ра пр во да се
ба ви па пи ро ло ги јом, по пут
пре гле да ња по ште или на ло га
из ми ни стар ства. До ла зе и
стран ке ко је се жа ле, ре ци мо,
на ква ли тет ку пље ног ме са.

– Ба ви ли смо се и из во зом
сто ке и кре та њем ма лих жи во -
ти ња; да ва ли смо цер ти фи ка те
у ве зи с бо ле сти ма. По том смо

кон тро ли са ти жи ви ну. Био
сам и пред сед ник ко ми си је за
при јем обје ка та ко ји су ве за ни
за ве те ри нар ску ин спек ци ју.
Би ло је у ју жном Ба на ту и пе -
де се так фар ми пу же ва! Са ве -
то вао сам љу де да то ни је ис -
пла ти во, што се ка сни је и по -
ка за ло. Би ло је оних што су га -
ји ли но је ве, ко ји ма тре ба ве -
ли ки про стор, да би се не ка ко
про фи ли са ли – се ћа се Ба та.

По ре ђе ње вре ме на про шлог
и са да шњег – до но си по ра жа -
ва ју ће ре зул та те.

– Као што је де сет ко ва на
сто ка, та ко је ума њен и број
оних ко ји се ба ве сто чар ством
и по љо при вре дом. Но ви вла -
сни ци – при ват ни ци ви ше су
за ин те ре со ва ни за зе мљи ште
за то што сто чар ство зах те ва
сва ко днев но људ ско при су -
ство. У по љо при вре ди с да на -
шњом тех но ло ги јом не мо ра
да ра ди ве ли ки број рад ни ка.
Још увек по не што му зе мо, то -
ви мо и бе ре мо, па не мо же мо
да ка же мо да је све пот пу но
про па ло. Али да је све већ ду -
го у фа зи сма ње ња вред но сти
и ко ли чи на – то је си гур но.
Вла сни ци су ме на џе ри, њих
за ни ма са мо про фит. Они не
по зна ју до вољ но кон крет не
по сло ве, па ан га жу ју љу де ко ји
ма ње или ви ше уме ју да пли -
ва ју – ја сан је Са ва.

У оно вре ме ми сли ло се и на
то да и рад ни ци, уз по што ва ње
нор ми, има ју за ра ду; Ла зић је
био тре ћи по ран гу у Бре стов -
цу ка да би се гле дао ко е фи ци -
јент, али...

– Ка да смо на кра ју го ди не
пра ви ли ре зи ме о ис пла та ма,
увек би се ис по ста ви ло да сам,
гле да ју ћи за ра ду, био из ме ђу
осам де се тог и сто де се тог ме ста
од 350 за по сле них. Љу ди су,
по пут трак то ри ста, има ли мо -
гућ ност да ра де и да за ра де. То -
га не ма ви ше. Др жа ва је мо гла
да пред у пре ди не ке не га тив не
трен до ве, али се власт ису ви ше
бр зо ме ња ла. Суб вен ци је ни су
мо ра ле да се да ју са мо стран -
ци ма, тре ба ло је и спа са ва ти
не ке фир ме – ка же Ла зић.

Он ни је пот пу но пе си ми -
сти чан ка да се при ча о по љо -
при вре ди. Об ја шња ва:

– По љо при вре да је увек би -
ла це ње на, јер жи ви мо од чи -
сте во де и хра не: здра вог во ћа,
по вр ћа, ме са и жи та ри ца.
Има мо до вољ но ре сур са да све
то мо же мо да ра ди мо, по треб -
но је са мо да се суб вен ци је на
пра ви на чин окре ну на пра ву
стра ну. Не тре ба нам стра нац
да нас учи ка ко се му зу кра ве.Ветеринарски факултет у Београду 1972: 

Лазић стоји у првом реду, други здесна

Сава на почетку каријере у Брестовцу, 1980. године



ПО ДР ШКА ЂА ЦИ МА ПУТ НИ ЦИ МА

Ре гре си ра ни пре воз

Ма ту ран ти пан че вач ких сред -
њих шко ла су у пе так, 19. ма -
ја, пе то ми нут ним пле сом
здру же ним сна га ма све ча но
обе ле жи ли крај свог сред њо -
школ ског обра зо ва ња. То је
био де се ти пан че вач ки ма ту -
рант ски плес, у ко ме је пре ко
600 свр ше них ђа ка уве жба -
ном ко ре о гра фи јом пле сног
клу ба „Бе о денс” из Пан че ва у
па ро ви ма от пле са ло не ко ли ко
та ча ка. Реч је о ма ни фе ста ци -
ја Пле сног са ве за Сло ве ни је
ко ја се ре а ли зу је под на зи вом
„European Quadrille Dance Fe-
stival” – сред њо школ ци ши ром
Евро пе у исто вре ме из во де
исту ко ре о гра фи ју уз му зи ку
Јо ха на Штра у са.

Прем да је реч о кла сич ној
му зи ци, ко ја је мла ди ма нај -
че шће стра на и од бој на, ма -
ту ран ти су и ове го ди не ве о -
ма озбиљ но при хва ти ли за -
да так, та ко да је на пла тоу
ис пред згра де пан че вач ке
ло кал не са мо у пра ве син хро -
ни зо ва ни плес оду ше вио
при сут не. У овом про јек ту су
до са да уче ство ва ли ма ту -
ран ти из Че шке, Сло вач ке,
Есто ни је, Ма ђар ске, Сло ве -
ни је, Хр ват ске, Ау стри је,
Ма ке до ни је, Цр не Го ре и
мно гих дру гих зе ма ља, а у
на шем гра ду ову ма ни фе ста -
ци ју ор га ни зу је Кан це ла ри ја
за мла де гра да Пан че ва у са -
рад њи с До мом омла ди не.

По кра јин ски Се кре та ри јат 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 до де лио је
Основ ној шко ли „Све ти Са ва”
сред ства за на бав ку опре ме и
про грам ске тро шко ве за одр -
жа ва ње дво је зич ке на ста ве (на
срп ском и ен гле ском је зи ку).
Реч је о фи нан сиј ској по мо ћи
шко ла ма у Вој во ди ни ко ја се
ре а ли зу је кроз кон курс за фи -
нан си ра ње и су фи нан си ра ње
основ них и сред њих шко ла у

АП Вој во ди ни у ко ји ма се оба -
вља дво је зич ка на ста ва у 2017.
го ди ни. У овој пан че вач кој
обра зов ној уста но ви ис ти чу да

ће тим нов цем ку пи ти нео п -
ход не про јек то ре.

Пре ма ре чи ма Оли ве ре Ште -
тин Осто јић, ди рек тор ке ОШ

„Све ти Са ва”, уче ни ци те шко -
ле би ће у при ли ци да по ха ђа ју
на ста ву на са вре мен и мо де ран
на чин, уз ко ри шће ње ди ги тал -
них уџ бе ни ка.

– Упо тре бом са вре ме них тех -
но ло ги ја ути че се на ак тив ност,
мо ти ви са ње и за ин те ре со ва ност
уче ни ка за рад и уче ње на ча су.
Ин тер нет ве за омо гу ћа ва ко ри -
шће ње раз ли чи тих до дат них
ма те ри ја ла, фил мо ва ко ји упот -
пу њу ју са др жа је на ста ве. С дру ге
стра не, на док на да про грам ских
тро шко ва је на ста вак про це са
ра да на став ни ка на ква ли тет ни -
јем из во ђе њу овог ви да на ста ве,
ко ји се спро во ди у на шој шко ли
у шест оде ље ња у овој школ ској
го ди ни – ре кла је ди рек тор ка
„Са ви не шко ле” за „Пан че вац”.

По кра јин ска вла да пот пи са -
ла је про шле не де ље с пред -
став ни ци ма 45 гра до ва и оп -
шти на у Вој во ди ни уго во ре о
ре гре си ра њу сред њо школ -
ског уче нич ког пре во за. За
ову на ме ну из по кра јин ског
бу џе та је из дво је но 183 ми -
ли о на ди на ра, а ме ђу пот пи -
сни ци ма овог до ку мен та је и
Пан че во – наш град је до био
7,5 ми ли о на ди на 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 тим по во дом је ре као
да је По кра јин ској вла ди ве о ма
ста ло до ђа ка и да над ле жне
слу жбе ула жу ве ли ки на пор да
уче ни ци ма обез бе де нор мал не
усло ве за шко ло ва ње.

– Пру жа мо им мо гућ ност
из бо ра да, ако у њи хо вом ме -
сту не по сто ји сред ња шко ла
или же ље ни обра зов ни про -
фил, мо гу да пу ту ју у не ко
дру го ме сто. Овим кон кур -
сом смо, та ко ђе, по ка за ли да
же ли мо да и да ље са ра ђу је мо
с ло кал ним са мо у пра ва ма, да

про на ла зи мо ре ше ња у за -
јед нич ком ин те ре су, да се
по ма же мо. У тој са рад њи
бри га о мла ди ма мо ра има ти
по себ но ме сто, јер са мо за -
јед ни ца ко ја се ста ра о мла -
до сти мо же ра чу на ти на бла -
го ста ње у бу дућ но сти – ре као
је Ми хаљ Њи лаш.

Он је до дао да је и овај кон -
курс са мо је дан ко рак у ни зу
ко ји нас во ди ка ства ра њу бо -
љег и леп шег дру штва, дру -
штва јед на ких шан си за све, у
ко ме је обра зо ва ње до ступ но
сви ма.

Кад је реч о кри те ри ју ми ма
за до де лу ових сред ста ва, по ред
бро ја уче ни ка пут ни ка, ко ми си -
ја је раз ма тра ла и ду жи ну ре а -
ли за ци је пу то ва ња, сте пен раз -
ви је но сти оп шти не, као и мо -
гућ ност фи нан си ра ња пре во за
из ло кал них бу џе та. Сви ови
фак то ри ути ца ли су на ко нач ну
од лу ку о рас по де ли нов ца. Вре -
ди на по ме ну ти да у школ ској
2016/2017. го ди ни у Вој во ди ни
има пре ко 21.000 уче ни ка пут -
ни ка, што је јед на тре ћи на у од -
но су на уку пан број вој во ђан -
ских сред њо шко ла ца.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 26. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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АК ЦИ ЈА НИС-a И ФОН ДА ЦИ ЈЕ „EXIT”

ИЗА БРА НА НО ВА ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА 
МЛА ДИХ ХЕ РО ЈА

Мла ди, та лен то ва ни
и ам би ци о зни

Ин спи ра ци ја, по нос
и узор за ге не ра ци је
ко је до ла зе

Не дав но су на све ча но сти у
Но вом Са ду про гла ше ни по -
бед ни ци дру гог на ци о нал ног
кон кур са „Youth Heroes”, ко ји
је по кре ну ла фон да ци ја „Exit”
у са рад њи с ком па ни јом НИС,
чи ме је Ср би ја до би ла но ву ге -
не ра ци ју мла дих хе ро ја. Циљ
кон кур са је да се успе шни
мла ди љу ди пред ста ве јав но -
сти и про мо ви шу, ка ко би по -
ста ли ин спи ра ци ја, по нос и
узор за ге не ра ци је ко је до ла зе.
Да под се ти мо, кон курс је рас -
пи сан по чет ком ове го ди не, а
струч ни жи ри је иза брао се -
дам на ест нај бо љих кан ди да та
из це ле Ср би је, ко ји су на гра -
ђе ни за сво ја оства ре ња у укуп -
но че ти ри обла сти: обра зо ва ње
и на у ка, пред у зет ни штво и
кре а тив на ин ду стри ја, дру -
штве ни ак ти ви зам и кул ту ра.

Нај ви ше по бед ни ка иза бра но
је у обла сти обра зо ва ња и на у ке,
ме ђу ко ји ма су и сред њо школ ци
и сту ден ти. Про је кат „Youth He-
roes” по др жан је пу тем НИС-овог
про гра ма „За јед ни ци за јед но”, а
циљ је да се пру жи по др шка
мла ди ма у Ср би ји.

Сред њо школ ци и ди плом ци
Пр во ме сто у обла сти обра -
зо ва ња и на у ке у ка те го ри ји

сред њо шко ла ца и ди пло ма -
ца осво јио је Ми хај ло Спо -
рић, ви ше стру ки злат ни
олим пи јац и др жав ни пр вак
у обла сти фи зи ке и астро но -
ми је. Дру го ме сто је осво ји ла
Мар та Авра мо вић, ко ја је
осми сли ла по ма га ло за сле -
пе и сла бо ви де, а тре ћа на -
гра да до де ље на је Ти ја ни
Ста нић, сту дент ки њи мо ле -
ку лар не би о ло ги је на Јеј лу.

Ме ђу ди плом ци ма и сту -
ден ти ма по бед ник у обла сти
обра зо ва ња и на у ке је Ми ха и -
ло Мар ти но вић, дво стру ки
док тор на у ка, астро но ми је и
астро фи зи ке. Дру го ме сто је
за у зео Ђор ђе Ђу ри ца, ко ји је
сво јим ис тра жи ва њи ма по спе -
шио елек трон ско по сло ва ње, а
тре ћа на гра да оти шла је у ру -
ке Ива ну За ле те лу, младoм
аси стен ту на Ме ди цин ском
фа кул те ту.

У обла сти дру штве ног ак ти -
ви зма пр ву на гра ду до био је
Јо ван Ми лић, ко ји сво јим за -
ла га њем по ма же мла дим љу -
ди ма ко ји жи ве у ло шим усло -
ви ма. Дру гу на гра ду је осво јио
Ми лан Ср дић, осо ба са ин ва -
ли ди те том, ко ји дру ге на свом
при ме ру учи да је ва жно не
од у ста ја ти, а тре ћу на гра ду је
до би ла Је ле на Ог ња но вић, ди -
пло ми ра на исто ри чар ка умет -
но сти, чи ја је ми си ја да умет -
ност при бли жи сви ма.

Кре а ти ван дух
Ва ле ри ја Спа со је вић по бед ни -
ца је кон кур са „Youth Heroes”
у ка те го ри ји пред у зет ни штва и
кре а тив них ин ду стри ја. Она је
до бит ни ца при зна ња за кре и -
ра ње па мет ног оде ла за астро -
на у те, ко је јој је до де ли ла НА -
СА. Ог њен Вла шка лин осво јио
је дру го ме сто, јер ње го ва
плат фор ма „Outimagine” омо -

ОДР ЖА НА ЈУ БИ ЛАР НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА
МА ТУ РА НА ТА

За јед нич ки 
син хро ни зо ва ни плес

КОН КУРС АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Са вре ме на на ста ва

Елек тро тех ни ча ри ко ји су
Елек тро тех нич ку шко лу „Ни -
ко ла Те сла” у Пан че ву за вр ши ли
дав не 1957. го ди не оку пи ли су
се да обе ле же 60. го ди шњи цу
од за вр шет ка шко ло ва ња. У ту
ге не ра ци ју упи са ло се се дам -
де сет пе то ро мла ди ћа и де во -
ја ка из свих кра је ва Ср би је, па
и из дру гих ре пу бли ка та да -
шње Ју го сла ви је. До че твр тог
раз ре да сти гло их је че тр де сет
ше сто ро.

До са да при пад ни ци ове ге -
не ра ци је ни су про пу сти ли да
обе ле же ни је дан ју би леј, по чев
од де се то го ди шњег, а по след -
њих пет на ест го ди на са ста ју се
сва ког ма ја. Та ко се до го ди ло
да се 1987. го ди не њи хов ју би -
леј, 30. го ди шњи ца ди плом ског
ис пи та, по кло пи с ју би ле јом
шко ле: 40. го ди шњи ца осни ва -
ња. За ту при ли ку при пад ни ци
ове ге не ра ци је су сво јим сред -
стви ма омо гу ћи ли из ли ва ње
ба ре ље фа с ли ком Ни ко ле Те -
сле, ко ји је на тој про сла ви

све ча но от кри вен, а и да нас
кра си улаз у шко лу. По за вр -
шет ку шко ло ва ња та да мла ди
љу ди ра су ли су се по це лој Ју -
го сла ви ји, да сво јим зна њем,
ра дом и тру дом до при не су из -
град њи и функ ци о ни са њу мно -
гих зна чај них обје ка та у гра ђе -
ви нар ству и ин фра струк ту ри,
ин ду стриј ских и про це сних
по стро је ња. Не ки су се оти сну -
ли и да ље, по Евро пи, па и у
Аме ри ку.

У су бо ту, 20. ма ја, оку пи ло
их се је да на е сто ро. По ред тро -
ји це Пан че ва ца, до шли су и
љу ди из Зре ња ни на, Али бу на -
ра, Бе о гра да, Опо ва, Шап ца,
Мла де нов ца и Ја го ди не. Већ
тра ди ци о нал но при ли ком сва -
ке зна чај ни је го ди шњи це не -
ка да шњи ђа ци, а са да вре ме -
шни љу ди, и овог пу та су по се -
ти ли сво ју шко лу, где их је до -
че као ди рек тор Ни ко ла Ћур -
чин. Он их је по здра вио у име

са да шњег ко лек ти ва и ис та као
да му је по себ на част што има
при ли ку да бу де до ма ћин они -
ма ко ји су до при не ли ства ра -
њу ве ли ког угле да шко ле. Та -
ко ђе, упо знао их је са ус пе си -
ма ко је ЕТШ по сти же, као и с
те шко ћа ма с ко ји ма се су сре -
ће у обра зо ва њу но вих ге не ра -
ци ја елек тро тех ни ча ра. Ор га -
ни зо ва њу оку пља ња и овог пу -
та до при не ли су Ми ро слав
Жив ко вић и Ду шан Сте па нов,
ко ји је у уло зи ре да ра из вр -
шио про зив ку, на кон че га су
при сут ни ми ну том ћу та ња
ода ли по част про фе со ри ма и
дру га ри ма из ђач ких клу па
ко ји ви ше ни су ме ђу жи ви ма.
Ево ци ра ње успо ме на и пре би -
ра ње по се ћа њи ма на ста ви ло
се то ком дру же ња у јед ном од
пан че вач ких ре сто ра на. За
сле де ћи су срет ни је би ло по -
тре бе по себ но се до го ва ра ти,
јер се зна да је то пр ва су бо та
по сле 20. ма ја иду ће го ди не.

Д. С.

ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ БИВ ШИХ УЧЕ НИ КА ЕТШ „НИ КО ЛА ТЕ СЛА”

Шест де це ни ја на кон ма ту ре

Ученици и професори ЕТШ
„Никола Тесла” приредили
су у среду, 24. маја, радиони-
це под називом „Математика
из Теслиног дворишта”, у
оквиру манифестације „Мај
– месец математике”.

Према речима Николе
Ћурчина, директора панче-

вачке електротехничке
школе, циљ ове акције је да
се окупе пре свега основци
и средњошколци и да им се
кроз конкретне примере, на
практичан начин, предочи
примена ове значајне при-
родне науке у електротех-
ници.

ИЗ ТЕСЛИНОГ ДВОРИШТА

Одржана радионица 
за ђаке

гу ћа ва мла дим ино ва то ри ма
из ре ги о на да пла си ра ју сво је
из у ме и иде је на гло бал но тр -
жи ште. Јо ва на Леа Си мић је
хе ро и на ко ја је од тра ди ци о -
нал ног џе ма на пра ви ла срп -
ски бренд, док је Ла зар Јо ва -
но вић осми слио на вод ња ва ње
би ља ка на да љи ну пре ко СМС
по ру ке и на тај на чин по стао
хе рој мо дер не срп ске по љо -
при вре де.

Пр ву на гра ду у обла сти кул -
ту ре и умет но сти осво ји ла је
мла да сли кар ка Ана Вр тач ник,
дру го ме сто у тој ка те го ри ји
при па ло је Ду ша ну Че гањ цу,
свет ском шам пи о ну на хар мо -
ни ци, док је Ана Кр ста јић,
мла да ком по зи тор ка и бу ду ћа
сту дент ки ња пре сти жног му -
зич ког ко ле џа Бер кли, осво ји -
ла тре ћу на гра ду. Спе ци јал но
при зна ње осво јио је Ни ко ла
Ран ко вић, три на е сто го ди шњи
Бе о гра ђа нин и нај мла ђи му зи -
чар и ху ма ни ста, ко ји је из дао
ро кен рол ал бум на ком се на -
ла зе пе сме чи ји је он ау тор и
из во ђач.

У окви ру све ча но сти по во -
дом до де ле на гра да мла дим
хе ро ји ма одр жа на је и па нел-
-ди ску си ја под на зи вом „Хе рој
се ра ђа или се по ста је?”, на ко -
јој су уче ство ва ли Ми лан Рас -
по по вић, бив ши ди рек тор Ма -
те ма тич ке гим на зи је, Сне жа -
на Ла ки ће вић ис пред ком па -
ни је НИС, као и до бит ни ци
при зна ња Ми ха и ло Мар ти но -
вић, Ва ле ри ја Спа со је вић, Ана
Вр тач ник и Ни ко ла Ран ко вић.

Знање и умеће је друштвени престиж
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Ве ћи ни Пан чев ки и Пан че ва -
ца Са ва Ве се ли но вић по знат је
као ко ор ди на тор Ти ма за бор -
бу про тив тр го ви не љу ди ма
Те рен ске је ди ни це Цр ве ног
кр ста Пан че во. Ње го ва скром -
ност и ле пи ма ни ри не ће му
до зво ли ти да вам ка же да ова
„ти ту ла” пред ста вља тек ма ли
про це нат оно га чи ме се у жи -
во ту ба ви. Ми ће мо, ме ђу тим,
то ра до учи ни ти.

Са ва је ро ђен 1993. го ди не и
сту дент је пе те го ди не Ме ди -
цин ског фа кул те та у Бе о гра ду.
По што из бор фа кул те та сам
по се би за ње га очи то ни је био
до вољ но иза зо ван, од лу чио се
да пре да ва ња слу ша на ен гле -
ском је зи ку. Нај ве ро ват ни је
ће љу бав пре ма хи рур ги ји
усме ри ти ње го во да ље шко ло -
ва ње. На рав но, већ во лон ти ра
на раз ли чи тим кли ни ка ма ка -
ко би сте као ис ку ство и ве -
шти не. Осим то га, Са ва је на
фа кул те ту де мон стра тор на
пред ме ту пр ва по моћ и на
кур су хи рур шког ши ве ња, а
већ три го ди не је и ко ор ди на -
тор ра ди о ни ца на Гло бал ној
сту дент ској кон фе рен ци ји. По -
што је то ком сред њо школ ског
обра зо ва ња бо ра вио у ис тра жи -
вач кој ста ни ци Пет ни ца и био
по ла зник Ре ги о нал ног цен тра
за та лен те, ло гич но је то што
га је ин те ре со ва ње за ис тра -
жи вач ки рад мо ти ви са ло да се
са да укљу чи у не ко ли ко про је -
ка та раз ли чи тих ин сти ту та.
Ни смо на бро ја ли све Са ви не
ак тив но сти, али ако би смо
ова ко на ста ви ли, до при че о
ње го вом не дав ном бо рав ку у
Пор ту га ли ји, што је је дан од
по во да за наш раз го вор, те шко
да би смо сти гли. Сто га ће мо
још са мо до да ти да је пре о ста -
ло да се Са ва то ком ше сте го -
ди не на фа кул те ту од лу чи да
ли ће оста ти на спе ци ја ли за -
ци ји у Ср би ји или ће по тра жи -
ти сво је ме сто на не ком од
пре сти жних ин сти ту та у Ве ли -
кој Бри та ни ји, што му је ве ли -
ка же ља.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ду го го ди шњи
сте ак ти ви ста Цр ве ног кр ста и
иза се бе има те мно го успе ха на
том по љу. Ка ко је све по че ло?

С. ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ: У Пан -
че ву је 2006. го ди не ор га ни зо -
ва но др жав но так ми че ње у
пру жа њу пр ве по мо ћи. При -
ме тио сам оба ве ште ње о то ме
док сам ше тао Град ским пар -
ком. При ву кла ме је та при ча,
јер се по кла па ла с мо јом же -
љом да по ста нем ле кар у бу -
дућ но сти. Ка да је по зив из Цр -
ве ног кр ста сти гао у мо ју
основ ну шко лу „Јо ван Јо ва но -
вић Змај”, од мах сам оти шао
на сле де ћи са ста нак, ко ји је
за пра во био увод но пре да ва ње
из пр ве по мо ћи. Мо ја та да -
шња иде ја би ла је да ту бу дем
го ди ну да на, тек да ви дим ка -
ко то из гле да. Ме ђу тим, већ на
пр вом так ми че њу са еки пом
сам осво јио сре бр ну ме да љу у
ка те го ри ји под млат ка, па су
нас „пре ко ман до ва ли” у омла -
ди ну, ка да смо узе ли брон зу,
те су кре ну ле да се ни жу и ме -
да ље с по кра јин ских так ми че -
ња – ка ко мо је лич не, та ко и
оне на ме ње не еки па ма ко је
сам с дру гом из еки пе при пре -
мао за так ми че ња... На по ран
рад је 2011. го ди не на Ле тен ци
кру ни сан ду плом кру ном: ја
сам је осво јио у ка те го ри ји
омла ди не, а еки па ко ју сам об -
у ча вао – у ка те го ри ји под млат -

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: СА ВА ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ, КО ОР ДИ НА ТОР У ЦР ВЕ НОМ КР СТУ

ВО ЛОН ТИ РА ЊЕ МИ ЈЕ 
ИЗ ГРА ДИ ЛО КА РАК ТЕР

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Се зо на је ја го да и тре ша ња.
По ред то га што су уку сне и
здра ве, од њих се мо гу на -
пра ви ти од лич не ма ске за
ли це. Ја го де су бо га те сна -
жним ан ти ок си дан сом –
ви та ми ном Ц, као и дру гим
ви та ми ни ма. Ко жу чи не
глат ком и бли ста вом, па их
та ко мо же мо ко ри сти ти као
трет ман за под мла ђи ва ње
ко же ли ца, вра та и де кол теа.

Пр ва ма ска ко ју ће мо пред -
ста ви ти пра ви се са мо од ја го -
да и ме да. Ви љу шком до бро
из гње чи те пет ве ћих ја го да,
до дај те ка ши чи цу ме да и све
до бро про ме шај те. Ма ску на -
не си те на чи сто ли це. Оста ви -
те да де лу је 15–20 ми ну та, а
по том ис пе ри те и на не си те
од го ва ра ју ћу кре му. Воћ не
ки се ли не из ја го да у ком би -
на ци ји са уми ру ју ћим и хран -
љи вим деј ством ме да пру жа ју
ко жи ме ко ћу, чи не је глат ком
и бла го ис пра вља ју. Сле де ћу
ма ску мо же те на пра ви ти од

не ко ли ко ја го да из гње че них
ви љу шком и по ме ша них с ка -
ши ком па вла ке. Оста ви те је
на ли цу 15–20 ми ну та. Ова
ком би на ци ја воћ них ки се ли -
на и млеч не ки се ли не осве -
жа ва, из јед на ча ва тен и бри -
ше сит не бо ре.

Тре шње су бо га те ви та ми -
ном Ц, ви та ми ни ма Б-гру пе,
ка ли ју мом, на три ју мом, као
и број ним ан ти ок си дан си ма.
Од лич не су за ли це, јер ја ча -
ју ве зив но тки во и спре ча ва ју
на ста нак бо ра. Узми те ша ку
зре лих тре ша ња, очи сти те их
од ко шти ца, уба ци те у блен -
дер или ис па си рај те. До би је -
ну сме су ста ви те у тан ком
сло ју на га зу, па њо ме пре -
криј те ли це. На кон два де сет
ми ну та умиј те се мла ком во -
дом и на ма жи те ко жу хран -
љи вом кре мом. Од мах ће те
при ме ти ти да су вам по ре
чи сти је, а ли це све жи је и
бли ста ви је. Ма ска је од лич на
за хи дра та ци ју и спре ча ва
про ду бљи ва ње бо ра. Па си ра -
не тре шње мо же те по ме ша ти
и с ки се лим мле ком ка ко би
ефе кат био још ја чи.

Ма ска од ком би на ци је ја го -
да и тре ша ња још је моћ ни ји
бо рац за леп шу ко жу. Из гње -
чи те шест зре лих тре ша ња и
шест ја го да и до дај те две ка -
ши чи це ме да. Ума си рај те не -
жно ма ску и на кон два де сет
ми ну та ис пе ри те. Ре зул тат ће
вам се ве о ма до па сти.

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

Ма ске од се зон ског во ћа

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви зна мо не ке
љу де ко ји се ро де с не ми ром
у ср цу и је ди но их не пре ста -
но об ле та ње пла не те ис пу -
ња ва и усре ћу је. Има ју ко -
фе ре пре пу не ки ло ме та ра
ис пи са них ави о ни ма, во зо -
ви ма и оста лим точ ко ви ма.
Не ки пре тво ре сво ја лу та ња
у жи вот ни по зив ства ра ју ћи
пре див не пу то пи се да ле ких
пре де ла.

Не ки дру ги се твр до гла во
др же јед ног ме ста из и гра ва -
ју ћи пот пор ни стуб сво је
про шло сти и не до зво ља ва -
ју ћи ни ко ме и ни че му да их
по ме ри. По је ди ни сво ја пу -
то ва ња обла че у сли ке ла -
жних пре пла ну лих осме ха и
би ра них де сти на ци ја, пре -
кри ва ју ћи на тај на чин јад и
че мер ко ји кроз на па де ми -
гре не из би ја ју из ду би не са -
мог би ћа и нај бо ље осли ка -
ва ју жи вот та квог пут ни ка.

Нај че шћа пу то ва ња су она
ко ја во де у по ри ца ње и за бо -
рав – две нај по се ће ни је де -
сти на ци је на све ту. Та мо пу -
ту ју и они с дав но ис те клим
па со ши ма. Да ју осе ћај да
смо се ре ши ли не во ља, ту ге,
ра зно ра зних угро жа ва ју ћих
иза зо ва... Сва ко је из гра дио
сво ју пре чи цу у по ри ца ње.
Кад та мо оста ви мо све оно са
чим из бе га ва мо да се су о чи -
мо, има мо тре нут ни осе ћај
олак ша ња. За пра во ти ме са -
мо ја ча мо уве ре ња уз по моћ
ко јих смо ство ри ли то што
са да по ри че мо да по сто ји.

Сва ко од нас до ла ском на
овај свет до би ја кар ту за нај -

леп ше пу то ва ње ко је мо же -
мо да за ми сли мо. Кар та је
увек у јед ном прав цу и сви -
ма је по зна та по след ња ста -
ни ца. Ни смо у мо гућ но сти
да би ра мо ду жи ну пу та, не
зна мо ка да је го тов, али мо -
же мо да би ра мо да ли ће
нам пут би ти пра во ли ниј -
ски или кри ву дав и ис пу -
њен. Сле пи пут ни ци су не из -
бе жни на сва ком пу то ва њу:
на ка че се стра хо ви, стреп -
ње, огор че но сти, не пра шта -
ња, љут ње, пат ње, ћу та ња...
во ле оне пра ве пу те ве, јер у
кри ви на ма ис па да ју. Сре ће -
мо љу де с та квим са пут ни -
ци ма, ко ји „за мру” у три де -
се тим и до че ка ју ду бо ку
ста рост ка да стиг ну пред
циљ жа ле ћи за про пу ште -
ним мо гућ но сти ма.

По сто је и са пут ни ци ко ји
нам, са мим тим што смо их
иза бра ли, улеп ша ва ју пут и
чи не га ду жим кре и ра ју ћи
фан та стич ни жи вот ни фрак -
тал. Љу де с та квим са пут ни -
ци ма пре по зна је мо по сја ју у
очи ма ко ји пре ва зи ла зи број
на ни за них го ди на. Они би -
ра ју да их кроз жи вот пра те
ве ра, љу бав, ра до зна лост,
пра шта ње, за хвал ност, кре а -
тив ност, не жност...

Ка да би сте до би ли мо гућ -
ност да ви ди те се бе у ду бо -
кој ста ро сти, на по след њој
ста ни ци свог пу то ва ња, ко ју
по ру ку би сте по сла ли се би?
Да ли би сте жа ли ли за про -
пу ште ним при ли ка ма? Да
ли би сте опро сти ли мно го
ра ни је и та ко улеп ша ли се -
би пут, да ли би сте ви ше ра -
ди ли на оства ре њу сво јих
сно ва, а ма ње на ре а ли за ци -
ји ту ђих, да ли би сте ви ше
слу ша ли, а ма ње при ча ли,
ви де ли до бро чак и ако је
не што пре кри ве но на сла га -
ма ту ге, љут ње, бри га и
стра хо ва? Да ли би сте они -
ма ко је во ли те то ви ше го во -
ри ли, да ли би сте се би да ли
дру гу шан су за мно ге ства ри
ко је сте сме сти ли у за бо рав?

Сле пи пут ни ци или жи вот -
ни са пут ни ци – из бор је, као
и увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

че ку ју да за поч ну им пле мен -
та ци ју у сво јим ло кал ним сре -
ди на ма.

• Ка кве је још ак тив но сти
ове го ди не спро вео Тим за бор -
бу про тив тр го ви не љу ди ма?

– Ре а ли зо ва ли смо ве ли ки
број ин фор ма тив них пре да ва -
ња и ра ди о ни ца за раз ли чи те
циљ не гру пе, од основ но школ -
ског до сред њо школ ског уз ра -
ста. По себ но смо по но сни на
ор га ни за ци ју и ре а ли за ци ју
дру гог Деч јег сај ма пре вен ци је
тр го ви не љу ди ма. Ука за на нам
је и част да ор га ни зу је мо ми ни
деч је сај мо ве тог ти па у окви ру
Ме ђу на род ног ми ни ба скет
тур ни ра на Бе о град ском сај му,
као у окви ру фе сти ва ла „Мик -
сер кидс”, ко ји ће би ти одр жан
иду ћег ви кен да у Бе о гра ду. Са
истим парт не ри ма пла ни ра мо
и ре а ли за ци ју jесењег тре ћег
Деч јег сај ма. Пре то га пла ни -
ра мо да одр жи мо и је дан тре -
нинг за но ве еду ка то ре, а че ка
нас и фор ми ра ње „Ру те пла вог
ср ца”, тра ди ци о нал не ак ци је
по во дом обе ле жа ва ња 30. ју ла
– Свет ског да на бор бе про тив
тр го ви не љу ди ма.

• Ко све мо же по ста ти члан
Цр ве ног кр ста, на ко ји на чин
и ка кве ак тив но сти се ну де за -
ин те ре со ва ни ма?

– Во лон те ри су нај вред ни ји
и нај дра жи део Цр ве ног кр ста,
те сва ко ко је за ин те ре со ван да
нам се при кљу чи, мо же да до ђе
утор ком у 20 са ти у про сто ри је
Цр ве ног кр ста, ко је се на ла зе у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на 15, и
да се де таљ ни је рас пи та о на -
шим број ним ак тив но сти ма.
Они ма ко ји се дво у ме око то га
да ли да та ко не што учи не, мо -
гу да по ру чим да ме је во лон -
ти ра ње у Цр ве ном кр сту то ком
ових је да на ест го ди на из гра ди -
ло у чо ве ка ка кав да нас је сам и
упра во тај пе ри од ни ка да не
бих ме њао за би ло шта дру го.

ЗДРАВА ИСХРАНА

Вре ме је све то пли је, па је
ло гич но то што тра жи мо на -
чи не да се рас хла ди мо. Осве -
же ње, сла до лед, ја го да и сти -
го смо асо ци ја ци ја ма за час
до „ру мен ка”. Ње го во ве ли -
чан ство „ру мен ко” обо жа ва ју

ве ли ки и ма ли већ ви ше од
че тр де сет го ди на. Бр зо се
пра ви, а још бр же је де, па се
спре ми те да га пра ви те мно -
го пу та овог ле та. Мо же те ко -
ри сти ти све же или за мр зну -
те ја го де, а ево и ре цеп та.

По треб но: 300 г ја го да, две-три су пе не ка ши ке ме да и 150 мл во -

де. Та ко ђе, по треб ни су сец ко или блен дер и де вет ка лу па за сла до -

лед. Ако не ма те ка лу пе, си пај те сла до лед у ра киј ске пла стич не ча -

ше и за бо ди те шта пић или пар че цев чи це као др шку.

При пре ма: Ја го де опе ри те и очи сти те од пе тељ ки. Ме љи те их у сец -

ку док се не пре тво ре у ка шу. До дај те во ду и мед и на ста ви те ме ша -

ње. Овом сме сом на пу ни те ка лу пе и оста ви те у за мр зи ва чу, нај бо -

ље пре ко но ћи. Пре слу же ња ста ви те ка луп или ча ши цу крат ко под

млаз вру ће во де, ка ко би се сла до лед лак ше одво јио од ка лу па. По -

ву ци те за др шку и из ву ци те сла до лед. Ужи ва ње мо же да поч не!

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

Пу то ва ња

Пи ше: Драгана Јоцовић

До ма ћи „ру мен ко”

на Про гра му бор бе про тив тр -
го ви не љу ди ма, а 2010. за тре -
не ре и на кон то га по стао ко ор -
ди на тор по ме ну тог ти ма.
Успе шни про јек ти су се с вре -
ме ном ни за ли, а уло га и на чин
ра да Ти ма су се све ви ше кри -
ста ли са ли. Пр ва ве ли ка ак ци ја
на ко ју смо по но сни ре а ли зо -
ва на је у са рад њи са „Авив пар -
ком”, по во дом 18. ок то бра –
Европ ског да на бор бе про тив
тр го ви не љу ди ма. Та да смо у
из ло ге ве ћег бро ја бу ти ка по -
ста ви ли спе ци јал но при пре -
мље не лут ке, ка ко би смо по ди -
гли свест о овом про бле му. На -
кон то га смо осми сли ли „Ру ту
пла вог ср ца”, ко ја сва ке го ди на
оба ра соп стве не ре кор де по
бро ју укљу че них гра ђа на.

• Тим је по знат и по ре а ли -
за ци ји Деч јег сај ма, у окви ру
ко јег нај мла ђе и њи хо ве ро ди -
те ље ин фор ми ше те о опа сно -
сти ма ко је пре те од тр го ва ца
љу ди ма?

– Та ко је. Про шле го ди не
смо ус пе ли да ре а ли зу је мо ту
иде ју, ко ју сам имао од по чет -
ка мог ко ор ди ни са ња Ти мом.
Тај до га ђај сва ке го ди не ра сте,
а увек је оце њен као фан та сти -
чан и од стра не де це и од стра не
ро ди те ља, вас пи та ча и учи те ља.
Сто га је чи тав тај кон цепт, као
и наш ди дак тич ки ма те ри јал,
пре у зет и са да се при ме њу је
ши ром Ср би је. Оно што је по -
себ на част за нас, је сте то што
су пред став ни ци на шег ти ма
укљу че ни у Ко ор ди на ци о ни
тим за бор бу про тив тр го ви не
љу ди ма Гра да Пан че ва, где
смо има ли при ли ку да уче -
ству је мо у кре и ра њу ак ци о ног
пла на за пе ри од 2014–2017,
али, што је мо жда и бит ни је,
до би ли смо по ве ре ње свих
чла но ва тог те ла да упра во ми
бу де мо но си о ци ак тив но сти
Ак ци о ног пла на.

• Не дав но сте, као пред став -
ник Цр ве ног кр ста, бо ра ви ли у
Пор ту га ли ји. Шта је био по вод
за ваш од ла зак та мо?

– Од 4. до 8. ма ја при су ство вао
сам Ме ђу на род ном тре нин гу
за еду ка то ре, ко ји су ор га ни зо -
ва ли Цр ве ни крст Пор ту га ли је
и Цен тар за са рад њу на Ме ди -
те ра ну. Тре нинг је ко рак да ље,

ви не љу ди ма, мо ја уло га, као
чла на гру пе за раз вој тог про -
гра ма, би ла је да на тре нин гу
над гле дам ње го ву им пле мен -
та ци ју. Тре не ри из де вет зе ма -
ља ме ди те ран ске зо не од лич -
но су при пре ми ли сво је за дат -
ке, а уче сни ци су сјај но при -
хва ти ли ма те ри јал и ме то до -
ло ги ју, те с не стр пље њем иш -

ка. Иа ко је мо ја ка ри је ра као
так ми ча ра за вр ше на, на ста -
вио сам да се ба вим спре ма -
њем еки па, што је про шле го -
ди не по но во до ве ло до злат не
ме да ље на по кра јин ском так -
ми че њу.

• Ка ко сте по ста ли члан Ти -
ма за бор бу про тив тр го ви не
љу ди ма?

– По чет ком 2009. го ди не за -
вр шио сам тре нинг за еду ка то ре

на стао на кон већ одр жа ног
тре нин га за тре не ре у Бе о гра -
ду про шле го ди не, а иде ја је
би ла да два на ест тре не ра об у -
че них том при ли ком ре а ли зу -
је обу ку за три де сет во лон те ра
у Пор ту га ли ји. С об зи ром на
то да је ову ак ци ју ини ци рао
Цр ве ни крст Ср би је с ци љем
ди се ми но ва ња ме то до ло ги је и
ди дак тич ког ма те ри ја ла из
Про гра ма бор бе про тив тр го -



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, 26. мај 2017.

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

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О



ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА МИ ЛО ША ШО БА ЈИ ЋА

Би ће мо веч ни и са сма ње ним ки се о ни ком
Из ло жба ра до ва Ми ло ша Шо -
ба ји ћа „Сли ке – скулп ту ре –
ви део” отво ре на је у че твр так,
18. ма ја, у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти.

По став ка је по де ље на у два
де ла – „Гу ше ње” и „Бе жа ње”.
Нај ста ри је из ло же не сли ке
на ста ле су пре два де се так го -
ди на, а но ви је пре се дам-осам.
Из ло же не су и скулп ту ре, а
пу бли ка има при ли ку да по -
гле да и ви део-до ку мент.

– По што жи ви мо у овом
све ту, где је гу ше ње свих нас
то ли ко очи глед но, ни сам мо -
гао да не ра дим то што осе ћам
– да се гу ши мо, да нас гу ше, а
да не мо гу да нас угу ше и да
ће мо би ти веч ни, иа ко с ја ко
сма ње ним ки се о ни ком. Све -

до ци смо огром ног бе жа ња
пре ма Евро пи с про сто ра де -

ва сти ра них ра то ви ма ко је су
иза зва ле иста та Евро па и
САД, бе жа ња чо ве ка да се спа -
се. Гу ши ме овај си стем, ко ји
је не под но шљив. Јед на си ла,
јед но у мље, Аме ри ка, Европ -
ска уни ја – они дик ти ра ју,
пра ве ра то ве, уби ја ју на ро де,
ева ку и шу га с јед ног ме ста на
дру го, а го во ре да су до бри и
да же ле до бро сви ма. То је чи -
ста лаж. Они нас све гу ше. Гу -
ше они и сво је на ро де. Умет -
ност је бунт, умет ност слу жи
за опо ме ну, умет ник је са мо -
стал ни стре лац, са мо стал ни
ми сли лац и онај де струк тив -
ни део дру штва ко ји те ра на
раз ми шља ње. Та кав умет ник
ових по след њих три де сет
го ди на у но вом европ ско-
-аме рич ком си сте му ни је по -
сто јао, осим рет ких из у зе та ка
– об ја шња ва Шо ба јић.

Не ма ња Ро тар, већ ник за ду -
жен за кул ту ру, ка же да ова
из ло жба има је зо ви ту но ту.

– Али ако из ло жба не ин три -
ги ра, ако чо ве ка не на го ни на
раз ми шља ње, по мом ми шље њу

ни је до во љан успех. Каф ка је
ре као да умет ност мо ра да бу де
као се ки ра, да би раз би ла мр -
тво мо ре у на ма. Упра во то мр -
тво мо ре се ства ра на гло бал -
ном пла ну и чи ни нам се да
умет ност све ви ше гу би тр ку,
као и да ко мер ци ја ли за ци ја и
до ба спек та кла у ко ме жи ви мо
гу ше упра во ону аван гард ну,
упра во ону ан га жо ва ну ком по -
нен ту код умет но сти ко ја вас
про сто об у зи ма. Не ма те ком -
по нен те, све је уро ње но у јед ну
за ба вљач ку ди мен зи ју и ту смо
да се уљуљ ка мо и још ви ше да
за бо ра ви мо ко смо, шта смо –
ис ти че Ро тар.

Део по став ке чи не и ра до ви
сту де на та про фе со ра еме ри ту -
са Ми ло ша Шо ба ји ћа с Фа -
кул те та за умет ност и ди зајн.

Шо ба ји ће ва де ла на ла зе се у
три де се так му зе ја у све ту, о
ње му је об ја вље но пет мо но -
гра фи ја (у Па ри зу, Лон до ну и
Бе о гра ду), до бит ник је број -
них на гра да у Ср би ји. Имао је
пре ко се дам де сет пет са мо -
стал них из ло жби.

Из ло жба 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 отво -
ре на је у уто рак, 23. ма ја, у Га -
ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми ха -
и ло ви ћа.

Ова дво ји ца умет ни ка освр -
ћу се на од но се ко је ус по ста -
вља ју они што има ју моћ и си -
лу и они што тр пе по сле ди це.

„Бли ска про шлост је, на жа -
лост, са мо јед на од сце на у овој
веч ној исто риј ској пред ста ви у
ко јој се не сре ћа обич них љу ди

пред ста вља као њи хов нај ве ћи
ин те рес, упо тре бом ра зно вр -
сних ме то да, ма ни пу ла ци јом и
про па ган дом, као и прет њом
од но сно упо тре бом си ле”, на -
во ди се у са оп ште њу.

Ра до ви ће би ти из ло же ни до
5. ју на.

СКУЛП ТУ РE РА ДИ ВО ЈА 

МАР КО ВИ ЋА И МИ ЛИ ЈЕ НЕ ШИ ЋА

Узро ци и по сле ди це

Кон церт са ста ва „Трио Син ги -
ду нум” одр жан је у по не де љак,
22. ма ја, у Кул тур ном цен тру.
Пу бли ка је ужи ва ла у де ли ма
Ива не Сте фа но вић, Дра га не
Јо ва но вић, Ива на Бр кља чи ћа,
Ане Кр ста јић, Лу ке Чу бри ла,
Ми ла не Сто ја ди но вић Ми лић
и Вла ди ми ра Трм чи ћа.

„Трио Син ги ду нум” по сто -
ји де сет го ди на, а чи не га
Ксе ни ја Ми ло ше вић (ви о ли -
на), Ста на Кр ста јић (фла у та)
и Де јан Су бо тић (кла вир).
Њи хов ре пер то ар чи не ра зно -
вр сна де ла, од ба рок не епо хе
до ком по зи ци ја са вре ме них
ау то ра.

Му зи ка
Пе так, 26. мај, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:
кон церт ор ке стра хар мо ни ка, под ди ри гент ским вођ ством
проф. Бра ни ми ра Ђо ки ћа.

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).

Су бо та и не де ља, 27. и 28. мај, 9 са ти, дво ра на Кул тур ног
цен тра: че твр ти Бал кан ски олим пиј ски фе сти вал му зи ке и
игре „Dunav International”.

По не де љак, 29. мај, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Ка та ри не Пе јак (во кал, кла вир).

По не де љак, 29. мај, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: кон церт уче ни ка гу дач ког од се ка Му зич ке шко ле.

Уто рак, 30. мај, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:
мла ди пи ја ни сти из кла се проф. Ма је Бо шко вић Но виц ки
одр жа ће тра ди ци о на лан кон церт.

Сре да, 31. мај, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”: кон -
церт уче ни ка тру бе из кла се проф. Кон стан ти на Со ти ров ског.

Уто рак, 30. мај, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: све ча -
ни кон церт по во дом обе ле жа ва ња осам де сет го ди на КУД-а
„Абра ше вић”.

Сре да, 31. мај, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че сал се.

Књи жев ност
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 мић, у окви ру ма ни фе ста ци је „Мај -
ски да ни књи ге”. Раз го вор ће во ди ти Ву ле Жу рић.

По не де љак, 29. мај, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: пред ста вља ње но ве књи ге пе са ма Ја сми не То пић „Пла -
жа не са ни ца”. О књи зи ће го во ри ти Је ле на Ан ге лов ски,
Не ве на Сте фа но вић и Гој ко Бо жо вић, а по е зи ју ће сви ра ти
Сло бо дан Ре ко вић (кла ви ја ту ре, ри там-ма ши на), Са ва Ма -
рин ко вић (ги та ра) и Ђу рађ Ши мић (бас).

Уто рак, 30. мај, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: пред -
ста вља ње по ет ског ства ра ла штва пе сни ка Ру жи це Пе тро вић,
Ви о ле те Па чев ски и Ми ли во ја Фор ги ћа. Раз го вор ће во ди ти
њи хов ко ле га Дра го слав Лац ко вић.

Сре да, 31. мај, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: пре -
да ва ње „Пси хо ло ги ја мо ћи”, ко је ће одр жа ти Ива на Пе ри -
чин, ма стер пси хо лог, и Не ма ња Ђи ка но вић, со ци о лог из
Срп ског удру же ња за фи ло зоф ску прак су (СППА).

Из ло жбе
Уто рак, 30. мај, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: отва ра ње
из ло жбе фо то гра фи ја „Објек ти вом кроз свет око нас”, ко ју
ор га ни зу је За вод за јав но здра вље, под по кро ви тељ ством Фо то-
-са ве за Ср би је.

КУЛТУРА
Петак, 26. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ПРЕД СТА ВЉЕ НИ „РУ КО ПИ СИ 40”

МЕ СТО СУ СРЕ ТА АУ ТО РА У РЕ ГИ О НУ
Збор ник по е зи је и
крат ке про зе мла дих
с про сто ра бив ше 
Ју го сла ви је 
про сла вио ју би леј

Пред ста вља ње ју би лар ног, че -
тр де се тог из да ња Збор ни ка
по е зи је и крат ке про зе мла дих
с про сто ра бив ше Ју го сла ви је
„Ру ко пи си” тра ја ло је три да -
на, од 18. до 20. ма ја, у Бе о -
гра ду и Пан че ву. У ње му су се
на шла де ла ше зде сет де вет ау -
то ра, а на кон курс је при сти -
гло пре ко 1.100 ра до ва ви ше
од че ти ри сто ти не мла дих
књи жев ни ка. О ода би ру де ла
од лу чу је жи ри, ко ји чи не Ја -
сми на То пић (глав на уред ни -
ца), Дра га на Мла де но вић, Ср -
ђан Га гић, Ана Ри сто вић (Сло -
ве ни ја) и Звон ко Та не ски (Ма -
ке до ни ја).

– „Ру ко пи си” има ју, ре кла
бих, са мо стал ни жи вот и ми мо
уред нич ког из бо ра, а ме ни је
дра го јер се за и ста на кра ју сва -
ке го ди не чи та ју као до бра и
ква ли тет на књи га мла де по е -
зи је и крат ке про зе. Кад се на
то до да и да су ме сто су сре та
ау то ра у ре ги о ну, зна чај је још
ве ћи. Љу ди во ле ју би ле је и ра -
до их у све сти пер ци пи ра ју као
из у зет но ва жне, али ни је по ен -
та у то ме. По ен та је да се тра је
и ис тра ја ва сва ко днев но, из го -
ди не у го ди ну, да се не гу је, гра ди,
оја ча ва и на ста вља тај ва жан
рад, ко ји он да по ла ко по ста је
део кул тур не ба шти не. Ју би ле -
ји нас са мо под се ћа ју на то где
смо би ли и до кле смо сти гли, и
оба ве зу ју да на ста ви мо да ље –
ка же Ја сми на То пић.

У че твр так, 18. ма ја, у бе о -
град ском клу бу „По лет” одр -

жа на је пр ва про мо ци ја ма ни -
фе ста ци је и збор ни ка „Ру ко -
пи си 40”, на ко јој су уче ство -
ва ли Ја сми на То пић, Дра га на
Мла де но вић, Ср ђан Га гић, Ву -
ле Жу рић, пан че вач ки и бе о -
град ски ау то ри за сту пље ни у
ово го ди шњем, али и у прет -
ход ним из да њи ма Збор ни ка.

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”, на ко јој су уче -
ство ва ли 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, одр жа на је у пе так,
19. ма ја, у дво ра ни „Апо ло”
До ма омла ди не. О пр вим об ја -
вљи ва њи ма и књи жев ним по че -
ци ма с мла дим књи жев ни ци ма
је раз го ва рао Ву ле Жу рић. На -
кон ове три би не усле ди ла је
још јед на – „Но ва цр но гор ска
пе снич ка сце на”.

Пре по ру ке 
на оштри ци бри ја ча

МОЈ избор МОЈ

Ми лош Па вло вић,

бер бе рин

КЊИ ГА: Ка жу да дур лан ци
(Дур лан, на се ље у Ни шу)
нај бо ље зна ју ка ко је во зи ти
ле вом стра ном дру ма. Та ко
је и књи га Де ја на Сто јиљ ко -
ви ћа на зва на „Ле вом стра -
ном дру ма”. У њој он при по -
ве да о че ти ри град ске ур ба не
ле ген де Ни ша. Реч је о при -
ча ма кроз ко је се про вла че
ма то ри пан ке ри и мла ди
ди зе ла ши, дво цев ке са ста -
рим па тро на ма, да ме сум -
њи вог мо ра ла, швер це ри,
ве ли ке ко ли чи не ви ња ка,
као и ле ген дар не ка фа не у
Дур ла ну. Имам ути сак да је
же лео да на пи ше срп ску
вер зи ју сце на ри ја за филм
„Две ча ђа ве дво цев ке”. Си -
ту а ци је у ко је упа да ју ње го -
ви ли ко ви де ша ва ју се у
свим гра до ви ма све та, па и
на ма „ис пред но са”, са мо се
Сто јиљ ко вић по тру дио да их
опи ше на ви ше не го ре а лан
и ко ми чан на чин.

МУ ЗИ ЧАР: Ми шље ња сам
да на ве ли ког умет ни ка и ве -
ли ког го спо ди на као што је
Том Вејтс за и ста не тре ба
тро ши ти пре ви ше ре чи. Уко -
ли ко же ли те да ужи ва те у ла -
га ном џез зву ку с по е тич ним
тек сто ви ма, ал бу ми „The He-
art of Saturday Night” и „Clo-
sing Time” пра ви су из бор за
вас. Би ло би до бро да ал бу ме
слу ша те са ми уз ка фу и ци -
га ре те.

СТРИП: Уко ли ко вам је де -
тињ ство би ло ис пу ње но јур -
ца њем за лоп том с дру га ри ма

из кра ја, ску пља њем сли чи -
ца са европ ских и свет ских
пр вен ста ва у фуд ба лу, уба -
ци ва њем же то на у апа ра те
за ви део-игри це, на мо та ва -
њем ау дио-ка се та хе миј ском
олов ком, иш че ки ва њем да
се по ја ви дру ги део фил ма
„Тер ми на тор”, он да је си -
гур но да је и стрип био не из -
о став ни део ва шег од ра ста -
ња. Од ра ста ње уз хе ро је и
ан ти хе ро је као што су Алан
Форд, Ми стер Но и Кор то
Мал те зе до но си ло је го ми ле
осме ха и та ко зва них ме ња -
жа ме ђу дру го ви ма. Из дво -
јио бих хо рор стрип „Ди лан
Дог”, ко ји је ство рио ита ли -
јан ски пи сац и но ви нар Ти -
ци ја но Скла ви. Рад ња се де -
ша ва у Лон до ну и пра ти жи -
вот де тек ти ва за нат при род -
не по ја ве – Ди ла на До га.
Ни ка ко не мој те гле да ти хо -
ли вуд ску глу пост – филм
„Ди лан Дог”. Осим што је
оскр на вље но име Ди ла на
До га, не ма ни че га што по ве -
зу је ре мек-де ло Ти ци ја на
Скла ви ја са... не знам ни ка -
ко да ока рак те ри шем овај
филм, осим као по ку шај.

Страну припремила 
Милица

Манић

Глав ни про грам фе сти ва ла
одр жан је у су бо ту, 20. ма ја,
та ко ђе у дво ра ни „Апо ло” До -
ма омла ди не. Ау то ри „Ру ко -
пи са 40” из Ср би је, Сло ве ни је,
Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви -
не, Цр не Го ре и Ма ке до ни је
пред ста ви ли су сво ја об ја вље -
на де ла, а пу бли ка је има ла
при ли ку да чу је и не што ви ше
о њи ма, али и о књи жев ној
сце ни гра да или др жа ве ода -
кле до ла зе. Пу бли ци су се том
при ли ком обра ти ли и Не ма ња
Ро тар, град ски већ ник за ду -
жен за кул ту ру, и Ма ри ја Је -
вић, ди рек тор ка До ма омла -
ди не.

– На кон рас па да Ју го сла ви -
је ова ма ни фе ста ци ја је има ла
и јед ну по ли тич ку ди мен зи ју,
а то је да су се љу ди и ау то ри
ску пља ли из бив ших ју го сло -
вен ских ре пу бли ка и ства ра ли
ов де. Та по ет ска реч је об је ди -

ња ва ла и ства ра ла је дан књи -
жев ни про стор, од но сно кул -
тур ни про стор ко ји се ни ка да
ни је рас пао. Рас пао се ге о -
граф ски, рас пао се по ли тич -
ки, рас пао се сва ки дру ги,
али ми слим да је тај кул тур -
ни про стор остао да жи ви.
Остао је да жи ви кроз „Ру ко -
пи се”, остао је да жи ви кроз
мно ге дру ге су сре те умет ни -
ка и оних љу ди ко ји су ства -
ра ли и очу ва ли ве зе ко је су
не рас ки ди ве, бар ка да смо у
пи та њу ми љу ди од умет но -
сти, љу ди од пе ра; за нас те
гра ни це и та кве ства ри не по -
сто је – об ја шња ва Ро тар, ко ме
су пр ве пе сме об ја вље не упра -
во у „Ру ко пи си ма”.

У окви ру пра те ћег про гра ма
одр жа на је ра ди о ни ца, а за
крај сва ког да на ор га ни за то ри
су обез бе ди ли ра зно вр стан му -
зич ки про грам.

КОН ЦЕРТ БЕ О ГРАД СКОГ СА СТА ВА

Трио Син ги ду нум



КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ У ГЛО ГО ЊУ

При че са обла ка

Уче ни ци Основ не шко ле „Мо -
ша Пи ја де” у Ива но ву има ли
су при ли ку да у по не де љак,
22. ма ја, са зна ју мно го то га о
зна ча ју пче ла и пче ли њих
про ду ка та за људ ско здра вље.

Пре да ва чи су им би ли ис -
ку сни и до ка за ни про из во ђа чи
ме да из Дру штва пче ла ра
Стар че во, јед ног од нај ор га -
ни зо ва ни јих у ре ги о ну. Они
су ђа ци ма, у тра ја њу школ -
ског ча са, при бли жи ли мно ге
тај не ове ве о ма за ни мљи ве
по љо при вред не гра не. По ред
оста лог, упо зна ли су их с на -
чи ни ма пра вље ња ме да, по -
ступ ци ма у ве зи с раз ли ко ва -

њем при род ног од ла жног
про из во да, као и пред но сти ма

кон зу ми ра ња про ду ка та пче -
ли њег ра да.

Ма ли Ива нов ча ни мо гли су
да са зна ју не што ви ше о жи во -
ту тих пле ме ни тих ин се ка та,
вр ста ма ко шни ца, оба ве за ма
пче ла ра и њи хо вим оде ли ма.
Део пре да ва ња био је про жет
са ве ти ма о за шти ти од ује да
пче ле, алер ги ја ма на те убо де
и ле ко ви ма ко ји ма се от кла -
ња ју не же ље не по сле ди це. Ка -
ко би ово дру же ње учи ни ли
сли ко ви ти јим, пче ла ри су це -
лу при чу илу стро ва ли раз ли -
чи тим екс по на ти ма и ре кви -
зи ти ма.

На кра ју су се при сут ни за -
сла ди ли ме дом и слат ки ши ма
на пра вље ним од ње га.

У ор га ни за ци ји КУД-а „Жи -
сел”, у не де љу, 28. ма ја, у 19 са -
ти, у До му кул ту ре у Омо љи ци

би ће одр жан сед ми ме ђу на -
род ни фе сти вал на род не игре
и пе сме под на зи вом „Ни кољ -
дан ски ве нац 2017”. Као и до
са да до ма ћи ни ће, у ве ли ком
дру штву ан сам ба ла из зе мље
и ино стран ства, обе ле жи ти
свој пра зник, као и пра зник
ло кал ног хра ма – Све тог Ни -
ко ла ја.

Про грам ће по че ти сат ра ни -
је де фи ле ом уче сни ка фе сти ва -
ла глав ном ули цом и цен тром
Омо љи це. Та да ће по но во све -
ча на по вор ка од пре ко две ста
пе де се то ро младих оде ве них у
но шње, уз пе сму и му зи ку ви ше
ор ке ста ра и раз ли чи тих на род -
них ин стру ме на та, по но во раз -
га ли ти мно го број не су гра ђа не.

Сви они ће, под раз ли чи тим
за ста ва ма и ис так ну тим обе -
леж ји ма сво га ме ста, до ћи у ве -
ли ку са лу До ма кул ту ре, где ће
при ка за ти сво је играч ко уме ће.
А по ред че ти ри до ма ће фол -
клор не гру пе, пред омо љич ком
пу бли ком на сту пи ће и го сти из
Ру му ни је, По жа рев ца, Ко це ље -
ве, Сме де ре ва, Ива но ва...

Ка ча ре вач ка де ца има ла су
мо гућ ност да у уто рак, 22.
ма ја, ужи ва ју у ма е страл ној
глу ми по зна тих ли ко ва с ма -
лих и ве ли ких екра на. Тог
да на су Је ли ца Сре те но вић,
Ми ли ца Јан ке тић и Дра го -
љуб Зо рић, у До му омла ди -
не, и то у два на вра та, из ве ли
пред ста ву под на зи вом „Бај -
ка о ри ба ру и ри би ци”.

Сце на рио за овај ко мад на -
стао је по де лу ру ског ве ли -
ка на Алек сан дра Пу шки на, а

нај мла ђи уче ни ци су из ове
при че мо гли да из ву ку мно ге
му дро сти. Пре све га, да не
бу ду по хлеп ни и охо ли, по -
пут же не по ме ну тог ри ба ра,
ко ји је са свим слу чај но из ву -
као злат ну ри би цу и по том
про шао по у чан пут од си ро -
ма штва до бо гат ства и на зад.

„Ма ла” пу бли ка је од лич -
но и ин тер ак тив но при хва -
ти ла још је дан по зо ри шни
до жи вљај ко ји је ор га ни зо -
вао Дом кул ту ре у Ка ча ре ву.

Ба нат ски Бре сто вац: Се о ска
сла ва Спа сов дан ове го ди не
про сла вље на је у зна ку три ве -
ка по сто ја ња ме ста, а тим по -
во дом је у че твр так, 25. ма ја,
при ре ђен бо гат и ра зно вр стан
про грам. Пр ва фа за из град ње
ко лек тор ског ка на ла је го то во
окон ча на, а у до глед но вре ме
би ће за по че та и дру га. Ра до ви
на ре кон струк ци ји по ња вич -
ког мо ста још увек че ка ју на
раз ре ше ње имо вин ско-прав не
за вр зла ме.

Ба нат ско Но во Се ло: Мла ђи
фол клор ни ансaмбли До ма
кул ту ре на сту пи ће у фи на лу
по кра јин ске смо тре у Бач кој
То по ли, а на ред ног ви кен да
на род ни ор ке стар уче ство ва -
ће на европ ској смо три срп -
ске ди ја спо ре. Дом кул ту ре
обе ле жио је сла ву Ћи ри ло и
Ме то ди је у сре ду, 24. ма ја, а
су тра дан су у згра ди по ме ну -
те уста но ве то учи ни ле и же -
не из удру же ња „Но во се љан -
ке/Boboacele”, с том раз ли -
ком што је реч о Спа сов да ну.

До ло во: Ко њич ки клуб је при -
ре дио ка сач ки дан у не де љу,
21. ма ја, на ло кал ном хи по -
дро му. Сле де ћег да на, ни зом
про гра ма, обе ле же на је се о -
ска сла ва Пре нос мо шти ју
Све тог Ни ко ла ја. 

Гло гоњ: Мла ђи деч ји ан самбл
на сту пио је у су бо ту, 20. ма ја,
у окви ру про гра ма по во дом
Да на оп шти не Опо во, а по том
и у че твр так, 25. ма ја, на про -
сла ви три ста го ди шњи це од
осни ва ња Бре стов ца. Ма тур -
ски бал осма ка би ће одр жан у
че твр так, 1. ју на, од 19 са ти, у
До му кул ту ре.

Ива но во: Жур ка на отво ре -
ном под на зи вом „Пси хо де -
лич на гро зни ца” при ре ђе на
је у су бо ту, 20. ма ја, код црп -
не ста ни це, уз ве ли ки број
љу ди из це ле зе мље. Чла но ви
Дру штва пче ла ра Стар че во
одр жа ли су у шко ли у по не -
де љак, 22. ма ја, пре да ва ње за
уче ни ке о зна ча ју пче ла и
пче ли њих про из во да.

Ја бу ка: За вр ше на је ре кон -
струк ци ја ко шар ка шког те -

ре на на отво ре ном, у то ку је
са на ци ја по сто је ћег мо сти ћа
ис пред об да ни шта, а оче ку је

се ско ра шњи по че так ра до ва
на по ста вља њу над стре шни -
це на пи ја ци.

Ка ча ре во: Се о ску сла ву Све -
ти Ћи ри ло и Ме то ди је у сре -
ду, 24. ма ја, за јед нич ки су
обе ле жи ле цр ква, шко ла и
Ме сна за јед ни ца. На је зе ру
је у то ку бе то ни ра ње плат -
фор ме. Деч ја пред ста ва „Бај -
ка о ри ба ру и ри би ци” из ве -
де на је у уто рак, 23. ма ја, у
До му омла ди не. Удру же ње
же на „Ет но-ку так” у су бо ту,
27. ма ја, у 10 са ти, на пла тоу
у цен тру се ла отво ри ће из ло -
жбу ста рих је ла и за на та.
Истог да на, сат ра ни је, у
спорт ској ха ли по че ће ре пу -
блич ко пр вен ство ве те ра на у
сто ном те ни су.

Омо љи ца: Из ло жба под на -
зи вом „Исто ри ја гра да Пан -
че ва” отво ре на je у уто рак,
23. ма ја, у До му кул ту ре, а
при ре ди ла ју је по ме ну та
уста но ва у са рад њи са Исто -
риј ским ар хи вом гра да Пан -
че ва. Ме ђу на род ни фе сти вал
фол кло ра „Ни кољ дан ски ве -
нац”, у ор га ни за ци ји КУД-а
„Жи сел”, би ће при ре ђен у
не де љу, 28. ма ја, од 18 са ти,
у цен тру се ла.

Стар че во: Гра ђа ни ко ји же ле
да ле га ли зу ју објек те мо гу до -
ћи у Ме сну за јед ни цу сва ког
рад ног да на из ме ђу 10 и 12
са ти. Ми лош Си ми јо но вић је
у сре ду, 24. ма ја, про мо ви сао
но ву збир ку пе са ма у га ле ри -
ји „Бо ем”. Стар че вач ки ска у -
ти су про те клог ви кен да бо ра -
ви ли у Су бо ти ци и Се ге ди ну,
а иду ће не де ље пред став ни ци
Од ре да из ви ђа ча „На дел”
при су ство ва ће „Мај ским су -
сре ти ма” у Шап цу.

Петак, 26. мај 2017.
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Месне актуелности 

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У близини спортског
центра ускоро можда
и рибњак

На кон што су се при кљу чи ли
на град ску во до вод ну мре жу,
Ка ча рев ци су по но во по ка за -
ли до ма ћин ски дух. На и ме,
љу ди ко ји во де јед но од нај ве -
ћих пан че вач ких се ла од лу -
чи ли су да не уга се пет бу на ра
из ко јих су се до не дав но ме -
шта ни снаб де ва ли дра го це -
ном теч но шћу, већ ће се ода -
тле убу ду ће на па ја ти два ва -
жна објек та. Из по ме ну тих
из во ра уве ли ко се за ли ва ју те -
ре ни ло кал ног фуд бал ског
клу ба, а уско ро ће се на исти
на чин пу ни ти по пу лар но ка -
ча ре вач ко је зе ро.

Ме сна за јед ни ца је, са око
че ти ри сто хи ља да ди на ра, но -
си лац тог по сла, ко ји је на јав -
ној на бав ци ма ле вред но сти
до би ла но во се љан ска фир ма,
а на осно ву од лу ке Град ског
ве ћа, ЈКП „Во до вод и ка на ли -
за ци ја” до ни рао је це ви преч -
ни ка 100 ми ли ме та ра, укуп не
ду жи не 1.200 ме та ра.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка
Из вр шног од бо ра Скуп шти не
МЗ Зо ра на Мар ко ви ћа, на тај

на чин су ста ри бу на ри по ве за -
ни са Спорт ско-ре кре а тив ним
цен тром „Је зе ро”.

– Пет њих ин те гри са но је у
је дан си стем, чи ји ће рад би ти
кон тро ли сан из цен трал не
про сто ри је у на шем ко му нал -
ном пред у зе ћу. Ода тле ће мо
их све на из ме нич но и до зи ра -
но ко ри сти ти, јер ако је дан не
функ ци о ни ше го ди ну да на,
мо же да „про пе ски ра” и те шко

га је вра ти ти у упо тре бу. Че ти -
ри пум пе има ју по осам на ест
ки ло ва та, а јед на – је да на ест,
па ће она, ра ди уште де стру је,
нај че шће би ти у по го ну – на вео
је Мар ко вић.

Он до да је и да Ме сна за јед -
ни ца има на ме ру да јед ног
да на из на ве де них из во ри шта
пу ни по сто је ћу де пре си ју,
уда ље ну око по ла ки ло ме тра
од је зе ра, где у пер спек ти ви

СЕЛО

ПРЕД ЛЕТ ЊУ СЕ ЗО НУ НА КА ЧА РЕ ВАЧ КОМ ЈЕ ЗЕ РУ

НА ПА ЈА ЊЕ КУ ПА ЛИ ШТА 

ИЗ СТА РИХ БУ НА РА

ПО УЧ НА ПРЕД СТА ВА У КА ЧА РЕ ВУ

Бај ка о ри ба ру 
и ри би ци

Да књи жев но ве че не мо ра
би ти зах тев но, до каз је и не -
дав но пред ста вља ње књи жев -
ни це Та ма ре Лу јак из Бе о гра да
и мла дог пан че вач ког пе сни ка
Ми ло ша Ди кли ћа у гло гоњ -
ском До му кул ту ре.

Го шћа из глав ног гра да јед -
на је од нај и стак ну ти јих срп -
ских ау тор ки из обла сти на уч -
не фан та сти ке, као и уред ни ца
и но ви нар ка и ви ше књи жев -
них ча со пи са и фан зи на. Пу -
бли ка је од ње мо гла мно го да
са зна о зид ним гра фи ти ма, ко -
ји кра се свет ске ме тро по ле,
при ка за ним у књи зи „Улич ни
хо дач”. По ред то га, Лу ја ко ва је
го во ри ла о ак тив но сти ма Удру -
же ња љу би те ља стри по ва. Из -
не на ђу ју ће је да су мно ги аме -

рич ки стри по ви ко ји се мо гу
ку пи ти на тра фи ци плод ма -
ште на ших цр та ча из Бе о гра да

или Ни ша, а на ши из да ва чи
их по том от ку пљу ју од стра на -
ца. Она је спо ме ну ла и то да су

на ши пе сни ци ко ји пи шу ха и -
ку по е зи ју у са мом свет ском
вр ху и да су на ро чи то це ње ни
у Ја па ну.

Спи са те љи ца се у књи зи
„При че са обла ка” упу сти ла у
ма што ви ту по тра гу за ко ре ни -
ма на стан ка ве тра, сне га и
обла ка. Ту су и пи та ња као што
је „За што је сун це по не кад цр -
ве но?”, а на ње га и дру ге по ста -
вље не за го нет ке ау тор ка је да ла
за ни мљи ве књи жев не од го во ре.

Пред пу бли ком је пр ви пут
јав но на сту пио мла ди Пан че -
вац Ми лош Ди клић, ко ји сво је
пе сме за сад про мо ви ше на
књи жев ним пор та ли ма, а Гло -
гоњ ци су чу ли три: „Свој по сао
ра ди де те”, „Пу пин и Те сла” и
„Спа вај те с ми ром”.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ИВА НО ВАЧ КОЈ ШКО ЛИ

Ђа ци слу ша ли о зна ча ју пче ла

тре ба да ник не риб њак. Ка да
је реч о оми ље ном ку па ли шту
Ка ча ре ва ца и љу ди с ра зних
дру гих стра на, пре ма са да -
шњим про це на ма, у скла ду с
вре мен ском прог но зом, је зе -
ро ће про ра ди ти око 15. ју на;
са мо пу ње ње тра ја ће око се -
дам да на, а да би све би ло по
за ко ну, би ће нео п ход но да
поч не да ра ди спа си лач ка
слу жба.

У НЕ ДЕ ЉУ СЕД МИ „НИ КОЉ ДАН СКИ ФЕ СТИ ВАЛ”

Ме ђу на род ни фе сти вал фол кло ра у Омо љи ци

Први пливачи очекују се средином јуна

Тамара Лујак и Милош Диклић



Јед но ли це по вре ђе но је у ту -
чи ко ја је из би ла про шлог
пет ка, 19. ма ја, око 15 са ти, у
цен тру гра да. Пре ма пи са њу
бе о град ских днев них ли сто ва,

на вод но је нај пре до шло до
сва ђе из ме ђу дво ји це мла ди -
ћа, да би по сле то га је дан од
њих на ср нуо на дру гог че ки -
ћем, а овај га на пао но жем.

По ли циј ска упра ва Пан -
че во је на ја ви ла да ће про -
тив уче сни ка у ту чи би ти
под не те кри вич не при ја ве
за на но ше ње те ле сних по -
вре да и на сил нич ко по на -
ша ње.

Љубав према авантурама,
путовањима у далеке земље
и алпинизму одвела је ових
дана нашег тридесетдвого-
дишњег суграђанина Зорана
Бранковића на планински
масив Атлас, највећи у Ма-
року, висок око четири хи-
љаде метара.

Како нас је обавестио ње-
гов брат Виктор, он се попео
на ту планину заједно с гру-
пом пријатеља након кра-
ћих кондиционих припрема
за далеки пут.

– Зоран је неколико годи-
на планинар, а пре Атласа
се пењао на Шар-планину и
Триглав. Живи здравим и
спортским животом и није

пушач. Следеће планине ко-
је планира да освоји јесу
Олимп и Монблан – додао је
Виктор.

Планински масив Атлас
један је од највећих у
Африци. Дугачак је 2.500
километара и пролази кроз
три државе – Алжир, Ма-
роко и Тунис. С врха те
планине пружа се изузетно
леп поглед зато што је она
природна граница између
Медитерана и Атлантског
океана на једној страни и
пустиње Сахаре на другој.
Атлас је интересантан и по
томе што важи за стани-
ште ретких биљних и жи-
вотињских врста.

Ме ђу вла сни ци ма кре дит них
кар ти ца те шко да има оних
ко ји док по ди жу но вац на бан -
ко ма ту, по ми сле да би њи хо ви
лич ни по да ци мо гли да бу ду
зло у по тре бље ни, а они по кра -
де ни. Ме ђу тим, про шло не -
дељ но хап ше ње у Бе о гра ду бу -
гар ских др жа вља на ко ји су
кра ли по дат ке с плат них кар -
ти ца на ших гра ђа на на бан ко -
ма ти ма по ка за ло је да је та ква
опа сност ствар на.

Под се ћа мо, по ли ци ја је
при ли ком пре тре са два ста на
ко је су ухап ше ни бу гар ски др -
жа вља ни из нај ми ли у Бе о гра -
ду про на шла пет тзв. ски ме ра,
уре ђа ја за учи та ва ње по да та ка
с плат них кар ти ца, по моћ ни
алат ко ји су ови ло по ви ко ри -
сти ли и два лап то па. 

Они су нај пре по ста вља ли
ски ме ре на бан ко ма те, а он да
су за хва љу ју ћи то ме до ла зи ли
до ин фор ма ци ја с кар ти ца.
По том су та ко до би је не по дат -
ке ко ри сти ли за пра вље ње но -
вих, тзв. кло ни ра них плат них
кар ти ца, ко ји ма су пла ћа ли у
дру гим зе мља ма, да ле ко од
Ср би је, или су на бан ко ма ти -
ма у ино стран ству по ди за ли
но вац.

Да би на ши гра ђа ни из бе гли
опа сност да по ста ну жр тве
ова квих кри ми на ла ца и да им
јед ног да на не би сти гло оба -
ве ште ње, на при мер, да је њи -
хо вом кар ти цом пла ће на ро ба
у Ин до не зи ји, а да не ма ју пој -
ма о то ме, тре ба да во де ра чу -
на при ли ком по ди за ња нов ца
на бан ко ма ту.

Уко ли ко бан ко мат не при ма
кар ти цу, ако она не мо же да се
уба ци у отвор или се на кон
уба ци ва ња за гла ви, то је пр ви
знак да не што ни је у ре ду. У
том слу ча ју од мах би тре ба ло
оба ве сти ти бан ку или, ако је
про шло рад но вре ме, њен кол-
цен тар. Зна ци да је не што сум -
њи во на бан ко ма ту, је су и по -
ме ра ње та ста ту ре с бро је ви ма
на до дир, као и тра го ви леп ка.

Кра ђа по да та ка с плат них
кар ти ца је не мо гу ћа уко ли ко
се не сни ме њи хо ви пин-ко до ви.

Да би ус пе ли у то ме, ло по ви
на бан ко ма те мон ти ра ју ми -
ни ја тур не ка ме ре ко је су по де -
ше не та ко да сни ма ју та ста ту -
ре ка да се по ди же но вац. Због
то га пре по ру ка да би тре ба ло
по ста вља ти ру ке на њих да не
би мо гао да се ви ди пин-код
ко ји се уку ца ва, и те ка ко има
осно ва.

Оми ље не ме те ло по ва ко ји
су се спе ци ја ли зо ва ли за кра -
ђу нов ца с ту ђих плат них кар -
ти ца је су они ко ји има ју на
њи ма ве ће су ме нов ца. Да би

оста ли не при ме ће ни, ло по ви
прак ти ку ју да та кви ма не ски -
да ју сав но вац од јед ном, већ
то ра де по сте пе но. У ду жем
пе ри о ду у ви ше на вра та кра ду
ма ње су ме, па се за то пре по -
ру чу ју че шће кон тро ле кар ти -
ца и ста ња на њи ма.

Пре ви ше го ди на и у Пан че -
ву се до го дио по ку шај кра ђе
по да та ка на бан ко ма ти ма. По -
ли ци ја је бр зо ухап си ла ло по -
ве, а за ни мљи во је да су и та да
би ли у пи та њу бу гар ски др жа -
вља ни.

Петак, 26. мај 2017.
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Ис по ља ва се на ви ше
на чи на

По се бан про блем 
је то што на сил ни ци
по ни жа ва ју жр тве 
об ја вљи ва њем 
сни ма ка зло ста вља ња
на „Феј сбу ку”

„Ако при ме ти те да не ка де ца
дру гу на зи ва ју по грд ним име -
ни ма, исме ва ју их, стал но им
се ру га ју, про во ци ра ју их, ту -
ку, узи ма ју им но вац и књи ге,
оште ћу ју им уџ бе ни ке и школ -
ске тор бе или их ши ка ни ра ју
на дру ге на чи не, то је на си ље.
Уко ли ко сте пре тр пе ли или
ви де ли та ко не што, ни ка ко не -
мој те да ћу ти те, не го то ис -
при чај те не кој од ра слој осо би
у ко ју има те по ве ре ње (ро ди -
те љи ма, на став ни ку, чла но ви -
ма ти ма за за шти ту од на си ља
или школ ском по ли цај цу)”,
пи ше из ме ђу оста лог у при -
руч ни ку „Спре чи мо вр шњач ко
на си ље”, ко ји су за јед нич ки
осми сли ли Ми ни стар ство
уну тра шњих по сло ва и Ми ни -
стар ство про све те.

У том до ку мен ту се на гла -
ша ва да при ја вљи ва ње на си ља
и на сил ни ка ни је ту жа ка ње и
цин ка ре ње, већ оправ да на ре -
ак ци ја на не при хва тљи во по -
на ша ње.

Ау то ри уџ бе ни ка са ве ту ју
де ци ко ја су на пад ну та да не
ре а гу ју ис хи тре но на про во ка -
ци је.

Уко ли ко онај ко се по на ша
на сил нич ки пре ма њи ма за -
поч не сва ђу, тре ба ло би да по -
ку ша ју да се, ако је то мо гу ће,
што пре из ву ку из та кве си ту а -
ци је. Они ко ји ма то ни је ус пе -
ло, не тре ба да сми шља ју осве -
ту и да од го ва ра ју истом ме -
ром.

У при руч ни ку МУП-а и Ми -
ни стар ства про све те да ти су
још не ки кон крет ни са ве ти де -
ци ка ко да ре а гу ју да би из бе -
гли на си ље.

ПРИ РУЧ НИК МУП-а И МИ НИ СТАР СТВА ПРО СВЕ ТЕ

КА КО РЕ А ГО ВА ТИ НА ВР ШЊАЧ КО НА СИ ЉЕ

ХРОНИКА

„На пу ту од ку ће до шко ле
не ко ри сти те не до вољ но без -
бед не пре чи це, као и нео све -
тље на ме ста где не ма про ла -
зни ка. Кре ћи те се кад год мо -
же те с дру го ви ма. Уко ли ко сте
са ми и не ко вас на пад не, ви -
чи те да би сте скре ну ли па жњу
на се бе и по ку шај те да по бег -
не те. Ако има те са зна ња да се
не где пла ни ра ту ча, не мој те
да се при дру жу је те ње ним
уче сни ци ма, већ оба ве сти те
на став ни ка или не ку дру гу од -
ра слу осо бу о то ме, да би они
по зва ли по ли ци ју”, ис ти че се
та ко ђе у при руч ни ку.

Ту се апе лу је на де цу да не
но се у шко лу ску пе уре ђа је
или не ке дру ге пред ме те, јер
им их не ко мо же оте ти. По -
себ но се упо зо ра ва ју да не но се

хлад но или ва тре но оруж је у
шко лу, јер у том слу ча ју по -
сто је ве ли ке шан се да ће га
упо тре би ти и угро зи ти и се бе
и дру ге.

С дру ге стра не, ре зул та ти
ис тра жи ва ња ко ја су спро ве -
де на ме ђу основ ци ма и сред -
њо школ ци ма по ка за ли су да
су мно ги ме ђу њи ма нај ма ње
је дан пут, а не ки и ви ше пу та
би ли жр тве на си ља.

Утвр ђе но је и да се оно нај -
че шће де ша ва у шко ла ма, као
и да жр тва ма ве ли ки про блем
пред ста вља то што они ко ји су
вр ши ли на си ље над њи ма об -
ја вљу ју на „Феј сбу ку” и дру -
гим дру штве ним мре жа ма
сним ке на ко ји ма се ви ди ка ко
су оне по ни жа ва не и зло ста -
вља не.

Гру па за за шти ту од на си ља
и дис кри ми на ци је ко ју је фор -
ми ра ло Ми ни стар ство про све те
са оп шти ла је да су нај че шћи
об ли ци вр шњач ког на си ља
вре ђа ње, сплет ка ре ње, да ва ње
по грд них име на, исме ва ње,
ого ва ра ње, ши ре ње ла жи, уда -
ра ње, оти ма ње, сек су ал но уз -
не ми ра ва ње, сни ма ње без не -
чи јег при стан ка и сла ње не -
при клад них СМС по ру ка.

Нај дра стич ни ји до са да шњи
слу чај вр шњач ког на си ља би -
ло је осмо ме сеч но мал тре ти -
ра ње 14-го ди шњег Алек се Јо -
ва но ви ћа из Ни ша. И по ред
то га што се жа лио на то ро ди -
те љи ма, ко ји су тра жи ли по -
моћ над ле жних у ње го вој шко -
ли, за ње га ни је би ло по мо ћи,
па се убио ско чив ши са згра де.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПО ВО ДОМ ЈЕД НОГ ПРО ШЛО НЕ ДЕЉ НОГ ХАП ШЕ ЊА

Па зи те кад по ди же те но вац с бан ко ма та

У по след њих пет го ди на у са -
о бра ћај ним не сре ћа ма ко је су
се до го ди ле на на шим пу те -
ви ма по ги ну ло је 3.000 љу ди,
а те шко је по вре ђе но њих
17.000 – по да так је ко ји се чу -
је у кам па њи „Сма њи бр зи ну
– са чу вај жи вот”, ко ју ових да -
на спро во де Ау то-мо то са вез
Ср би је и Ме ђу на род на ау то -
мо бил ска фе де ра ци ја (ФИА).

По во дом то га, на „Феј сбу -
ку”, „Тви те ру” и дру гим дру -
штве ним мре жа ма при ка зу -
ју се спо то ви у ко ји ма глу ме
Ни ко ла Миљ ко вић, нај мла -
ђи шам пи он у исто ри ји срп -
ског ау то мо би ли зма и нај -
мла ђи шам пи он Евро пе на

брд ским ста за ма, На та ша
Тун гуз, су во зач у јед ном на -
шем тр кач ком клу бу, бив ши
мо то ци кли стич ки ас Ми о -
драг Трип ко вић, чи јег је си -
на убио пи ја ни во зач ко ји је
имао 2,26 про ми ла ал ко хо -
ла у кр ви, и Да ли бор Ми ле -
тић, ак ту ел ни шам пи он
Бал ка на у мо то ци кли зму.

Они по ру чу ју да во зе бр зо
са мо на тр кач ким ста за ма, а
не на ули ца ма, за то што во -
ле жи вот и не же ле да угро -
жа ва ју ни се бе ни дру ге. На
кра ју сво јих обра ћа ња апе -
лу ју: „Ве ли ка бр зи на во ди у
смрт, те бе или дру ге. Лај куј
жи вот, сма њи бр зи ну”.

АУ ТО-МО ТО СА ВЕЗ СР БИ ЈЕ СПРО ВО ДИ

КАМ ПА ЊУ

Лај куј жи вот, 
сма њи бр зи ну

Злостављање иза зи ва тра у ме

ПОДВИГ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

Освојио највишу 
планину у Мароку

ПРО ШЛОГ ПЕТ КА ПО ПОД НЕ

Ту ча у цен тру гра да
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Ово је ау то ров пе ти – овог
пу та не жан ров ски – ро ман.
Сво је вр сно огле да ло за ге -
не ра ци ју из ше зде сет и не -
ке, ко ја ни је ни зна ла ко ли -
ко јој је мла дост би ла без -
бри жна и ле па.

Ла зар Пе тро ни је вић Ла -
ки, мо мак из обич не бе о -
град ске по ро ди це, пре ва -
ли ће у пр вој по ло ви ни
осам де се тих го ди на про -
шлог ве ка пут од збу ње ног
бру цо ша уз бур ка них хор -
мо на до фронт ме на но во та -
ла сног бен да „Кал ку та”,
рок сен за ци је ко ја је за со -
бом оста ви ла два ан то ло -
гиј ска ал бу ма и пре гршт
ве чи тих пе са ма. Сту ди је,
жур ке, еруп ци ја кре а тив но -
сти у пре сто ни ци зе мље на
из ди са ју, ве ли ка име на до -
ма ћег ро кен ро ла, кон цер ти
и тур не је: Ла ки је ва при ча

из гле да као уз бу дљи ва во -
жња ко јој се не на зи ре крај
– да би тај крај на сту пио
на гло и нео че ки ва но, ка ко
за ње га и „Кал ку ту”, та ко и
за зе мљу ко ја је из не дри ла
њих и њи хо ву му зи ку. 

Два чи та о ца ко ји до сре де, 31. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Шта је обе ле жи ло ва шу мла дост?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Ка да ка жеш да сам твој” Го ра на Скро бо -
ње. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Реч је о на став ку исто и ме не
књи ге Од ри Кар лан.

МАРТ: Ми ји на аван ту ра
на ста вља се у Чи ка гу, где
тре ба да глу ми ве ре ни цу
ми ши ћа вог бок се ра, бо га тог
Ита ли ја на чи ја по ро ди ца
др жи ла нац ре сто ра на. Ка да
пр ви пут угле да Ен то ни ја
Фа за на, он је оде вен са мо у
ма ли пе шкир ко ји му не по -
у зда но ви си с ку ко ва. Ми ју
ће овај при зор оста ви ти без
да ха и у чу ду за што је јед -
ном та ко при влач ном му -
шкар цу по треб на ла жна ве -
ре ни ца.

АПРИЛ: Сле де ћи ме сец
Ми ју во ди у Бо стон, у на -
руч је про сла вље ног беј збол
игра ча Меј со на Мар фи ја.
По треб но је да овог ири -
тант ног, згод ног спор ти сту
фа но ви ма и јав но сти при ка -

же у но вом све тлу. Њен пр -
ви ути сак о Меј су је не га ти -
ван – иа ко та лен то ван и сек -
си, он је не зрео, аро ган тан и
ба хат. Да ли ће се ње но ми -
шље ње про ме ни ти ка да га
бо ље упо зна?

„Calendar Girl” Од ри Кар лан

Два чи та о ца ко ји до сре де, 31. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ко ји вам је оми ље ни ме сец и за што?”, на гра ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Calendar Girl” Од ри Кар лан. Нај за -
ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по ша -

љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре -

жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ве ру је те
ли у веч ну љу бав. „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 „Кад су ру же цве та ле”
Рут Хо ган 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:

„Ве ро ва ти у веч ну љу бав
исто је што и ве ро ва ти у веч -
ни жи вот. Мо гућ ност из бо ра
је сјај на ствар.” 064/5615...

„Ве ру јем. Мо ја љу бав пре -
ма па су љу с ко ле ни ца ма је
веч на.” 063/7001...

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 мо же ли по љу бац да
из ле чи. Они ће осво ји ти по
је дан при ме рак књи ге „Је -
ди но се ћа ње Фло ре Бенкс”
Еми ли Бар.

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:

„За што би ина че ма ма љу -
би ла раз би је но ко ле но.”
064/1792...

„Да, по љу бац је из ле чио
успа ва ну и још мно ге дру ге
ле по ти це.” 064/6994...

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

Љу бав пре ма па су љу

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У Ср би ји жи ви 
око 3.000 ХИВ 
по зи тив них осо ба

У ју жном Ба на ту 
про шле го ди не 
два на ест 
но во ин фи ци ра них

Ме ђу на род ни дан се ћа ња на
пре ми ну ле од си де (Internati-
onal AIDS Candlelight Memo-
rial) обе ле жен је ши ром све та
у не де љу, 21. ма ја, а про грам у
на шем гра ду, на пла тоу ис -
пред Град ске упра ве, ор га ни -
зо ва ло је у ве чер њим са ти ма
удру же ње „Но ва +”.

ОДР ЖАН AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL

СЕ ЋА ЊЕ НА ПРЕ МИ НУ ЛЕ ОД СИ ДЕ
се да у овом тре нут ку око
3.000 љу ди у Ср би ји жи ви с
ви ру сом ху ма не иму но де фи -
ци јен ци је, по зна тим по скра -
ће ни ци ХИВ. При том сва ка
тре ћа осо ба ме ђу њи ма не зна
да је ин фи ци ра на.

Пре ма по да ци ма Ин сти ту -
та за јав но здра вље Ср би је
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”,
од по чет ка епи де ми је 1985.
го ди не до кра ја 2016. го ди не
у на шој др жа ви ре ги стро ва но
је укуп но 3.480 осо ба ко ји ма
је ди јаг но сти ко ва на ХИВ ин -
фек ци ја. Од тог бро ја, 1.846
осо ба обо ле ло је од си де
(53% свих ре ги стро ва них).
Јед на тре ћи на, од но сно
1.204 ХИВ по зи тив не осо бе

По да ци Ре пу блич ког фон да
за здрав стве но оси гу ра ње по -
твр ђу ју да је у Ср би ји на ан ти -
ре тро ви ру сал ној те ра пи ји
(АРТ) то ком про шле го ди не
би ло 1.570 осо ба ин фи ци ра -
них ХИВ-ом. У Ре ги стру
Град ског за во да за јав но здра -
вље Бе о град про це њу ју да у
глав ном гра ду Ср би је жи ви
1.537 осо ба с ХИВ ин фек ци -
јом. По да ци Ин сти ту та за јав -
но здра вље Вој во ди не све до че
о то ме да у По кра ји ни жи ви
390 за ра же них, а на АПВ те -
ра пи ји је из ме ђу 250 и 300
осо ба.

Ка да је реч о под руч ју ју -
жног Ба на та, пан че вач ком За -
во ду за јав но здра вље у 2016.

ном и на ци о нал ном од го во ру
на AIDS.

– И овом при ли ком под се -
ћа мо др жав не ор га не и ци -
вил не ор га ни за ци је на то да
су у оба ве зи да по шту ју GIPA
прин ци пе (Greater Involve-
ment of People Living with
HIV/AIDS, прим. нов), чи ји је
циљ оства ри ва ње пра ва и од -
го вор но сти осо ба ко је жи ве с
ХИВ-ом и AIDS-ом, укљу чу -
ју ћи и њи хо во пра во на уче -
шће у про це су до но ше ња од -
лу ка ко је ути чу на њи хо ве
жи во те. По ме ну ти прин ци пи
су од кључ ног зна ча ја за по -
бољ ша ње ква ли те та и ефи ка -
сно сти од го во ра на AIDS, као
и за на пре дак и одр жи вост
тог од го во ра. На да мо се да ће
над ле жни у Ср би ји озбиљ ни је
схва ти ти наш апел и ство ри -
ти све прeдуслове за по че так
ре ша ва ња про бле ма ко ји се
ја вља ју у обла сти ма пру жа -
ња кон ти ну и ра не и са вре ме -
ни је здрав стве не бри ге пре -
ма ХИВ по зи тив ним осо ба -
ма, за тим со ци јал не за шти те
и про гра ма стан дар ди за ци је
услу га ор га ни за ци ја и уста но -
ва ко је пру жа ју по моћ овој
по пу ла ци ји, као и у до ме ну
на став ка про це са еду ка ци је
мла дих и кључ них по пу ла ци -
ја на те му пре вен ци је ХИВ-а
и сма ње ња стиг ме и дис кри -
ми на ци је пре ма ин фи ци ра -
ни ма и обо ле ли ма – ис та као
је Жељ ко Мун ћан из удру же -
ња „Но ва +”.

Он је до дао да то удру же ње,
као и дру га слич на удру же ња
пру жа ју пу ну по др шку и по моћ
др жа ви у при пре ми зва нич них
де ле га ци ја за уче шће на свим
бит ним са стан ци ма и ску по ви -
ма у све ту на ко ји ма се раз го ва -
ра о мо гу ћим на чи ни ма за гло -
бал но за у ста вља ње епи де ми је,
сма ње ње бро ја ин фи ци ра них
ХИВ-ом и умр лих од си де, као и
о сма ње њу стиг ме и дис кри ми -
на ци је пре ма овој по пу ла ци ји.

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 под сти ца ња то ле ран ци је и
раз у ме ва ња пре ма за ра же ни -
ма и обо ле ли ма.

Д. Ко жан

» Наставак са стране 1

На осно ву ана ли зе жал би Пан че -
ва ца, за штит ни ку гра ђа на на -
мет нуо се за кљу чак да је про -
блем на пу ште них па са на ули ца -
ма још увек да ле ко од ко нач ног
ре ше ња. Ве ли ки број при ту жби
гра ђа на од но сио се на то, због
че га је за тра жен од го вор из Јав -
ног ко му нал ног пред у зе ћа „Хи -
ги је на”. У ње му је из ме ђу оста лог
пи са ло да не са мо да ма ли број
вла сни ка па са по шту је оба ве зу
да их чи пу је већ их по сле не ког
вре ме на пу шта ју их на ули цу,
што ства ра ве ли ке про бле ме.

У од го во ру „Хи ги је не” је као
про блем на ве де но и то што
над ле жне слу жбе у гра ду не

ка жња ва ју не са ве сне вла сни ке
па са ко ји сво је љу бим це ше та -
ју без по во ца и не чи сте за њи -
ма, иа ко се то ра ди у свим зе -
мља ма на За па ду.

Пре ма ре чи ма Је ле не Стој -
ко вић Со ко ло вић, у про шлој
го ди ни је би ло и Пан че ва ца
ко ји су би ли не за до вољ ни ра -
дом град ских, ре пу блич ких и
по кра јин ских ин сти ту ци ја.

– Иа ко та кви слу ча је ви ни су
у на шој над ле жно сти, по ма га ли
смо сва ком од њих да са чи ни
при ту жбу и да је упу ти ре пу -
блич ком и по кра јин ском за -
штит ни ку гра ђа на. Ни ка да до
са да ни смо ни ког од би ли и вра -
ти ли на зад. Са сва ким смо раз -
го ва ра ли и сва ког смо са ве то ва -

ли где и ко ме тре ба да се обра -
ти да ље – до да ла је она. 

Да би она и њен за ме ник по -
мо гли што ве ћем бро ју оних
ко ји сма тра ју да су им угро же -
на пра ва, од лу чи ли су да про -
ши ре сво ју ак тив ност и на
окол на се ла. 

Два пу та ме сеч но оби ла зи ће
Ива но во, Ба нат ски Бре сто вац,
Омо љи цу, Стар че во, До ло во,
Гло гоњ, Ја бу ку, Ка ча ре во и
Ба нат ско Но во Се ло и у кан це -
ла ри ја ма та мо шњих ме сних
за јед ни ца при ма ће све оне ко -
ји има ју не ку при ту жбу и раз -
го ва ра ће с њи ма.

Не де љу да на пре до ла ска у
би ло ко је од тих се ла на згра да -
ма та мо шњих ме сних за јед ни ца

би ће ис так ну та оба ве ште ња о
то ме за ка да је пред ви ђен до ла -
зак за штит ни це гра ђа на и ње -
ног за ме ни ка.

Ина че, њих дво је се, уз сво је
ре дов не де лат но сти, ба ве и
ме ди ја ци јом, по сре до ва њем у
ре ша ва њу су ко ба мир ним пу -
тем из ме ђу два или ви ше фи -
зич ких ли ца. У про шлој го ди -
ни су за по че ли се дам та квих
по сту па ка и успе шно за вр ши -
ли је дан ко ји се ти цао пре пар -
це ла ци је и упи са у ка та стар, у
ко ме је би ло су ко бље но не ко -
ли ко ли ца.

Кан це ла ри ја град ског за штит -
ни ка гра ђа на на ла зи се у Ули ци
Жар ка Зре ња ни на 13, а број те -
ле фо на је 347-154. М. Г.

Пан че вач ки За вод за јав но
здра вље би ће до ма ћин 42.
сим по зи ју ма под на зи вом
„Струч ни скуп епи де ми о ло га
Вој во ди не”, ко ји ће би ти одр -
жан у пе так, 26. ма ја, од 9 са ти,
у „Ре лакс” цен тру у Ко ва чи ци.
Ор га ни за тор ску па је Ин сти тут
за јав но здра вље Вој во ди не, а
по кро ви тељ је По кра јин ски се -
кре та ри јат за здрав ство.

Ка ко је на ја вље но, до га ђај ће
отво ри ти Да ни је ла Лон чар, на -
чел ни ца Ју жно ба нат ског окру га
и пред став ник Оп шти не Ко ва -
чи ца. На сим по зи ју му ће се го -
во ри ти о зна ча ју об у хва та ста -
нов ни штва вак ци на ци јом, о
кре та њу за ра зних и не за ра зних
бо ле сти и о де пре сив ним по ре -
ме ћа ји ма, а све три те ме ти чу
се ста нов ни штва ко је жи ви на

те ри то ри ји Вој во ди не. За вод за
јав но здра вље Пан че во пре зен -
то ва ће струч не ин фор ма ци је о
кју гро зни ци и кре та њу ове зо о -
но зе на те ри то ри ји ју жног Ба -
на та као ен дем ског под руч ја за
ово обо ље ње.

По ред еми нент них струч ња -
ка из обла сти епи де ми о ло ги је
из Вој во ди не и Ср би је, оче ку је
се да ће на ску пу би ти при сут ни

и пред став ни ци осам до мо ва
здра вља, две оп ште и три спе -
ци јал не бол ни це с те ри то ри је
Ју жно ба нат ског окру га, као и
го сти из са ни тар не и ве те ри -
нар ске ин спек ци је, те пред -
став ни ци ло кал них са мо у пра -
ва и са ве та за здра вље с ко ји ма
За вод за јав но здра вље Пан че -
во ду ги низ го ди на успе шно
са ра ђу је. Д. К.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЗА ВОД ДО МА ЋИН ВА ЖНОГ СКУ ПА

Сим по зи јум епи де ми о ло га у Ко ва чи ци

„Ка да ка жеш да сам твој” 
Го ра на Скро бо ње

Циљ овог сим бо лич ног ску па
био 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 су
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). Та ко ђе,
на ши су гра ђа ни су има ли 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.

Мрач на ста ти сти ка
Ка ко су у не де љу под се ти ли
ор га ни за то ри ску па, про це њу је

су пре ми ну ле, и то 1.096 осо -
ба баш од си де, а 108 од ста -
ња и бо ле сти ко ји ни су по ве -
за ни с ХИВ-ом.

Кра јем 2016. и по чет ком
2017. го ди не у Ср би ји је с
ХИВ-ом жи ве ло 2.276 осо ба.
Тач ни је, за тај број осо ба ни је
при ја вљен смрт ни ис ход над -
ле жним уста но ва ма, прем да,
ка ко ка жу у „Но ви +”, по сто ји
оправ да на сум ња да се зна ча -
јан број љу ди код ко јих је ди -
јаг но сти ко ва на ХИВ ин фек ци -
ја из не по зна тих раз ло га не ја -
вља над ле жним здрав стве ним
уста но ва ма ко је се ба ве ле че -
њем ин фи ци ра них.

го ди ни при ја вље но је два на ест
но во ин фи ци ра них осо ба.

Апел др жа ви
Обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног
да на се ћа ња на пре ми ну ле од
си де би ло је по вод и да чла -
но ви удру же ња „Но ва +” по -
зо ву на по што ва ње смер ни ца
Те мат ске гру пе за ХИВ и
AIDS Ује ди ње них на ци ја
(UNAIDS), ко је пре по ру чу ју
вла да ма, ор га ни за ци ја ма ци -
вил ног дру штва и до на то ри -
ма да се по ве ћа и по бољ ша
уче шће љу ди ко ји жи ве с
ХИВ-ом и ко ји су обо ле ли од
си де у гло бал ном, ре ги о нал -

Све ће су у не де љу па ље не у це лом све ту

О РА ДУ ЗА ШТИТ НИ КА ГРА ЂА НА У ПРО ШЛОЈ ГО ДИ НИ

На шта су се Пан чев ци жа ли ли
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МЕР ЦЕ ДЕС ви то, те рет -
ни, ре ги стро ван, без
ула га ња. 
064/886-50-02. (СМС)

ФЛО РИ ДА 1.3 ефи,
бен зин, гас, со ли дан,
не ре ги стро ван, по вољ -
но. 060/370-02-12
(СМС)

ШКО ДА фа би ја 2001,
1,4 еле ган це, ли му зи на,
бен зин-гас  ате сти ра но.
064/154-71-97 (СМС)

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. 

ТО МОС ау то ма тик,
трај но ре ги стро ван, по -
знат вла сник, са о бра -
ћај не до зво ле. 
063/129-87-03.
(241020)

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

ПО ВОЉ НО шко да  фе -
ли ци ју 2001. го ди ште,
1.9 ди зел, вла сник. Тел.
063/707-19-64.
(241054)

РЕ НО клио 1.6 – 16 Б,
2005, сто ја дин са пли -
ном 2005. 
063/844-55-97.
(241056)

ПРО ДА ЈЕМ ла ду ка ра -
ван, ре ги стро ван, ку пу -
јем па сат ка ра ван 1.6
Д. 377-288, 
064/456-05-85.
(241059)

ПРО ДА ЈЕМ си тро ен 3,
2005. го ди ште, ди зел.
064/311-39-80.
(241165)

ПРО ДА ЈЕМ ком би ки ја
pregio те рет ни, форд
ори он, плин, не ре ги -
стро ван. 061/131-79-04.
(241162)

ПРО ДА ЈЕМ голф 4 ди -
зел, 66 кв, пе то ра вра та,
око ли на Пан че ва.
063/442-025. (241181)

ФОЛ КСВА ГЕН лу по 1.0,
2000. го ди ште, вла сник,
кли ма, ре ги стро ван,
1.700 евра. 069/252-42-
56. (241133)

СИ ТРО ЕН кса ра пи ка -
со, 1.6 ХДИ, 2005, у до -
бром ста њу. 065/377-
15-70. (141185)

ФИ ЈАТ се и ћен то 2001,
вла сник, 650 евра.
063/720-20-22.
(241184)

ЗА СТА ВА ска ла 55,
2006. го ди ште, 32.000
км, бен зин, гас, ку ка,
не ре ги стро ван.
064/372-88-07.
(241225)

РЕ НО 4, ли мар ски и
мо тор сре ђе ни, ре ги -
стро ван, вла сник,
3.6000. 064/110-70-71.
(241235)

ШКО ДА 1.9 Д, 1998. го -
ди ште, про блем бош
пум па, има дру га, 450
евра. 064/110-70-71.
(241235)

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.
(241281)

ФИ ЈАТ до бло 2004,
пик-ап, 1.6 В. 
064/157-20-03,
061/629-80-40.
(241288)

ПРО ДА ЈЕМ форд фи је -
сту спорт, 2000.
064/643-97-19. (4714)

ПРО ДА ЈЕМ  ју го ин,
2008. 064/643-97-19.
(4714)

ПРО ДА ЈЕМ опел астру,
1996. очу ван. 
064/323-92-78.
(241300)

ГОЛФ 2, 1.6, ТД, 1988.
го ди ште, ре ги стро ван,
вла сник. 
Тел. 064/305-33-08.
(241349)

ЈУ ГО тем по 1.1, 2002.
тек ре ги стро ван, од ли -
чан, га ра жи ран, вла -
сник. 064/142-55-93.
(241385)

РЕ НО ла гу на ка ра ван,
2000. го ди ште, 1.6 бен -
зин, те гет плав, ме та -
лик, ре ги стро ван до 24.
ав гу ста 2017. од ли чан.
064/417-41-26. (241381)

ПРО ДА ЈЕМ опел век тру
Б, 2.0, бен зин, плин,
1999. го ди ште.
064/006-69-83.
(241375)

ПРО ДА ЈЕМ си тро ен АХ,
1.100 цм, вре ди ви де ти,
ре ги стро ван. 060/367-
05-12. (241368)

ТО МОС ау то ма тик тар -
га 2004. го ди ште, бес -
пре ко ран 450 евра.
062/856-64-94.
(241361)

ТО МОС ау то ма тик,
1987. го ди ште, трај но
ре ги стро ван, 250 евра.
064/171-22-13.
(241411)

ТО ЈО ТА ја рис 2009, ди -
зел, 2000 цм, 126 ко ња,
про да јем. 064/668-87-
78. (241427)

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. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(241274)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу од 70
д0 1.500 евра. 060/040-
90-21. 241337)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле,
ста ње не бит но, до 2.000
евра. 063/165-83-75.
(241337)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то -
ма тик и АПН ис прав -
не/не ис прав не.
064/171-22-13.
(241411)

ПРО ДА ЈЕМ мо то кул ти -
ва тор ИМТ 504 ЛС, ма -
ло ко ри шћен. 064/175-
34-30, це на по до го во -
ру. (241083)

ПРИ КО ЛИ ЦА 7 то на,
Ло зни ца, фа брич ко ста -
ње, пр ви вла сник, 4.200
евра. 063/738-22-72.
(241206)

ПРО ДА ЈЕМ шлај фе ри це
за те ра цо, ди за ли цу
гра ђе вин ску, шлај фе ри -
цу за пар кет, кан тар
500 кг. 064/026-05-25.
(241185)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор
ИМТ  560, ва љак и хе -
дер за сун цо крет.
063/376-302. (241401)

ПР СКА ЛИ ЦА мо ра ва
450 ли та ра, ба ле ри на,
шпар тач олт, че тво ро -
ред ни, шпе ди тер 1.5 т,
мо же за ме на. Тел.
063/879-32-57.
(241425)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Стре ли шту. Тел.
065/377-15-06.
(241018)

ПРО ДА ЈЕМ ли ме ну
мон та жну га ра жу 2.4 х
4.7. 069/221-31-17.
(241135)

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. (241420)

ПРО ДА ЈЕМ ви а друс ко -
тао 25 кв, на чвр сто го -
ри во. 
Тел 064/969-02-27.
(СМС)

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)

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

НА ПРО ДА ЈУ ком би но -
ва ни за мр зи вач, туш-
ка би на са ма са же ром,
по ли ца пре ле па, ми ни
шпо рет, ла ва бо са ор -
ма ри ћем, љу шти ли ца за
кром пир. 064/813-00-
21. (241037)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну ци -
глу, ве ли ки фор мат и
по лов ну гра ђу. Зве здан.
063/224-435. (241058)

ПРО ДА ЈЕМ ку ку руз,
пре кру пу, ба ли ра ну де -
те ли ну, до но сим на
кућ ну адре су. 064/129-
45-43. (241046)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу жи -
ви ну: ко ко шке, пи ли ћи,
ћу ри ћи, пат ке, па чи ћи,
мор ке. 063/894-84-23.
(241099)

ЧЕ ТИ РИ лет ње гу ме,
165/70-14. Тел.
060/494-36-63.
(241089)

КРУ ЊАЧ, пре кру пач,
вра та соб на, вра та ула -
зна, пе че ња ру, два ра -
жња, сто пи са ћи ста ри.
064/139-04-48.
(141150)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће до
20 кг, вр ло по вољ но.
Тел. 064/940-83-09,
013/631-783.
(1+241158

ФО ТЕ ЉА, тре на жер,
ме ша ли ца, из лог, би ци -
кли од 1.000 
до 10.000 ди на ра.
069/213-97-37.
(241169)

ПРО ДА ЈЕМ са два ло -
ка ла ме тал ну ре шет ку,
по вољ но. 
063/734-82-31.
(241168)

КО ТАО тер мо монт 17,
по треб на по прав ка, 65
евра. 063/720-20-22.
(141184)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру,
оста ле ку хињ ске еле -
мен те, но ва ку хи ња
10.000 ди на ра. 
371-568, 
063/773-45-97. 
(14119)

БИ БЕР цреп, ста ра ци -
гла, ве ли ки фор мат,
ста ре гре де и соб на
вра та. 
061/114-47-67.
(241213)

ПРО ДА ЈЕМ ка уч и ку -
хињ ске еле мен те. 
Тел. 013/315-53-87.
(241217)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед и
фо те љу на рас кла па ње.
064/293-45-15.
(241218)

ВОЗИЛА
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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 (241230)

НА ПРО ДА ЈУ: кре ве ти,
ко мо де, ви три не, шпо -
рет бу тан-стру ја, но ви
ду шек за фран цу ски ле -
жај, за мр зи вач, су до-
ма ши на, ТВ по ли це,
спа ва ћа со ба, сто и сто -
ли це, сан дук за по сте -
љи ну, фо те ља, деч ја со -
ба, фри жи дер. 064/155-
38-13. (241223)

ПРА СИ ЋИ на про да ју.
Тел. 063/865-80-31 или
617-336. (241260)

МЕ СНА ТА пра сад, стал -
на про да ја, мо гућ ност
кла ња, пе че ња и ре зер -
ви са ња. Тел. 063/311-
277. (241278)

ТА ПЕЋ, 6 кв, ди ги тал ну
ва гу до 15 кг. 064/980-
98-05. (241291)

КОМ БИ НО ВА НИ фри -
жи дер, ТА пећ 3.5 кв,
веш-ма ши не, те ле ви зор,
ка уч, дво сед, тро сед,
фо те ља, уга о на гар ни -
ту ра, ку хињ ски сто са
сто ли ца ма, фран цу ски
ле жај. Тел. 063/861-82-
66. (242319)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
МЗ те ле ви зор, 1967, си -
тан пре воз, мо тор +
при ко ли ца. Зва ти по сле
15 са ти. 062/867-11-67.
(241353)

ПРО ДА ЈЕМ ус прав ну
рас хлад ну ви три ну. Тел.
347-582, 064/010-50-
69. (241334)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на -
ме шта ја: сто ли це од
1.200, сто ло ви од 3.500
Ста ра утва, 060/600-14-
52. (241389)

ПРО ДА ЈЕМ нов дво -
крил ни ор ман, по вољ -
но. 063/192-36-74.
(241366)

ПРО ДА ЈЕМ две веш-ма -
ши не, ин де сит и ар до.
063/158-27-50.
(241365)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
пар кет и хо бле ри цу.
Тел. 013/633-607,
064/203-84-63. (24141)

ДЕ ТЕ ЛИ НА ба ли ра на,
но ва, Ми ћа. Но во се -
љан ски пут, Пан че во.
064/303-28-68. (24142)

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.
(240739)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај гар ни ту ре, ку хи -
ње, ТА пе ћи, оста ло по -
кућ ство. 062/148-49-94.
(241055)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, ку хињ ске уга о -
не гар ни ту ре. 066/900-
79-04. (241044)

КУ ПУ ЈЕМ шпо ре те,
фри жи де ре, ста ро гво -
жђе, те ле ви зо ре, веш-
ма ши не, до бро пла ћам.
Злат ко. 061/144-82-80,
063/196-54-56.
(241101)

КУ ПУ ЈЕМ очу ван на ме -
штај, ку хи ње, сто ло ве,
сто ли це, ку хињ ске клу -
пе, ТА пе ћи. 063/195-
07-17. (241108)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, лим,
ста ре сла ви не, веш-ма -
ши не, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, ка бло ве, аку -
му ла то ре и оста ли ме -
тал ни от пад. 060/521-
93-40. (241271)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де -
ње, ме да ље, но вац, са -
то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(241309)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре: са то ве,
но вац, пен ка ла, раз -
глед ни це, књи ге, сит не
ан ти кви те те. 013/233-
35-01, 064/265-82-98.
(241400)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу ре но -
ви ра ну, усе љи ву, у Бан.
Но вом Се лу, по вољ но.
063/874-70-77. 
(СМС)

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

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

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

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

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)

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)

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)

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

ИДВОР, ста ра ку ћа, де -
вет ари под во ћем,
4.000 евра, вла сник,
укњи же но. 064/475-75-
17. (241023)

КУ ЋА, укњи же на, на ме -
ште на. Ива но во, 17.000
евра. 063/459-149.
(241-038)

НО ВА, укро вље на ку ћа
у са мом на се љу Стре ли -
ште, екс тра ло ка ци ја,
са гра ђе на са гра ђе вин -
ском до зво лом, укњи -
же на, вла сник 1/1, обје -
кат 155 м2 бру то, по се -
ду је три пре ле пе спа ва -
ће со бе, ве ли ки днев ни
бо ра вак, ве ћи ход ник,
ку па ти ло, оста ву, ку хи -
њу, ај нфор за га ра жи -
ра ње два во зи ла, плац
4,13 ари, огра ђен, ра -
ван и чист. Про да вац
пре ма до го во ру мо же
за вр ши ти обје кат по си -
сте му кључ у ру ке, све
но во и ква ли тет но, за
сва ку пре по ру ку.
063/637-673. 
(241043)

КОМ ФОР НА ку ћа 130
м2, ма ло дво ри ште, од -
лич но ме сто, 70.000
евра. 063/320-618.
(241071)

ПРО ДА ЈЕМ по ла лан ца
зе мље, ка ча ре вач ки пут,
бли зу се ла. Тел.
060/331-08-01.
(241072)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће са
три ку па ти ла. Тел.
064/982-45-50.
(241080)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 150 м2, 7.5
ари, про да јем/ме њам
за пан че вач ки стан.
064/928-89-68.
(241053)

МЕ ЊАМ две ку ће у
Све то за ра Ми ле ти ћа,
120 м2,  и Мар ка Кра -
ље ви ћа 120 м2, за ве ли -
ку ку ћу у Пан че ву, цен -
тар. Тел. 064/112-92-06.
(241062)

ГРА ЂЕ ВИН СКО зе мљи -
ште, 50 ари, се вер на
инд. зо на, ас фалт, стру -
ја, во да, гас, це на 8.500
евра. 064/894-84-23.
(241099)

ПРО ДА ЈЕМ у Вој ло ви -
ци, 7. ју ла, две ку ће у
дво ри шту, 200 м2.
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(241101)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 80 м2,
Пан че во – ши ри цен тар,
29.000, сва ко ја ки до го -
вор. 064/902-28-80.
(241122)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут,
ви кен ди ца 25 м2, по -
моћ не про сто ри је 64
м2, све ле га ли зо ва но на
14 ари воћ ња ка и ба -
ште, 15.000 евра.
063/771-42-24.
(241097)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у Вој -
ло ви ци, 44 ара, до зво -
ље на град ња. 064/256-
35-40. (241129)

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.
(241134)

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.
(241134)

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.
(241149)

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.  (241149)

ПЛАЦ на ста ром Ба ва -
ни штан ском пу ту, 9
ари. Тел. 063/286-743.
(241166)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо -
љи ца, 8 ари пла ца ме -
њам за стан у Пан че ву.
061/629-21-90.
(241162)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ба -
нат ском Бре стов цу 107
м2, по друм 100 м2, по -
моћ ни обје кат 80 м2,
плац 8 ари, 25 м2, ле га -
ли зо ва но. Тел. 069/163-
31-71. (241180)

НО ВА ку ћа, 180 м2, са
три ста на, без ула га ња.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (24118)

ЦЕН ТАР, Стар че во, но -
ви ја ку ћа 225 м2 и ло -
кал. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(241182)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 100 м2,
на пла цу 5,5 ари, Ул.
Ми ло ша Цр њан ског
105, Омо љи ца, 25.000
евра, уз до го вор.
060/617-30-13,
064/142-83-45.
(241183)

ПО НУ ДА ста но ва и ку -
ћа на Стре ли шту и оста -
лим де ло ви ма Пан че ва.
069/196-96-05. (241188

БЕЗ по сред ни ка про да -
јем ку ћу или ме њам за
стан уз до пла ту. Со да -
ра. 063/103-43-48.
(241194)

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.
(241200)

ПЛАЦ гра ђе вин ски,
бли зу ста ра Ко за рач ка,
Ми са. 063/207-819.
(241202)

МЕ ЊАМ/ПРО ДА ЈЕМ
ку ћу на Ба ва ни штан -
ском пу ту. Тел.
063/845-458. (241210)

КУ ЋА, га ра жа, воћ њак,
ба шта, 20 ари, Пе ли -
стер ска 18-е. 065/251-
56-86. (241208)

КУ ЋА, Сте ри ји на, плац
4.90 ари, три стам бе не
је ди ни це, бли зи на „Ави -
ва”. 064/110-70-71.
(241235)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, Вој ло ви ца,
ме њам ку ћу у Де бе ља чи
за ку ћу у Вој ло ви ци.
013/210-07-66,
065/210-07-66.
(241227)

КУ ЋА, Све то за ра Мар -
ко ви ћа 15, Вој ло ви ца.
064/538-48-35.
(241249)

ЦЕН ТАР, 80 м2, 3 ара,
ЕТ, укњи же на, код ста -
рог СУП-а, 75.000. 332-
031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(241232)

СТАР ЧЕ ВО, 180 м2, ЦГ,
но ва, спрат на, 15 ари,
усе љи ва, 50.000. 332-
031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(241232)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће у
цен тру гра да, по вољ но,
вре ди по гле да ти.
063/756-06-04.
(241318)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
100 м2, 15 ари, 30.000
евра.  063/836-23-83,
„Трем 01” (679). 
(47149)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа,
86 м2, енер гет ски па -
сош, укњи же на, вла -
сник. 065/258-87-77.
(241321)

КУ ЋА, ста ри бу вљак, 13
ари, до пу та, 32.000.
(338), „Јан ко вић”, 
348-025. 
(241332)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, спрат -
ну, три стам бе не, у при -
зе мљу, ло кал. 
064/137-47-89.
(241314)

ПРО ДА ЈЕМ три и је дан
и по ла нац зе мље.
060/153-25-15.
(241336)

ПЛАЦ 6 ари са ози да -
ним по дру мом 120 м2,
но во на се ље ПИК 

„Та миш”. 065/366-32-
33. (231377)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Зла ти бо ру, мо же за ме -
на за стан, ку ћа у Пан -
че ву. 069/158-63-76.
(241348)

КУ ЋА, 100 м2, три ета -
же, Па три јар ха Чар но -
је ви ћа, два пар кинг ме -
ста, усе љив. 069/822-
48-24. (241391)

НО ВА ку ћа у при ро ди
са пре ле пим по гле дом
од мор је за ду шу и те -
ло. 063/341-881.
(241379)

ПЛАЦ у Стар че ву,
Осло бо ђе ња 15, огра -
ђен, во да на пла цу. Тел.
060/022-60-45.
(241401)

КУ ЋА 120 м2, 5 ари, ле -
га ли зо ва но, вла сник,
Пре спан ска 15.
063/307-674. 
(241394)

ПРО ДА ЈЕМ плац 17,5
ари на Ја буч ком пу ту,
15.000 евра. 
069/186-54-05.
(241397)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у ши -
рем цен тру гра да, на се -
ље То по ла. 
069/186-54-05.
(241398)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу у Стар че ву, Пе тра
Драп ши на 57, укњи же -
на, вла сник 1/1, 17 ари
пла ца, за ме на за стан
или за по љо при вред но
зе мљи ште у стар че вач -
ком ата ру. 
064/370-79-47.
(241408)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 120 м2,
на ме ште ну на плац 12
ари или ме њам за стан,
Та ми шка 43. Ја бу ка.
063/890-70-01.
(241045)

КУ ЋА 80 м2, 3 ара, ста -
ра Ми са, 
19.000 евра. 
061/664-39-26.
(241416)

ДЕО ку ће, стан, 45 м2,
за се бан, 11.500 евра,
ста ра Ми са. 
061/664-39-26.
(241416)

КУ ЋА, 50 м2, на 9 ари
пла ца, гра ђе вин ска до -
зво ла, Пе ли стер ска, Но -
во се љан ски пут.
065/410-97-34.
(241425)

ПЛАЦ у Омо љи ци, 11,5
ари са за по че тим објек -
том, вла сник. 
064/260-05-34.
(241421)

ТЕ СЛА, ку ћа на екс тра
ло ка ци ји за би знис и
ста но ва ње. 
063/329-464, 
066/001-050. 
(241430)

КУ ЋА на Ја буч ком пу ту,
Ули ца Цвет на, 210 м2 на
пла цу 12 ари. 
066/341-416, зва ти 
из ме ђу 16 и 20 са ти.
(241249)

ПЛАЦ, ста ра Ми са, Ба -
ниј ска, 11.3 ари,
22.500, „Пер фект”,
064/348-05-68.
(241261)
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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.
(241261)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо -
љи ца, 6 ари ба ште, ЕТ
гре ја ње. 064/168-84-32,
013/618-652 (241256)

ПЛАЦ про да јем, Ми са,
до зво ље на град ња.
064/866-23-36 (241268)

ПРО ДА ЈЕМ ку ће, око -
ли на Вр шца, 2 ку ће на
50 ари под во ћем.
060/168-45-86. Хит но!
(241272)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 1/1,
бли зу пи ја це на 2 ара
пла ца, има кол ски улаз.
063/812-06-89 (241289)

СТА РА Ми са. плац 5
ари, сре ђе но, ка пи ја,
во да, 17.000. (398)
„Кров”. 060/683-10-64
(241290)

МЕ ЊАМ стан на Те сли
за ку ћу на Те сли. Дво и -
по со бан, 60 м2, ЕГ, II
спрат, на до град ња, пот -
кро вље, не ук њи жен.
Кључ за кључ. 063/324-
288. (241310)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара,
дво соб на, но ви ја при -
зем на, 33.000. (49)
„Му станг”, 062/226-901
(241302)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 2 од лич не
стам бе не је ди ни це, 7
ари, 26.000. (49) „Му -
станг”, 062/226-901
(241302)

СТАР ЧЕ ВО, ле па, 91 м2,
6.6 ари, глав на ули ца,
24.000. (49) „Му станг”,
062/226-901 (241302)

КА ЧА РЕ ВО, од ли чан
улич ни део, око 70 м2,
ба шта, 13.000. (49)
„Му станг”, 062/226-901
(241302)

ПЛАЦ, Но во се љан ски
пут, на ас фал ту, 20 ари,
мо же 30 ари, још је дан
10 ари, 200 ме та ра од
ас фал та на твр дом пу -
ту. До ступ на стру ја, во -
да, до зво ље на град ња.
066/385-289 
(241295)

ПЛАЦ, ста ра Ми са, Ба -
ниј ска, 11.3 ари,
22.500, „Пер фект”,
064/348-05-68.
(241261)

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.
(241261)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо -
љи ца, 6 ари ба ште, ЕТ
гре ја ње. 064/168-84-32,
013/618-652 
(241256)

ПЛАЦ про да јем, Ми са,
до зво ље на град ња.
064/866-23-36 
(241268)

ПРО ДА ЈЕМ ку ће, око -
ли на Вр шца, 2 ку ће на
50 ари под во ћем.
060/168-45-86. Хит но!
(241272)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 1/1,
бли зу пи ја це на 2 ара
пла ца, има кол ски улаз.
063/812-06-89 
(241289)

СТА РА Ми са. плац 5
ари, сре ђе но, ка пи ја,
во да, 17.000. (398)
„Кров”. 060/683-10-64
(241290)

МЕ ЊАМ стан на Те сли
за ку ћу на Те сли. Дво и -
по со бан, 60 м2, ЕГ, II
спрат, на до град ња, пот -
кро вље, не ук њи жен.
Кључ за кључ. 
063/324-288. 
(241310)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара,
дво соб на, но ви ја при -
зем на, 33.000. (49)
„Му станг”, 
062/226-901 
(241302)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 2 од лич не
стам бе не је ди ни це, 7
ари, 26.000. (49) „Му -
станг”, 062/226-901
(241302)

СТАР ЧЕ ВО, ле па, 91 м2,
6.6 ари, глав на ули ца,
24.000. (49) „Му станг”,
062/226-901 
(241302)

КА ЧА РЕ ВО, од ли чан
улич ни део, око 70 м2,
ба шта, 13.000. (49)
„Му станг”, 
062/226-901 
(241302)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку ћу
са пла цем 30 ари у Ба -
нат ском Но вом Се лу.
063/863-80-15.
(241116)

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. (241149) 

ПО ТРЕБ НА ку ћа у ши -
рем цен тру Пан че ва за
по зна тог куп ца, до
50.000. „Стан плус”
(069), 063/771-75-96. 

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан на Стре ли 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)

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

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

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

ТЕ СЛА, од лич но ме сто,
стан 53 м2, I, ЦГ, ве ли ка
те ра са, по друм.
062/112-33-70.
(240991)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, 45
м2, Ко теж 1, ре но ви ран,
30.000 евра. 301-165.
(241057)

ЈЕД НО СО БАН, ре но ви -
ран, 34 м2, стро ги цен -
тар, 24.000 евра. 301-
165. (241057)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ре
код шко ле „Све ти Са ва”
у Пан че ву. Мо же и за -
ме на уз до пла ту за ста -
ру ку ћу у ши рем цен тру
гра да, или за по љо при -
вред но зе мљи ште. Тел.
062/208-828. 
(241093)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко -
те жу 2, 43 м2, сре ђен.
069/129-19-87.
(241103)

НО ВА МИ СА, тро со бан
85 м2, I, за ме на за ма њи
стан. 064/134-06-30.
(211095)

МЕР ЦЕ ДЕС  Ц 200,
2009, за ме на ау то, стан
(до пла ћу јем), 10.000
евра. 064/134-06-30.
(241095)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан у Ба нат ском Но -
вом Се лу. 013/615-328,
064/157-44-53.
(241124)

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.
(241134)

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. (241134)

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.
(241134)

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.
(241134)

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.
(241134)

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.
(241134)

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.
(241134)

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.
(241134)

КО ТЕЖ 2, че тво ро со -
бан, 50.000, до го вор.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(241149)

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. (241149)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 73
м2, 48.000, до го вор.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(241149)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
57 м2, 33.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(241149)

ЦЕН ТАР, дво со бан, те -
ра са, IV, 27.000, хит но.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(241149)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
25 м2, 16.500. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(241149)

ТРО СО БАН, 60 м2, ЦГ,
те ле фон, кли ма, Ко теж
1, IV спрат. Тел.
063/803-14-86.
(241156)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
IV, ЦГ, до го вор. (188)
„UnaDalli”, 
064/255-87-50 
(241182)

КО ТЕЖ 1, ма њи дво со -
бан, 40 м2, 26.000.
(188) „UnaDalli”,
064/255-87-50 
(241182)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
57 м2, ни жа спрат ност,
ЕТ. (188) „UnaDalli”,
064/255-87-50 
(241182)

ТРО СО БАН 83 м2, две
одво је не спа ва ће со бе,
сре ђен. (188) „UnaDal-
li”, 064/255-87-50
(241182)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 62
м2, III. (188) „UnaDalli”,
064/255-87-50 (241182)

ЈЕД НО СО БАН, сре ђен,
32 м2, „тип Стан ко”,
ПВЦ изо ла ци ја, 24.000
евра. „Ди ва”. 345-534,
064/246-05-71.
(241204)

ДВО СО БАН, ЦГ, Но ви
свет, 31.000 евра, за ме -
на. „Ди ва”. 345-534,
064/246-05-71.
(241204)

ДВО СО БАН, Те сла, ТА,
III спрат, те ра са, 28.000
евра. „Ди ва”. 345-534,
064/246-05-71.
(241204)

ДВО СО БАН, Ко теж, 57
м2, те ра са, 33.000 евра.
„Ди ва”. 345-534,
064/246-05-71.
(241204)

ДВО И ПО СО БАН, Те сла,
66 м2, две те ра се, АЛУ
сто ла ри ја, пла ка ри, ку -
хи ња, ЕГ, IV спрат,
35.000 евра. „Ди ва”.
345-534, 064/246-05-
71. (241204)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на,
мо же за ме на за ку ћу
Ку де ља рац, Вој ло ви ца.
064/130-27-34 
(241108)

ТЕ СЛА, јед но со бан, ре -
но ви ран, II спрат, лифт,
ЦГ, ин тер фон, кли ма.
Вла сник. 063/377-524
(241211)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, 30 м2, на Стре ли -
шту. Тел. 013/321-338,
068/524-52-99 
(241212)

ПРО ДА ЈЕМ стан, I
спрат, 101 м2, Ка ра ђор -
ђе ва 15, Пан че во.
063/334-430 
(241218)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 81 м2,
Ила ри о на Ру вар ца 4,
Пан че во. 063/334-430
(241218)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2,
дво со бан, 22.000, јед -
но со бан 34 м2, 21.500.
(324) „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20 (241190)

ТЕ СЛА – „Дис”, 46 м2,
јед но и по со бан, те ра са,
усе љив, 26.500, до го -
вор. (324) „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20
(241190)

МИ СА, 38 м2 јед но и по -
со бан, 22.000, 54 м2

дво со бан, нов, 30.000.
(324) „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20 (241190)

ЦЕН ТАР, 78 м2, II,
39.000, хит но. (636)
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(241188)

ЦЕН ТАР, 60 м2, пр+I,
36.000, стан и ло кал.
(636) „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-
05.  (241188)

ЦЕН ТАР, но во град ња,
70 м2, I. 59.500. (636)
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(241188)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 40
м2, при зе мље, ЕТ гре ја -
ње, ре но ви ран.
063/329-340 (241231)

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. (241252)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, VI,
лифт, ни је зад њи, не ма
ула га ња. 32.500. 332-
031, 063/836-23-83.
(679) „Трем 01”
(241232)

СО ДА РА, 41 м2, ЦГ, 2
лиф та, очу ван, 26.500.
332-031, 063/836-23-
83. (679) „Трем 01”
(241232)

ЦЕН ТАР, са лон ски, 69
м2, I, ТА, 38.000, 48 м2,
I, ТА, 32.000. 332-031,
063/836-23-83. (679)
„Трем 01” 
(241232)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs16 Петак, 26. мај 2017.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17Петак, 26. мај 2017.

ЦЕН ТАР, 2.0, I, 35.000;
дво ри шно, 50, 18.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (241332)

КО ТЕЖ 2, 2.0, 28.000;
Стре ли ште, 2.5, 31.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (241332)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57
м2, III, ЦГ, усе љив,
30.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (240853)

КО ТЕЖ  2, дво и по со -
бан, 66 м2, IV, 41.000,
до го вор. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (240853)

СО ДА РА, дво со бан, 54
м2, I, 31.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(240853)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 34 м2, III, 22.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(240853)

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

ТЕ СЛА, дво со бан, 52
м2, IV, ТА, усе љив,
21.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(241299)

ШИ РИ цен тар, тро со -
бан, 78 м2, II, TA, усе -
љив, 39.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (241299)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 63
м2, III, ЦГ, 32.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-
01. (241299)

ТЕ СЛА, но во град ња,
тро со бан, 68 м2, III, ЦГ,
усе љив, 47.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(241299)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
62 м2, V, ЦГ, 31.000, до -
го вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(241299)

СО ДА РА, вој не згра де,
дво и по со бан, 61 м2, ВП,
ЦГ, сре ђен, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(241299)

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 (241261)

СТРО ГИ цен тар, дво ри -
шни, јед но и по со бан, 47
м2, 22.000, гар со ње ра
28 м2, III, 18.500. (097)
„Пер фект”, 
064/348-05-68 (241261)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан,
58 м2, 35.000. (097)
„Пер фект”, 064/348-05-
68 (241261)

МАР ГИ ТА, дво со бан,
56 м2, I, ТА, ре но ви ран,
36.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68
(241261)

МАР ГИ ТА, дво со бан,
42 м2, при зе мље, дво ри -
ште, 22.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68
(241261)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и по со -
бан, 82 м2, 46.500, дво -
со бан 63 м2, 31.000
евра. (097) „Пер фект”,
064/348-05-68 (241261)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
тро и по со бан, 58 м2,
29.500 евра. (097)
„Пер фект”, 064/348-05-
68 (241261)

ЗА 65+, ку по ви на ва шег
ста на са ва шим пло до у -
жит ком. Ор га ни за ци ја
по сло ва ња. „Ел пис”.
061/324-40-85 (241296)

ТЕ СЛА, Но ви свет, 60
м2, I спрат, ЦГ.
064/210-69-12,
064/922-84-17 (241263)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53
м2, ЕГ. 062/376-047 

ДВО СО БАН стан, Со да -
ра, 57 м2, 4/10 спрат,
ЦГ, вла сник. 065/227-
67-26. (241274)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан, 58 м2, на се ље
„Пе пе ља ре”. 060/333-
56-41 (241283)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
леп, 62 м2, IV, 35.000.
(398) „Кров”. 060/683-
10-64 (241290)

ХИТ НО, улич ни, код
„Ро ди ћа”, 22 м2, јед но -
со бан, 8.000. (398)
„Кров”. 060/683-10-64
(241290)

СТРО ГИ цен тар, леп
дво и по со бан, 63 м2, V,
43.000. (398) „Кров”.
060/683-10-64 (241290)

СТАН 40 м2, ин тер нет,
цен трал но гре ја ње, те -
ле фон, јед на осо ба.
064/582-22-85.
(241293)

ДО ЖИ ВОТ НО из др жа -
ва ње по нај по вољ ни јим
усло ви ма. Пу на прав на
си гур ност. „Ел пис”.
061/324-40-85 (241296)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, I,
TA, уре дан, 24.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (241302)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, III, 39 м2, ЦГ,
22.000.  (49), „Му -
станг”, 062/129-94-67.
(241302)

СА МАЧ КИ, при зе мље,
17 м2, ЦГ, 12.5000. (49),
„Му станг”, 062/129-94-
67. (241302)

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

ТЕ СЛА, дво ли по со бан,
VII од X, 59 м2, ЦГ,
33.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (241302)

ТЕ СЛА, тро со бан, 64 м2,
ЕГ, IV, ква ли тет но ре но -
ви ран, 36.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-66-58.

КО ТЕЖ 2, Ра до ва згра -
да, дво со бан, уре дан,
58 м2, III, 32.000. (49),
„Му станг”, 062/226-66-
58. (241302)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 37
м2, II, TA, но во ку па ти -
ло, 22.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-66-58.
(241302)

ХИТ НО про да јем јед но -
и по со бан стан, Ко теж
1, IX спрат, по след њи.
064/115-56-51.
(241341)

МАР ГИ ТА, нов дво и по -
со бан, 55 м2, при зе мље,
гас, 36.000. (320), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(241324)

НО ВА МИ СА, дво со бан,
III, 57 м2, ТА, 24.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(241324)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
ВПР, ПВЦ, 52 м2, ТА,
33.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (241324)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, IV,
50 м2, ЦГ, 25.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(241324)

ЦЕН ТАР, Ко теж 1, гар -
со ње ре, I, III, ЦГ, 27 м2,
18.000. (320), „Пре ми -
ер”, 063/800-44-30.
(241324)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
стан 56 м2, на Стре ли -
шту за ку ћу у Вој ло ви -
ци. 064/173-85-17.
(241359)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 35 м2, I спрат, хит -
но, по вољ но. 066/362-
447, 013/362-447.
(241393)

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. (241391)

СТАН ду плекс, Те сла,
но во град ња, ЦГ, те ра са,
пар кинг ме сто.
069/822-48-24.
(241391)

СТАН, Стре ли ште, јед -
но и по со бан, пот кро вље,
без лиф та, но во град ња.
069/822-48-24.
(241391)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан на Ко те жу 2.
060/641-09-70,
061/452-78-74, вла сник.
(241350)

ЦЕН ТАР, Со да ра, из да -
јем јед но соб не ста но ве
35 м2, ЦГ. (320), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(241324)

БУ ДИ ТЕ си гур ни шта и
за ко ли ко нов ца ку пу је -
те! Ан га жуј те струч не
са вет ни ке за не крет ни -
не и уште ди те. „Ел пис”,
асо ци ја ци ја, 061/324-
40-85. (241450)

СО ДА РА, 83 м2, III,
42.000; дво со бан, IV,
ЦГ, 30.000. (396),
„Лајф”. 061/662-91-48. 

ЛУКС стан, но во град ња,
I спрат, Све то за ра Ми -
ле ти ћа, 40.000 евра.
060/445-71-85.
(241413)

СО ДА РА, дво и по со бан,
IX, 64 м2, 33.000; вој не
леп дво и по со бан,
42.000. (396), „Лајф”.
061/662-91-48.
(241423)

ТЕ СЛА, 40 м2, ВП, ЕГ,
22.000; 64 м2, IV, 
дво и по со бан, ЦГ,
35.000. (396), „Лајф”.
061/662-91-48.
(241423)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, сре ђен
тро и по со бан, IV, ЦГ,
46.000; дво со бан, V,
31.000. (396), 
„Лајф”. 
061/662-91-48.
(241423)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ШИ РИ цен тар, тро со -
бан, 75, IV, 35.000;
Стре ли ште, (396),
„Лајф”. 061/662-91-48.
(241423), 
53 м2, 21.000. (67),
„Мил ка М”, 
063/744-28-66.
(241431)

МАР ГИ ТА, II, нов, фул,
пре леп, 53 м2, 30.000;
ПР, 22 м2, сре ђен,
18.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(241431)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
фул, II, те ра са, 20.500;
јед но со бан, 34, I,
26.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(241431)

ЦЕН ТАР, тро со бан, II,
78, 39.000; Те сла, тро -
со бан, IV, 61, 30.000.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(241431)

ТЕ СЛА, нов стан, 51 м2,
фул. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(241431)

ЦЕН ТАР, ПР + Пк, фул,
вре ди по гле да ти, 190 м2

и дво ри ште, гре ја ње,
од лич на. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(241431)

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 теж.
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 и
ку ће свих струк ту ра,
бр за и си гур на ис пла та.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(240915)

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

КУ ПУ ЈЕМ стан за ре но -
ви ра ње до 60 м2, бр за
ис пла та. 064/206-55-74,
362-027. (241134)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан
стан за ре но ви ра ње, ис -
пла та од мах. 064/139-
92-79. (241134)

КУ ПУ ЈЕМ стан до
15.000, да јем ау то
(3.000), 12.000 го то ви -
на. 0’64/134-06-30.
(241095)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва” 
Пан че во, Жар ка 
Зре ња ни на 14, ку пу је
дво со бан стан 
у згра ди, бр за ис пла та.
345-534, 
064/246-05-71.
(241204)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра,
бр за и си гур на ис пла та.
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (241261)

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.
(241324)

АГЕН ЦИ ЈИ „Лајф” по -
треб не ку ће и ста но ви
за по зна те куп це.,
061/662-91-48.
(241423)

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка М”
по треб не не крет ни не,
све ло ка ци је, бр за ре а -
ли за ци ја. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(241431)

ТРА ЖИМ на ме ште ну
гар со ње ру, на Стре ли -
шту или Со да ри.
061/304-82-91 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Стре ли шту, 42
м2, у бли зи ни „Авив
пар ка”, ЦГ, лифт.
063/854-83-40 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, на ме штен, 
Ко теж 2. Тел. 
062/401-492. 
(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)

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 

ЈЕД НО СО БАН на ме -
штен, ТА, II, Те сла.
069/339-04-67.
(241085)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу,
120 м2, са окућ ни цом, у
цен тру Стар че ва.
063/502-211. (241092)

СТАНОВИ
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ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан,
ТА, алу сто ла ри ја, де по -
зит оба ве зан. Стре ли -
ште. 064/305-71-60.
(241098)

СТРО ГИ цен тар, дво и -
по со бан, по лу на ме -
штен, ТА гре ја ње, из да -
јем. 064/366-05-62, 150
евра. (241112)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на ме -
ште ну со бу, упо тре ба
ку хи ње, ку па ти ла. 321-
408. (241096)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан у ку ћи, пра зан, Ко -
теж 1, ЦГ, то тал ТВ.
065/975-00-20.
(241127)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со -
бан стан на Стре ли шту.
Тел. 064/493-00-55.
(241128)

ИЗ ДА ЈЕМ на Со да ри
јед но со бан пра зан стан,
ЦГ, те ле фон, ка блов ска.
Тел. 063/734-82-17.
(241174)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕН тро -
со ан стан, ЦГ, те ле фон,
кли ма, Ко теж 1, IV
спрат. Тел., 063/803-14-
86. (241156)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Стар -
че ву у за ме ну пла ћа ња
ду га за стру ју. 063/191-
73-60. (241157)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан на Те -
сли, 34 м2, IV спрат.
069/129-82-06.
(241161)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
на ме ште ну, цен тар.
061/131-79-04.
(241162)

СТАН, 38 м2, Ко теж 2,
по лу на ме штен, це на
120 евра. 
060/535-33-57.
(241163)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, Ко теж
1. 064/214-41-79.
(241171)
ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Стре ли шту, на -
ме штен, цен трал но гре -
ја ње. 063/442-025.
(241181)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан на Те -
сли. 064/195-28-31.
(141176)

ИЗ ДА ЈЕМ два по лу на -
ме ште на ста на, бли зи на
„бу вља ка”. 064/137-47-
89. (241314)

ДВА ле па дво ри шна јед -
но соб на на ме ште на
ста на + гар со ње ра,
Стре ли ште. 362-406,
064/218-83-45.
(241186)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан дво ри шни стан, по -
лу на ме штен, 
До њи град. 
063/248-729, 
063/126-92-77. (24119)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, ста ра
Ми са, 50 м2. 060/011-
96-66. (241202)

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. (41195)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан у ку ћи,
цен тар. 064/224-16-66.
(241192)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 81 м2, II
спрат, Ила ри о на Ру вар -
ца 4, Пан че во. 
063/256-312. 
(241218)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
дво ри шни пра зан стан.
064/255-57-79,
064/193-56-16. 
(24123)

ДВО СО БАН, Ко теж 2, II
спрат, усе љи во од 1. ју -
на. 013/317-784,
066/317-784, зва ти од 9
до 20. (241235)

ДВО РИ ШНИ стан, 30
м2, бли зи на Пре о бра -
жен ске цр кве, 80 евра, 
бес пла тан Wi/Fi.
062/801-55-43. (241256)

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње -
ра, цен тар, пр ви спрат,
гре ја ње, пар кинг, мир но
ме сто. 064/238-68-94. 

СТАН  че тво ро со бан,
ши ри цен тар, у ку ћи,
соп стве но гре ја ње, гас,
мир но. 061/225-16-43.
(241264)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме -
штен стан са ЦГ, ка -
блов ска, са ми ци, по -
вољ но. Тел. 378-093. 

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме -
штен стан са ЦГ, ка -
блов ска, са ми ци, по -
вољ но. Тел. 378-093.
(241267)
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ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан, Ко -
теж 2, це на по до го во -
ру. 069/161-80-13, Сло -
бо дан. (241273)

ЈЕД НО СО БАН, на ме -
штен стан у на се љу
Кра ље ви ћа Мар ка 34/ц.
064/026-18-44.
(241306)

НА ДУ ЖИ пе ри од из да -
јем дво со бан стан, по -
лу на ме штен, на Те сли, I
спрат, ТА гре ја ње.
064/422-58-60.
(241335)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан на Стре ли шту, IV
спрат. 063/351-766,
060/643-60-30.
(241340)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у Са мач ком,
на II спра ту. 063631-
338. (241343)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан, ЦГ, ТА.
060/372-03-02.
(241246)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
дво ри шни не на ме штен
стан, по себ но бро ји ло,
улаз, Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16.
(241242)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни
стан, цен тар. 064/140-
52-81. (241247)

ТЕ СЛА, дво со бан, по лу -
на ме штен, ТА, сам ци -
ма, сту ден ти ма.
063/840-69-77,
061/285-43-28. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но -
со бан стан, Ко теж 2.
064/672-11-74.
(241326)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан на Со да ри на ду жи
пе ри од. Тел. 063/711-
58-37. (241357)

ИЗ ДА ЈЕМ дво кре вет ну
со бу или апарт ман у
Хер цег Но вом. 064/047-
35-18. (241356)

ИЗ ДА ЈЕ се стан, 35 м2,
Ца ра Ду ша на 38.
062/886-56-02, 430-
431. (241357)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан ком плет но на ме -
штен стан, у цен тру
Стре ли шта. 060/142-22-
11. (241364)

ДВО СО БАН стан за из -
да ва ње. 061/624-30-83.
(241369)

ДВО СО БАН дво ри шни
стан, 54 м2, по себ на
стру ја, во да, мо гућ ност
ин тер не та. 069/508-05-
65. (241373)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у цен тру.
064/154-95-65. (24138)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
пра зан стан, дво ри шни
цен тар, 40 м2. 252-13-
66, 064/413-61-65.
(241390)

НА МЕ ШТЕН јед но и по -
со бан стан, ТА, код Хо -
те ла „Та миш”, 80 евра.
064/122-48-07.
(241404)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, од мах усе -
љи ва, цен тар, Wi/Fi, ка -
блов ска, по вољ но.
065/691-88-23.
(241402)ИЗ ДА ЈЕМ јед -
но и по со бан стан, на ме -
штен са гре ја њем, но ва
Ми са. Тел. 069/301-51-
13. (241068)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, но ва Ми са, за
рад ни ке, екс тра сре ђен.
060/301-51-13.
(241068)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Бра ће
Јо ва но вић 24, на пр вом
спра ту, на ду жи вре -
мен ски пе ри од.
061/277-62-37.
(241082)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
не на ме штен стан,
064/177-56-01.
(241050)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, ЦГ.
063/320-637. (241049)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан по лу на ме штен стан,
48 м2, на Со да ри, цен -
трал но гре ја ње, III
спрат, лифт. 064/851-
66-82. (241041)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за
стан, ло кал од 39 м2,
цен тар Стре ли шта.
064/267-71-74.
(240346)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал, Тр жни цен тар
код Су да, вла сник.
069/663-773. (240506)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
бли зи на пи ја це, Ла ва
Тол сто ја. 333-058.
(240916)

ИЗ ДА ЈЕМ сре ђен, по -
слов ни про стор око 170
м2, на Ја буч ком пу ту.
063/759-12-47.
(240892)

ПО ВОЉ НО из да јем нов
ло кал, цен тар, Ди на мо,
19 м2, 10.000 ди на ра.
064/262-54-65,
013/315-707. (241048)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 52 м2, Змај Јо -
ви на 2, ло кал 2. Тел.
060/562-62-96.
(241102)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Р. Пут -
ни ка 17, 16 м2, по го дан
за кан це ла ри ју.
064/448-68-15.
(241147)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар
Стре ли шта, 16 м2, нов,
по вољ но. 065/966-66-
61. (241136)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, ужи
цен тар, 12 м2, по вољ но.
063/882-23-77.
(241168)

ИЗ ДА ЈЕМ два но ва ло -
ка ла, цен тар, је дан
опре мљен са лон ле по те.
063/734-82-31. (24116)

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. (241201)

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.
(241201)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за Зе ле не пи ја це.
060/351-03-56. (24124)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал Тру бач, пр ви
спрат, осам на ест ква -
дра та. 063/856-74-02.
(241305)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у нај -
стро жем цен тру.
064/267-72-17.
(241308)

ЦЕН ТАР, дво ри шна
кан це ла ри ја, 50 м2, из -
да јем. 064/668-87-78.
(2414279

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал 35 м2,
Ца ра Ду ша на 38, Пан -
че во. 062/886-56-02,
430-431. (241357)

ПРО ДА ЈЕМ или из да јем
по слов ну згра ду 1.650
м2. 060/312-90-00.
(241372)

ПРО ДА ЈЕМ или из да јем
ма га цин ски про стор,
450 м2. 060/312-90-00.
(241372)

ПРО ДА ЈЕМ про дав ни цу
здра ве хра не, рин фуз,
по вољ но. 065/478-25-
93. (241384)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Бра ће
Јо ва но вић 15, бив ша
Пив ни ца „Рас пу ћин”.
063/436-778, 063/761-
26-65. (241357)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца
за рад у ре сто ра ну 
„Ка фа на са раз ло гом”.
064/060-50-50  (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)

ШИ ВА РИ по треб не рад -
ни це са ис ку ством. Тел.
069/238-07-65.
(240371)

СТО ВА РИ ШТУ „ГО ЛИ -
ЈА” по тре бан по моћ ни
рад ник са Ц ка те го ри -
јом. Кон такт 013/252-
06-64, 063/776-56-58.
(ф)

ПО ТРЕБ НЕ две рад ни це
за рад на ро шти љу на
ћу мур, СТР „Иде ал”.
063/855-65-56.
(240947)

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 ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у про дав ни ци здра -
ве хра не.  060/029-62-
20 или mail: 
jezgropa@gmai.com.
(240713)

ПО ТРЕ БАН хо ре ца ко -
мер ци ја ли ста за ди -
стри бу ци ју пи ћа. Те рен
Пан че во, оба ве зно ис -
ку ство. 062/755-974.
(241175)

ПО ТРЕ БАН хо ре ца ко -
мер ци ја ли ста за ди -
стри бу ци ју пи ћа. Те рен
Бе о гра да, оба ве зно ис -
ку ство. 062/755-974.
(241175)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц ка -
те го ри је са кар ти цом за
ди стри бу ци ју пи ћа.
062/446-134. (241175)

ПО ТРЕБ НИ во за чи Б
ка те го ри је за те ри то ри -
ју Бе о гра да. 062/446-
134. (241175)

ПО ТРЕ БАН пи ца-мај -
стор и по моћ ни рад ник
у пе ка ри. Зва ти од 18
до 22 на 069/379-02-20.
(241113)

ПО ТРЕ БАН/НА  пи ца-
мај стор за рад у пе ка -
ри. 063/130-75-40.
(241094)

ПО ТРЕ БАН пе кар.
063/130-75-40.
(241094)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у пе ка ри. 063/130-
75-40. (241094)

ПО ТРЕБ НА де вој ка са
ис ку ством за рад у ка -
фи ћу Max Caffe у Ули -
ци До си те ја 
Об ра до ви ћа 8-к.
013/230-10-13.
(241303)

ПО ТРЕ БАН во зач са ис -
ку ством, Ц и Е ка те го -
ри је, за оба вља ње до -
ма ћег и ме ђу на род ног
са о бра ћа ја. Next logi-
stics d. o. o. Ба нат ско
Но во Се ло. 063/271-
907. (241140)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
ка фи ћу, Стре ли ште.
063/800-07-94.
(241177)

ПО ТРЕБ НА осо ба за
рад у игра о ни ци „Остр -
во с бла гом” у „Авив
пар ку”. 062/333-502.
(241277)

ПО ТРЕ БАН му шко-жен -
ски фри зер. Тел.
061/552-21-22.
(241297)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
про да ји у ре сто ра ну
„Пи ле ћи ду ћан”.
013/377-230, 064/643-
41-22. (241313)

ПО ТРЕ БАН по сло во ђа у
про из вод њи у пре храм -
бе ној ин ду стри ји, са
рад ним ис ку ством.
013/377-230, 064643-
41-22, 064/259-96-62.
(241313)

ПЕ КА РИ по тре бан пе -
кар, по моћ ник-уче ник,
про да вац. CV сла ти на
адре су, Ул. Иве 
Кур јач ког 87. mail: 
pekarasmiljanic@mts.rs. 

ИС КУ САН пе кар, рад -
ник на пе ћи, про да ва -
чи ца, тре ћа сме на,
„Мар га ри та”. 064/120-
09-42. (241315)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у са ло ну са по зна -
ва њем пе ди ки ра, ма ни -
ки ра (ко рек ци ја, из ли -
ва ње и сл.) и де пи ла ци -
је. 060/322-20-02, зва ти
од 10 до 22 са ти. 

ПО ТРЕБ НИ во за чи Б
ка те го ри је фир ми „Пре -
во зник” за раз воз хле ба,
на под руч ју Бе о гра да.
За за по сле не мо гућ ор -
га ни зо ван пре воз до Бе -
о гра да и на зад.
060/864-07-71.
(241203)

ПО ТРЕ БАН ку вар 
и ко но бар, Ви на ри ја
„Ђу рић”. 
063/329-340. 
(241233)
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ПЕ КА РИ по треб на про -
да ва чи ца. Тел. 065/993-
75-30. (241224)

РЕ СТО РА НУ „Poco-Lo-
co” по треб ни шан ке ри.
355-222. (2422489)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник у штам па ри ји,
не пу шач, пред ност ис -
ку ство у гра фич кој де -
лат но сти. 
063/295-789. 
(241415)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
тра фи ци, због сло бод -
них да на. 062/104-93-
68. (241234)

ПО ТРЕ БАН рад ник са
ис ку ством у ра ду са бо -
ја ма и ла ко ви ма за др -
во, за ме ша ње, га ђа ње
то но ва и про да ју. CV
по сла ти на 
dragancolorars@gmail.com
060/027-59-74.
(241333)

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.
(241115)

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.
(241115)

ПО ТРЕБ НА же на за рад
на ен дле ри ци или ибер -
де ку. 060/131-81-70.
(241117)

ПО ТРЕ БАН жен ски
фри зер са ис ку ством за
фри зер ски са лон.
064/255-79-91.
(241330)

ПО ТРЕБ НА по моћ на
рад ни ца са ис ку ством, у
ку хи њи, ке те ринг Ва ња.
060/093-17-09.
(2413549

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца,
ко но ба ри ца и спре ма -
чи ца. 063/813-29-76,
064/260-04-26. (24136)

ПО ТРЕБ НА спре ма чи ца
за обје кат за сме штај,
до 30 го ди на ста ро сти.
060/043-52-98.
(241372)

ПО ТРЕ БАН пи ца-мај -
стор и рад ни це за рад у
пе ка ри. 065/330-48-04.
(241383)

ПО ТРЕ БАН сто ла р, про -
из вод ња на ме шта ја
Пан че во. 060/600-14-
52. (241384)

ТРА ЖИ се ку вар, по -
моћ ни рад ник, са ис ку -
ством  за рад у са ли за
про сла ве, за стал но.
(241391)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
бра ње ма ли на у Ари љу.
Хра на и сме штај обез -
бе ђе ни. Ин фо рам ци је
на тел. Љу бе Ја ко вље -
вић, 061/200-15-32, Да -
ца Ја ко вље вић,
060/501-27-75. (24137)

ПО ТРЕ БАН ау то-ли мар
и рад ник за ду бин ско
пра ње во зи ла, са ис ку -
ством. 060/333-65-80.
(241396)

ПЕ КА РИ по треб на про -
да ва чи ца. 061/631-99-
26. (241400)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
рад у пе ка ри са или без
ис ку ства. 064/122-21-
56. (241412)

ПО ТРЕ БАН гра фич ки
ди зај нер опе ра те р, са
искус твoм, илу стра тор,
ЦДР, ПСД, по сла ти CV
на digitalnastam-
pa013@gmail.com
(241415)

ПО ТРЕ БАН про да вац у
пе ка ри и по моћ ни рад -
ник у про из вод њи. Зва -
ти до 15 са ти. 063/680-
594. (241417)

ПО ТРЕ БАН по сла сти -
чар са ис ку ством. Зва ти
до 15 са ти. 063/680-
594. (241417)

ПО ТРЕ БАН во зач Е ка -
те го ри је са ЕУ па со шем.
065/811-18-33.
(241255)

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)

ВЛА ГА! изо ла ци ја вла -
жних ку ћа. Ма шин ско
се че ње зи до ва. по ста -
вља ње нај са вре ме ни је
изо ла ци је. 100% успе -
шно. Тел. 062/427-614
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ме ша ли цу за
бе тон, са пре во зом.
063/315-381. (СМС)

КОМ БИ пре воз ро бе и
ства ри, ту ра у Пан че ву
1.000 ди на ра. 062/890-
58-18 (СМС)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је, ка -
би на, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-84-76.
(240054)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
шпо ре та, бој ле ра, ин ди -
ка то ра, раз вод них та -
бли, ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(240544)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва, ка -
ље вих пе ћи. 
063/155-85-95.
(240257)

ЧУ ВА ЛА бих ста ри ју
жен ску осо бу. Љи ља.
065/513-78-58.
(241034)

КО СИМ тра ву три ме -
ром, ба ште, дво ри шта и
воћ ња ке. Зо ран,
061/683-67-48,
064/438-12-46. 

СПРЕ МАМ и чи стим
ста но ве, ако вам тре ба
по зо ви те 064/278-71-
20. (241060)

НЕ МАЧ КИ свим уз ра -
сти ма, пре во ди, при -
пре ме по ла га ња за све
ни вое. 061/656-04-04,
352-892. (241061)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да -
ње, ре но ви ра ње кро во -
ва, кре че ње, бе то ни ра -
ње европ ским ква ли те -
том, по вољ но. 063/865-
80-49. (241067)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ка ста рих, мон -
та жа но вих, це ви, од гу -
ше ња. Мон та жа, са ни -
та ри је. 063/812-48-62.
(241069)

КЕ РА МИ ЧАР, при пре -
ма и по ста вља ње свих
вр ста ке ра мич ких пло -
чи ца. По вољ но. Тел.
063/744-08-24.
(241078)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
гипс ра до ви, фар ба ње
сто ла ри је, чи сто, ква ли -
тет но, по вољ но.
063/304-476. 
(241074)

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.
(241073)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла -
чи на ме штај, са ис ку -
ством, тра жи по сао.
064/120-77-64. (241090

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.
(241100)

ЧИ СТИМ шут, ру шим
ста ре објек те, чи стим
по дру ме, та ва не, бр зо и
ефи ка сно. Злат ко.
061144-82-80, 063/196-
54-56. (241101)

СЕ ЛИД БЕ с рад ни ци ма,
бр зо и ефи ка сно, 1.000
ди на ра ту ра. Злат ко.
061/144-82-80,
063/196-54-56. (24101)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ка ке ра ми ке,
сла ви не, ку па ти ла, од -
гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 061/193-00-09.
(241114)

МО ЛЕ РАЈ, кре че ње,
гле то ва ње, тер мо и зо ла -
ци ја, гипс, ам стронг,
ма те ри јал. 060/131-81-
70, 063/212-733.
(241117)

ГИПС, спу ште ни пла фо -
ни, пре град ни зи до ви,
мо ле рај, тер мо и зо ла ци -
ја, ма те ри јал. 060/131-
81-70. (341117)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. 063/898-
68-77. (241125)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ши ша -
ње огра де, ваш ба што -
ван. Тел. 069/130-35-
91. (2411359

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.
(2411429)

МА СА ЖА, ре лакс, Ни -
на. 063/843-25-58,
061/224-539. (241143)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње,
сто ла ри ја, по вољ но, чи -
сто и пе дант но.
061/288-20-19. (14115)

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.
(241153)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, чи шће ње олу ка,
кре че ње, по вољ но.
065/535-24-56.
(241137)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из -
да ва ње 10 евра дан.
По зо ви те, 064/235-08-
15. (241173)

МЛА ДА, од го вор на же -
на, вр ши услу ге чи шће -
ња ста но ва, ку ћа, ло ка -
ла и још по не што.
063/687-774 (241266)

ГИП САР СКО мо лер ски,
елек три чар ски ра до ви,
фа са де са или без ма те -
ри ја ла. По вољ но.
060/521-93-40 (241271)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин -
ско пра ње на ме шта ја,
ду ше ка, ау то мо би ла.
На та ша. 361-474,
060/361-47-41 (241280)

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 (241287)

МЕ ЊАМ пе ле не, не по -
крет не и по крет не осо -
бе. Ве сна, 061/282-48-
28. (241187)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја,
уто вар/ис то вар, се лид -
бе, се че ње/це па ње др -
ва, ко ше ње, ко па ње, ру -
ше ње, раз би ја ње бе то -
на, чи шће ње та ва на,
шу па, по дру ма... Де јан.
061/626-14-50 (241288)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан дар.
013/351-073, 
064/157-20-03.
(241288)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе и
све оста ло. Нај по вољ -
ни ји. 065/361-13-13
(241286)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го ва -
ње, по прав ка и ла ки ра -
ње пар ке та. 064/341-
79-60, 065/543-21-53
(241298)

МА СА ЖА ре лакс, ме ди -
цин ска, пе ди кир, ура -
сли нок ти, кур је очи.
061/308-95-86,
013/351-907 (241285)

МО ЛЕР СКО-фа са дер -
ски ра до ви, гипс, ке ра -
ми ка, пен зи о не ри ма по -
пуст. Про ве ри те.
061/141-38-02,
069/112-51-01 (241301)

ВО ДО ИНСТ ГА ЛА ТЕР:
од гу ше ње су до пе ре, ку -
па ти ла, по прав ке, но ва
ку па ти ла, за ме на.
013/331-657,  064/495-
77-59. (241209)

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.
(241216)

НЕ ГУ ЈЕМ и ста рам се о
ста рим, бо ле сним ли ци -
ма, на бав ка на мир ни ца.
065/555-13-76.
(241194)

МОН ТЕР цен трал ног
гре ја ња. 065/608-08-57.
(241241)

ПО ПРАВ КА кро во ва и
оста лих гра ђе вин ских
ра до ва. 064/866-25-76,
013/361-601. 
(241253)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма лим
ки пе ром до два ку би ка.
065/334-23-38.
(241316)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве, ру ше ња ку ћа,
бе то на, уто ва ри, од но -
ше ње ства ри, ко ше ње
тра ве. 
064/122-69-78.
(241329)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко ро -
ва, оба ра ње др ве ћа, ру -
ше ња, бе то ни ра ње, итд.
060/035-47-40.
(241329)

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. 

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.
(241428)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
гипс, де мит фа са де, по -
вољ но, пен зи о не ри ма
по пуст. 061/626-54-06.
(241332)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет -
но, по у зда но, по вољ но.
063/318-780. 
(241386)

РА ДИ МО ста ре и но ве
кро во ве, зи да ње, бе то -
ни ра ње, фа са де, итд.
064/183-16-36,
062/894-37-18.
(241414)

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.
(241422)

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)

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)

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)

КОМ БИ пре воз ро бе,
се лид бе до 2 то не. Сло -
бо дан. 064/348-008,
062/850-36-58.
(240507)

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)
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ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ



ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом пен зи о нер ску го ди -
шњу кар ту, из да ту од
АТП-а Пан че во на име
Здрав ко Ћир ко вић.
(241086)

УСТУ ПАМ гроб ни цу на
гро бљу Ко теж. 062/744-
181. (241189)

УСТУ ПАМ гроб но ме сто
са спо ме ни ком на ста -
ром гро бљу, до го вор.
064/130-27-34. 
(241208)

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

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)

ИЗ ДА ВА ЊЕ „Bella apart-
mani”, 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)   

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра, по -
вољ но. 063/709-44-97.
(241179)

ХЕР ЦЕГ НО ВИ, из да јем
апарт ма не. 
063/827-23-63 viber.
(241324)

У НАЈ ЛЕП ШЕМ де лу Вр -
њач ке ба ње из да јем
апарт ман. 
063/812-06-89. 
(241289)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у
Ри сну, 100 м од мо ра,
ју ни и пр ва по ло ви на 
ју ла. Тел. 064/939-95-79.
(241344)

ТУРИЗАМ

РА ДИ МО: зи да ње, бе то -
ни ра ње, по прав ке ста -
рих/но вих кро во ва, раз -
не изо ла ци је, бр зо ква -
ли тет но. 013/664-491,
063/162-53-89.
(240237)

СЕ ЛИД БЕ  „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. (241230)

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.
(241230)

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.
(241230)

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-bo-
ris.ser.rs. 
(241230)

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.
(4713)

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.
(4713)

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)

ПЕР ФЕКТ, де мит фа са -
да, зи да ње, мал те ри са -
ње, гле то ва ње, кре че ње,
ке ра ми ка, кро во ви.
063/122-14-39.
(241019)

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, ЦО
2 апа ра та, ау то-ра ди ја,
ау то е лек три чар, уград -
ња ау то-ра ди ја. Де јан,
063/800-01-96.
(241079)

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.
(241066)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
064/317-10-05,
062/156-02-07.
(241002)

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.

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње ку па ти ла, ка -
на ли за ци је, адап та ци је,
по прав ке, за ме не.
013/331-657, 
064/495-77-59,
063/777-18-21. (24120)

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. (241214)

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.
(241219)

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. (241220)

ОВЛА ШЋЕ НИ сер вис:
по пра вља веш-ма ши не,
фри жи де ре, бој ле ре,
шпо ре те, елек тро ин ста -
ла ци је, од мах.
060/18002-83, 
062/186-48_22.
(241403)

БАЛ ТО КАД ка да, об но -
ва гла зу ре, пла сти фи ци -
ра ње, 28 го ди на с ва ма,
га ран ци ја. 
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(241345)

ЛИ МА РИ ЈА гра ђе вин -
ска, из ра да, мон та жа,
са на ци је ста ре ли ма ри -
је, кро во по кри вач ки ра -
до ви, хи дро и зо ла ци је,
кро во ва, те ра са, нај по -
вољ ни је. 064/466-42-14.
(241266)

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.
(241281)

КЛИ МЕ свих ти по ва и
про из во ђа ча сер ви си ра -
мо, по пра вља мо и угра -
ђу је мо са га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(241281)

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.
(241430)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром, по -
вољ но, пе сак, се ја нац,
шљу нак, од во зим шут.
064/354-69-94.
((241388)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во – да ље,
це не до го вор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(241360)

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. 
(241430)

АКО си уса мље на,
имаш од 40 до 50 го ди -
на, же лиш брак – ја ви
се. 064/437-63-59.
(241022)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом пен зи о нер ску го ди -
шњу кар ту, из да ту од
АТП-а Пан че во на име
Гро здан Цве та нов ски.
(241118)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

УСЛУГЕ

РАЗНО

      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 20. 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) 

ОГЛА ША ВА
јав ни увид 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 Блок Пре ра -

да, Ули ца На род ног фрон та бр. 12, под нео je зах тев за

да ва ње са гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА По стро је ње за ду бо ку

пре ра ду наф те – по стро је ње за од ло же но кок со ва ње у

кру гу Ра фи не ри је наф те Пан че во, на жи вот ну сре ди -

ну, на к. п. бр. 3568, 3570, 3557, 3547, 3583, 3569,

3582, 3552/1, 3563, 3567, 3566, 3571, 3572, 3558, 3559,

3522, 3548, 3549, 3561/1, 3565 и 3584 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 рад ним да ни ма од 10 до

14 са ти, 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) и у про сто ри ја ма Град ске упра ве гра да Пан -

че ва, ули ца Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, до 26. 06. 2017.

го ди не. За вре ме тра ја ња јав ног уви да за ин те ре со ва на

јав ност мо же у пи сме ном об ли ку под не ти при мед бе и

ми шље ња на из ло же ну сту ди ју о про це ни ути ца ја на

адре су Се кре та ри ја та.

      Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја одр жа ће се 27. 06.

2017. го ди не у згра ди Вла де АП Вој во ди не (при зе мље,

кан це ла ри ја бр. 39) у 12 са ти.

GRANEXPORT DOO ZA TRGOVINU PROIZVODNJU
I USLUGE, 

PANČEVO, LUKA DUNAV 5

RASPISUJE KONKURS
za radno mesto

KOORDINATOR TEHNIČKE PODRŠKE

Uslovi:
·      VI ili VII stepen stručne spreme (mašinske struke)
·      Sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima
(poželjno)
·      Poznavanje rada na računaru
·      Poverljivost, odgovornost, sposobnost procene prio-
riteta i ažurnost
·      Vozačka dozvola B kategorije
·      Prebivalište na teritoriji grada Pančeva (poželjno)

      Ukoliko zadovoljavate navedene uslove, prijavu sa
biografijom pošaljite na:

office@granexport.rs
sa naznakom ZA KONKURS

      Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana obja-
vljivanja konkursa.
      Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni
o ishodu konkursa.

По след њи по здрав

ЈО ВА НУ ЧЕ ЧО ВИ ЋУ

на шем дра гом су пру гу, оцу и де ди.

Хва ла за сву не се бич ну љу бав и по др шку ко ју си нам не се бич но
пру жао.

По чи вај у ми ру.

Ожа ло шће ни: су пру га ОЛИ ВЕ РА, син ГО РАН, сна ја АЛЕК САН ДРА
и уну ке МИ ЛИ ЦА, ЈЕ ЛЕ НА и МА РИ ЈА

(81/241338)

С ве ли ким по што ва њем опра шта мо се од во ље ног

ЈО ВА НА ЧЕ ЧО ВИ ЋА

По ро ди це:ЂОР ЂЕ ВИЋ, ОЛУ ЈИЋ и СИ МИЋ
(82/241338)

По што ва ном при ја те љу

ЈО ВА НУ

по след њи по здрав.

По чи вај у ми ру.

ЉИ ЉА, РАТ КО, ЗО РАН

и СНЕ ЖА НА
(83/241338)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Ве ли ка за хвал ност док то ру Го ра ну Ву ји но -
ви ћу, осо бљу Ин тер ног оде ље ња и хе мо ди -
ја ли зе.

По ро ди ца ЧЕ ЧО ВИЋ
(84/241338)

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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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

19.  ма ја 2017, у 67. го ди ни, пре ми нуо је наш во -

ље ни су пруг, отац и де да

ЉУ БИН КО СТОЈ КОВ
1951–2017.

Увек ће те во ле ти и чу ва ти од за бо ра ва тво ји:

су пру га ЈО ВАН КА, син ИВИ ЦА, ћер ка ИВА НА,

сна ја СЛА ЂА НА, зет ГО РАН и тво ји уну ци 

СО ФИ ЈА, ОГ ЊЕН и АЛЕК САН ДАР
(12/2421081)

Дра гом оцу, та сту и де ди по след њи по здрав

ЉУ БИН КО СТОЈ КОВ
1951–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем ће мо се се ћа ти тво је

до бро те и пле ме ни то сти.

Тво ја ИВА НА, ГО РАН, унук АЛЕК САН ДАР 

и при ја ЂИ НА ЛУ ЈАН СКИ
(13/141084)

Дра гом оцу, све кру и де ди по след њи по здрав

ЉУ БИН КО СТОЈ КОВ
1951–2017.

Тво ја пле ме ни тост и до бро та пра ти ће нас и под -

се ћа ти на те бе.

Тво ји: ИВАН, СЛА ЂА НА 

и уну ци СО ФИ ЈА и ОГ ЊЕН
(14/141081)

По след њи по здрав по што ва ном при ја те љу

ЉУ БИН КУ СТОЈ КО ВУ
1951–2017.

од СЛАВ КА, СЛА ВИ ЦЕ и СЛО БО ДА НА НИ КО ЛИ ЋА

(15/241081)

По след њи по здрав је ди -

ној ћер ки

СТО ЈАН КИ 

ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ

од мај ке ДО БРИ ЛЕ 

МА ТИЋ и си но ва 

ЗО РА НА и СЛО БО ДА НА

с по ро ди ца ма

(26/241116)

18. ма ја 2017. пре ми ну ла је на ша

ОЛ ГА ВУ ЧИ НИЋ
15. IX 1939 – 18. V 2017.

Тво ји: су пруг  ВУ КО ТА, си но ви ГО РАН и ЂОР ЂЕ 

и за о ва ЛЕ ПА
(32/241394)

На ша ку ма

ОЛ ГА

има ла је ру ку, увек ис пру же ну да нам бу де осло нац.

Ту жни су ње ни МР ДИ ЋИ

(33/241138)

Нај ја ча

Та мо си ти где пти це сви ја ју гне зда,

та мо где па да ма ле на зве зда,

та мо си ти, та мо је ме сто тво је,

та мо где су зе не по сто је.

Та мо си ти где све је та ко ви со ко

и цр но као то тво је око,

та мо си ти где не бо за зе мљом пла че

и где се во ли од све га ја че.

(34/241138)

Мо јој дру га ри ци

ОЛ ГИ ЦИ 

ВУ ЧИ НИЋ

за ше зде сет го ди на дру -

же ња...

Успо ме ну на те бе 

чу ва ће тво ја СТО ЈАН КА

ЛО ЖА ЈИЋ с по ро ди цом

(35/241141)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

ОЛ ГИ 

ВУ ЧИ НИЋ

Ста на ри у Дрин ској 15

(17/141091)

По след њи по здрав нај дра жој снај ки

ОЛ ГИ ВУ ЧИ НИЋ

Тво ја ЛЕ ПА
(31/241139)

ОЛ ГА 

ВУ ЧИ НИЋ

По след њи по здрав дра -

гој Ол ги.

По ро ди ца 

МИ ЛЕН КО ВИЋ

(10/241070)

По след њи по здрав при -

ја те љу Љу бин ку

ЉУ БИН КО

СТОЈ КОВ

од при је ЂИ НЕ с де цом

ГО РА НОМ 

и БРА НИ СЛА ВОМ 

с по ро ди цом

(52/241198)

По след њи по здрав

ма ма ОЛ ГИ

од БИ ЉЕ, ЗЛАТ КА, ПИ ЛЕ ТА и СИМ КЕ ТА

(70/241292)

Ду шо на ша, нај дра жа

МИЛ КА 

ЂУ РО ВИЋ

2016–2017.

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. Би ла си

по себ на и је дин стве на.

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Тво је ћер ке НА ТА ША

и СО ЊА с по ро ди ца ма

и се стра МИ ЛИ ЦА 

с по ро ди цом

(79/241331)

По сле крат ке и те шке

бо ле сти пре ми ну ла је

на ша

СЛО БО ДАН КА

ЈЕВ ТИЋ
1935–2017.

Са хра на је оба вље на 23.

ма ја, на гро бљу Ко теж.

За у век ће оста ти у на -

шим ср ци ма.

Су пруг СТАН КО 

БА КУР СКИ, уну ци 

ЉУ БИ ША, ВЛА ДА 

и ЉУ БИ ЦА с по ро ди ца ма,

се стри чи на ДО БРИ ЛА,

ЗО РАН и па стор ке 

КО ВИЉ КА и ЉИ ЉА НА

(95/241382

По след њи по здрав

ЈО ВИ ЦИ

нај бо љем бив шем ком -

ши ји.

По чи вај у ми ру.

ИВИ ЦА и КА ТИ ЦА 

с де цом

(90/241367)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Про шле су три го ди не от ка ко ни је ме ђу на ма,

али је увек у на шим ср ци ма и ми сли ма, на ша во -

ље на

СО ФИ ЈА ЂУ РИЋ
дипл. еко но ми ста

1959–2014.
По мен ће мо одр жа ти у су бо ту, 27. ма ја 2017, у 11
са ти, на гро бљу Ко теж у Пан че ву.

Тво ји нај ми ли ји
(48/241178)

СЕ ЋА ЊЕ

СУ ЗА НА 

ЛЕ СКА РО СКИ

27. ма ја на вр ша ва се

два де сет го ди на ту ге и

бо ла от ка да ни си с на ма.

Тво ји нај ми ли ји

(56/241222)

СЕ ЋА ЊЕ

СНЕ ЖА НА 

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

2008–2017.

Не у те шна мај ка 

МА РИ ЈА с по ро ди цом

(57/241237)

АНА ПЕ ТРО ВИЋ
1936–2017.

Во ље ној мај ци, че тр де се то днев ни по мен одр жа ће мо 31. ма ја 2017,

у 10 са ти, на Но вом гро бљу.

По ро ди ца ПЕ ТРО ВИЋ

(69/241284)

Се ћа ње на во ље ну

СЛАВ КУ 

ТР НИ НИЋ

27. V 2012 – 2017.

Увек у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(73/241311)

За у век нас је на пу сти ла

СЛА ВИН КА МА НИЋ
1932–2017.

У бес крај но не бе ско пла вет ни ло пре се ли ла се пле -

ме ни та ду ша.

За у век ћеш би ти у на шем се ћа њу и на шим ср ци ма.

На но, по чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји

(72/

По след њи, ту жни по -

здрав

СЛА ВИ ЦИ 

МА НИЋ

ГА БИ и МА ЈА

(78/241328)

Дра гој тет ка

СЛА ВИ ЦИ

по след њи по здрав од

по ро ди це ДРА ЖИ ЛОВ

(80/241334)

23. ма ја 2017. на пу стио нас је мој во ље ни

брат

ЖИ ВО ЈИН ДЕН ЧИЋ
1932–2017.

Са хра на је оба вље на 25. ма ја 2017.

С љу ба вљу и ту гом се стра НА ДА, се стрић

ПЕ ЦА, се стри чи на ОЉА с по ро ди ца ма,

као и оста ла род би на и при ја те љи

(91/241370)

22. ма ја 2017, у 63. го ди -

ни, из не на да нас је на -

пу стио наш дра ги и во -

ље ни

РА ДО САВ 

МАР КО ВИЋ

РО ЂО

Са хра на је оба вље на 23.

ма ја 2017, у 14 са ти, на

Де вој ач ком бу на ру.

Ожа ло шће на по ро ди ца

(87/241343)

23. ма ја 2017. тра гич но је пре ми нуо наш

во ље ни

БОГ ДАН ЈО ВИЋ
1951–2017.

Ожа ло шће ни: су пру га СТО ЈАН КА, 

ћер ке ТИ ЈА НА, ЈЕ ЛЕ НА 

и ИВА НА с по ро ди ца ма

(86/241347)

По след њи по здрав дра гом ком ши ји

БОГ ДА НУ ЈО ВИ ЋУ
По ро ди це: МОМ ЧИ ЛО ВИЋ, ФЕ МИЋ, МИ ЛИЋ, 

ИГ ЊОВ СКИ и ЂА КО ВИЋ

(98/241395)

На ша дра га

ДА НИ ЦА МИ ШИЋ
рођ. Сиф ни ос

1927–2017.

пре ми ну ла је у Бе о гра ду, 20. ма ја 2017. Ис пра ћај

и кре ма ци ја одр жа ће се 26. ма ја 2017, у 12.30, на

Но вом гро бљу у Бе о гра ду.

Ожа ло шће не по ро ди це: МИ ШИЋ, 

СИФ НИ ОС и ХУ ДЕК
(23/241120)

Опра шта мо се од на ше ни не и ба ке

ДА НИ ЦЕ МИ ШИЋ
рођ. Сиф ни ос

Успо ме ну на њу чу ва ће мо у на шим ср ци ма.

По ро ди це МИ ШИЋ,  КУ ПУ СА РЕ ВИЋ и ХУ ЂЕЦ
(24(241120)

По след њи по здрав на -

шој стри ни  - ни ни

ДА НИ ЦИ 

МИ ШИЋ

ДЕ ЈА НА и ДЕ ЈА

(58/241238)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је на ша

во ље на мај ка и ба ка

МА РИ ЈА ЈО ВА НОВ

пре ми ну ла 17. ма ја 2017. го ди не

Хва ла јој за све што је учи ни ла за нас. Жи ве ће у

на шим ср ци ма.

По ро ди ца
(40/241152)

ДА НИ ЦА ДА НА МИ ШИЋ
рођ. Сиф ни ос

Дра гој ни ни по след њи по здрав на ње ном пу ту у бес -
крај. 

Ње ни: ОЛ ГА, ЈЕ ЛЕ НА, ДУ ЊА и БА НЕ

(54/241215)

МИ ЛИ ЦА 

СТЕ ФА НОВ СКИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ћер ка МИ ЛЕ НА, зет

МИ ЛАН, уну ка 

МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом

и унук ДУ ШАН 

с по ро ди цом

(88/241347)

БОГ ДАН ЈО ВИЋ

51 го ди на

По след њи по здрав од

ком ши је РА ШАЈ СКИ

(89/241352)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

ЉУ БИН КИ 

ТЕ МЕЉ КОВ СКИ

1944–2017.

од ста на ра 

у М. П. Ала са 9

(66/241275)

По след њи по здрав во -
ље ном бра ту

ЧЕ ДО МИ РУ
АБРА МО ВИ ЋУ
МО МИР АБРА МО ВИЋ 

с по ро ди цом
(46/241190)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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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АН ДРИ ЈА НА

Увек у ми сли ма, за у век

у на шим ср ци ма.

БА КА, АНА, ЈА ГО ДА 

и НИ КО ЛА

(38/241148)

У ту зи и бо лу про шло је
по ла го ди не од смр ти
на ма дра гог

МИ РО СЛА ВА
ДИ МИ ЋА

25. I 1986 – 2017.
из Гло го ња

Оти шао си ти хо и не -
при мет но, али ни кад не -
ћеш из на ших жи во та.

Тво ји ко ји су те увек
во ле ли

(42/241159)

ГРУ ЈИ ЦА ШИ МИЋ
28. V 2011 – 28. V 2017.

За у век жи виш у на шим ср ци ма. 

С не из мер ном љу ба вљу и по што ва њем: су пру га,

син, сна ја и унук
(41/241155)

29. ма ја на вр ша ва се шест ме се ци

РАД МИ ЛА МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

Чу ва мо се ћа ње на те бе и мно го нам не до ста јеш.

Твој син ЈО ЦА, сна ја СНЕ ЖА, уну ка СА ЊА 

и при ја те љи МИ ЛЕ и АН КИ ЦА
(47/2542017)

1. ју на 2017. на вр ша ва се је да на ест го ди на от кад

нас је на пу сти ла на ша

МА РИ ЈА ГРА БУН ЏИ ЈА
2006–2017. 

Је да на е сто го ди шњи по мен обе ле жи ће мо у не де -

љу, 28. ма ја 2017, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж. 

Не по сто ји вре ме ко је мо же ума њи ти бол и ту гу.

Су пруг МИ ЛОШ, син ЈО ВАН, сна ја ДИ ЈА НА 

и уну ка ЈО ВА НА
(53/241205)

28. ма ја на вр ша ва ју се

три го ди не от ка ко ни је

с на ма на ша дра га

СНЕ ЖА НА
ЂОР ЂЕ ВИЋ

Без те бе ни шта ни је
исто. Не до ста јеш.

Су пруг ДРА ГАН, ћер ке
ДРА ГА НА и ИВА НА, зет
НЕ БОЈ ША и унук ВИКТОР

(59/241239)

МАР КО

Не до ста јеш ка да је гу жва,

Ка да нас је ви ше,

Ка да сла ви мо, и

ка да смо срећ ни,

Не до ста јеш!

Брат ГО РАН с по ро ди цом

(62/241252)

МАР КО МИ КИ ЧИЋ
15. IX 1981 – 27. V 2006.

Је да на ест ту жних го ди на  про ла зе...

Мно го је то га но вог и ле пог…

А те бе не ма, ду шо на ша!!!

Во ле те ма ма и та та

(63/241257)

СЕ ЋА ЊЕ 

РИ СТО 

МАР ЈА НО ВИЋ

1997–2017.

Чу ва ју те од за бо ра ва:

су пру га, де ца и уну ци

(67/241276)

Про шло је шест ме се ци от ка ко нас је на пу сти ла на ша ми ла, во ље на

РАД МИ ЛА МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ
1925–2016.

Дра га на ша Ра до, бол но је се ћа ње на те бе. У за хвал ност и успо ме -

ну на тво је по жр тво ва ње, до бру пле ме ни ту ду шу, љу бав, ко ју си

не се бич но свим пру жа ла: на шим дра гим ро ди те љи ма, на ма се -

стра ма, бра ћи и на шим по ро ди ца ма, чу ва ће мо те од за бо ра ва, а

све ово ће мо обе ле жи ти по ме ном 27. ма ја 2017. го ди не, на Ка то -

лич ком гро бљу у Пан че ву.

ДРА ГИ ЦА БА СА РИЋ са си но ви ма и њи хо вим по ро ди ца ма

(68/241282)

28. ма ја на вр ша ва ју се три ту жне го ди не от ка ко

нас је за у век на пу сти ла

СНЕ ЖА НА ЂОР ЂЕ ВИЋ
Бол и ту га се не ме ре го ди на ма већ пра зни ном

ко ја је оста ла тво јим од ла ском.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо ме ну на

те бе.

Тво ји: мај ка ЗВЕ ЗДА НА, та та ДАН ЧЕ 

и брат ДРА ГАН
(74/241312)

Про шле су две ду ге и ту жне го ди не от кад нас је пре ра но

на пу сти ла на ша дра га

др ДА НИ ЦА ДА НА ГЛИ ШИЋ
спе ци ја ли ста пе ди ја тар

Бо га те успо ме не на Да ни ну ве ли ку до бро ту, бес крај ну

бла гост и ње ну не се бич ну по све ће ност по ро ди ци 

и по слу, а по себ но де ци ко ју је обо жа ва ла и с па жњом 

и љу ба вљу ле чи ла и не го ва ла, за у век у ср ци ма чу ва ју

ње ни: су пруг МА НОЈ ЛО, си но ви МИ ЛАН, ЗО РАН 

и МАР КО, сна ја ЈЕ ЛЕ НА, уну ке НИ НА и МА ША, 

се стра БРАН КА, по ро ди це ГЛИ ШИЋ, ЛА ЗИЋ, 

ЈО ВИ ЧИЋ и МА ЛЕ ШЕ ВИЋ
(77/241323)

27. ма ја 2017, у 10 са ти, на Но вом пра во слав ном

гро бљу, да ва ће мо јед но го ди шњи по мен на шој

ЉУ БИ ЦИ ЂУ РИ ШИЋ БУ БИ

Ње ни нај ми ли ји
(96/241388)

СЕ ЋА ЊЕ

СНЕ ЖА НА

ЂОР ЂЕ ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну

на те бе.

Тво ји: све кр ва ЦА ЛЕ

и све кар БО РА

(97/241392)

Се ћа ње на дра ге школ ске дру го ве

БРАН КИ ЦА     ЗО РАН        ЗО РИ ЦА

ГО ЛУ БО ВИЋ  УРО ШЕВ СКИ  НА У МОВ СКИ

рођ. Ди мић рођ. Змејковски

Ге не ра ци ја 1968. Ја бу ка
(21/241111)

У су бо ту, 27. ма ја, у 11 са ти, да ва ће мо го ди шњи по мен

на шем во ље ном

ДАР КУ ТА СЕВ СКОМ
У на шим си ср ци ма и ми сли ма за у век. 

Тво ји нај ми ли ји

(71/241294)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а

четвртком и петком од 8 до 13 сати
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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.

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ЈОР ДА НА

МАР КО ВИЋ

ДАН КА

1944–2016.

Ма ма, оста ви ла си до -

бр о ту ко ја се не за бо ра -

вља и ту гу ко ја не про -

ла зи.

Тво ја ћер ка 

МИ ЛО ВИ НА и унук

ЖЕЉ КО с по ро ди цом

(2/241021)

Ту жно се ћа ње на на ше дра ге ко ји ни су с на ма

3. ју на 2017. је де сет го ди на отка ко нас је на пу стио су -

пруг и отац

СЕ КУ ЛА ШИ МИЋ

27. ма ја 2017. је три го ди не от ка ко нас је на пу стио отац

и де да

ИЛИ ЈА ЈАН КО ВИЋ

Ва ши нај ми ли ји: МИ ЛЕ НА, СР ЂАН и ЈО ВАН

(6/241042)

28. ма ја на вр ша ва се два де сет го ди на ка ко не ма мог

дра гог, до бр ог и по жр тво ва ног оца

СЛО БО ДА НА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА
на став ни ка фи зич ке кул ту ре

Чу ва ју га од за бо ра ва ДРА ГИ ША, НА ДА и НЕ НАД

(20/241107)

У су бо ту, 27. ма ја, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву, да ва ће -

мо ше сто ме сеч ни по мен на шем

МИ ЛЕН КУ УВА ЛИ НУ
1959–2016.

Оти шао си...

А остао за у век,

у ср цу, ми сли ма, по не кад

у сно ви ма...

Тво ји: МИ ЛАН, ЈО ВА НА и ЈЕ ЛЕ НА

(28/241132)

27. ма ја 2017, у 11 са ти, на гро бљу у До ло ву, да ва ће мо го ди шњи по -

мен

ГОР ДА НИ БОГ ДА НОВ
1974–2016.

На ша љу бав... 

На ша ду ша... 

На ше све..

Го ди на про ђе, ту га и бол не.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(29/4714)

ПО МЕН

РА ТИЋ

МИ ЛЕ ВА                 ВЕ СЕЉ КО
5. V 1937 – 22. V 2012. 23. X 1936 – 29. V 2012.

Би ли сте нај леп ши сти хо ви љу ба ви, са на ших уса на, ва шом смр ћу
оте ти. Ва ше су ду ше Го спо ду вра ће не, те ла зе мљи на чу ва ње пре -
да на, ва ши ли ко ви и де ла у на шим ми сли ма за кљу ча на, а ва ша љу -
бав у на шим ср ци ма до по нов ног су сре та за пе ча ће на.

Бес крај но не до ста је те!

Во ле вас ва ши си но ви НЕ НАД и ДРА ГАН и ваш унук ЛУ КА

(36/241144)

t

СТЕ ВАН 

ЈЕ ШИЋ

26. V 2002 –  26. V 2017.

Ми са за ду шни ца би ће

одр жа на 28. ма ја 2017, у

10 са ти, у Ка то лич кој

цр кви. 

По чи вао у ми ру Бож -

јем!

Ту гу је и мо ли за ње га

син НЕ НАД

(39/241154)

НИ КО ЛА ВУ КО БРАТ
2016–2017.

Про шла је го ди на от ка ко си оти шао за у -

век, а ја жи вим из ме ђу сна и ја ве.

Увек си са м ном.

Тво ја ДРА ГА

(51/141192)

Нај ми ли ји на ши

ВОЈ НО ВИЋ

МИР КО                   БОР КА
1994–2017.                           2016–2017.

С љу ба вљу чу ва мо успо ме не на вас.

СПО МЕН КА, ТО МИ СЛАВ и СА ЊА с по ро ди ца ма
(75/241317)

У су бо ту, 27. ма ја, у 10.30, на Но вом гро -

бљу у Пан че ву одр жа ће се го ди шњи по мен

МИЛ КИ ДУ КИЋ
1963–2016.

(94/241376)

Ту жно се ћа ње на на ше дра ге

ВЛА ДИ СА ВЉЕ ВИЋ

ВЕ РА      МИ О МИР    СТЕ ВАН

По мен да је мо у су бо ту, 27. ма ја, у 11 са ти.

Увек ће би ти у на шим ср ци ма.

ЈА СМИ НА с по ро ди цом
(45/241167)

27. ма ја 2017. да је мо

ше сто ме сеч ни по мен, у

11 са ти, на Но вом гро -

бљу

ГРА ДИ МИ РУ
СТАН КО ВИ ЋУ

1948–2016.
Ожа ло шће не по ро ди це

СТАН КО ВИЋ 
и ШОР БАН

(93/241374)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у

су бо ту, 27. ма ја 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу

у Пан че ву да ва ти јед но го ди шњи по мен на шем

дра гом су пру гу, оцу и де ди

ЂОР ЂИ ЈУ ГРУ ЈИ ЧИ ЋУ
За у век у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ДРА ГИ ЦА 

с де цом и уну ци ма
(60/2412634)

Во ље ном и дра гом оцу

ЂОР ЂИ ЈУ 

ГРУ ЈИ ЧИ ЋУ

Из ср ца те ку су зе,

пе че бол и пла че ду ша.

Ни сам те ус пе ла са чу ва -

ти од смр ти, 

али ћу те са чу ва ти од

за бо ра ва

Тво ја ћер ка НА ТА ША

(61/241264)

МА РИ ЈА 

ПЕ РИЋ
2007–2017.

Про шло је де сет го ди на

от кад ни је ви ше с на ма,

на ма дра га и во ље на ма -

ма, све кр ва, ба ба и пра -

ба ба.

Мно го нам не до ста јеш.

Ње ни нај ми ли ји

(55/241217)

24. ма ја 2017. на вр ша -

ва ју се три го ди не од

смр ти на шег

ПЕ РЕ ПО ЉА КА

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.

ЗО РИ ЦА и НИ НА

(64/241269)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ РА ПО ЉАК

Оста вио си до бр о ту и

пле ме ни тост ко ја се не

за бо ра вља. Не до ста јеш

нам.

Брат НИ КО ЛА 

с по ро ди цом

(65/241269)
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На вр ша ва се шест ме се ци от ка да ни је с

на ма наш во ље ни

ПЕ ТАР НИ КО ДИ МО ВИЋ

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

ће мо ше сто ме сеч ни по мен оба ви ти 27.

ма ја, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу у Пан че ву.

Тво ји нај ми ли ји

(1/240782)

Се ћа ње на

МИР КА 

ДРА КУ ЛИ ЋА

1949–2010.

Про ђе још јед на го ди на

от кад ни си сам ном.

Го ди не про ла зе, бол не

пре ста је.

Су пру га ВИ ДА
(3/241031)

МИ ЛАН БУ КУР

29. IX 1957 – 22. V 2016.

Оби ла зи мо твој гроб...

ту га нам је веч на...

Тво ји не у те шни: мај ка,

су пру га, си но ви, сна ја,

унук и се стре

(4/241039)

У су бо ту, 27. ма ја, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу, одр жа ће мо го -

ди шњи по мен

ЖИ ВО ЈИ НУ ГЕ РА ТО ВИ ЋУ
2016–2017.

Са мо је вре ме про шло, љу бав, бол и пра зни на оста ју, а ти нам та ко

не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га НА ДА, си но ви ДЕ ЈАН и ДУ ШАН, сна је

ЗО РА и ТА ЊА и уну ци ВУК, ЈО ВАН и ЛУ КА

(5/241047)

Бра ћа

ЕМ БЕ ЛИ

МИ ХАЉ                  ИМРЕ
1962–2002.                         1959–2013.

15 го ди на                             4 го ди не

Вре ме про ла зи, а ту га је веч на.

Тво ји: та та МАР ЦИ, ма ма МИ ЦА и брат СТЕ ВАН
(7/241052)

31. ма ја 2017. на вр ша ва -

ју се три го ди не от ка ко

нас је на пу стио су пруг,

отац, све кар и де да

РА ДО И ЦА 

МУ НИЋ

16. X 1948 – 31. V 2014.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: су пру га 

РА ДОЈ КА и син 

БРАН КО  с по ро ди цом

(8/241063)

У су бо ту, 27. ма ја на вр ши ће се че тр де сет да на

от ка ко ни је с на ма

ДУ ШАН ДОЈ ЧИ НО ВИЋ
То га да на да ва ће мо по мен на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу.

Са да тво је од су ство лу та ку ћом ко ју си на пу стио,

а мо је ми сли су увек с то бом.

Тво ја ГО ЦА, ДЕ ЈАН и ДИ ЈА НА
(9/241065)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

31. ма ја 2017. го ди не на вр ша ва се осам на ест ду -

гих и те шких го ди на от кад ни је с на ма наш дра ги

БРА НИ СЛАВ МИ ЛО ШЕВ СКИ 
БА НЕ

Сва ког да на смо у ми сли ма с то бом. Гле да ју ћи
дру гу де цу, ми ви ди мо те бе. По чи вај у ми ру и
не ка те ан ђе ли чу ва ју!

Ни ка да те не ће пре жа ли ти тво ји нај ми ли ји
(11/241079)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БО МИР ЗУ БО ВИЋ
2005–2017.

Још јед на го ди на у ни зу и још ве ћи бол. Мно го је
раз ло га да те веч но во ли мо и пам ти мо. Ни све
су зе, ни ре чи ово га све та не мо гу убла жи ти бол
за то бом. Во ли мо те и стал но ми сли мо на те бе.

Тво ји: МА РИ ЦА, СА ЊА, ТА ЊА, ИВА НА, 
ДРА ЖЕН, МИ ЛАН, МАР ТИН 

и шест тво јих ан ђе ла
(16/241086)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ЖИ ВО ЈИН
ГЕ РА ТО ВИЋ

Увек ћеш би ти с на ма.
Брат СЛО БО ДАН 

с по ро ди цом
(18/241104)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛОШ 

ЛУ КИЋ

27. V 2003 – 27. V 2017.

Не за бо ра вља мо те, во -

љен и по што ван жи ве -

ћеш док нас бу де би ло.

ДА ДА, АКИ, НЕ ША 

и НЕ ЦА

(19/

СЕ ЋА ЊЕ

МИ О ДРАГ 

СА ВИЋ

15. VII 1929.

Тво ји: су пру га 

МА РИ ЦА и син 

СВЕ ТО ЛИК

(22/

СНЕ ЖА НА

ЦВИ ЈА НО ВИЋ

30. V 2012 – 30. V 2017.

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(25/

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР ШКР БИЋ КИ ЋА
1. VII 1986 – 26. V 2008.

Вре ме ко је је про шло ни је ума њи ло ту гу, бол и

пра зни ну, мно го нам не до ста јеш.

Мај ка ВЕ СНА, отац ГО РАН, бра ћа ВЛА ДИ МИР 

и ПЕ ТАР, сна ја АН ЂЕ ЛИ ЈА, бра та ни це ДЕ ЈА НА

и ЈО ВА НА
(27/241130)

Три го ди не без те бе

ЗЛА ТО ЈЕ

НО СИЋ
1943–2014.

Оста ле су љу бав, ту га и

успо ме не. У мом ср цу

за у век...

Тво ја ТИ НА

(30/241136)

IN MEMORIAM

За све ко ји ви ше ни су с на ма.

106. ге не ра ци ја Гим на зи је 

„Урош Пре дић” Пан че во
(37/241146)

У су бо ту, 27. ма ја 2017,

у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу да је мо ше сто ме сеч -

ни по мен мо јој су пру зи

БО СИЉ КИ 
ЕР ДЕ ЉАН

1937–2016.
За у век ћеш жи ве ти у
мом ср цу.
Твој су пруг СЛО БО ДАН

(49/241191)

СЕ ЋА ЊЕ

БО СИЉ КА 

ЕР ДЕ ЉАН

1937–2016.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ји: де вер 

МИ РО СЛАВ, ЗО РА НА 

и ДА ЦА с по ро ди цом

(50/241191)

Пет го ди на без те бе

ЉУ БИ ША

НИ КО ЛИЋ

На ша љу бав и се ћа ња

не ка ти бу ду мо ли тва за

веч ни мир.

Тво ји нај ми ли ји

(76/241320)

У су бо ту, 27. ма ја, у 13 да ти, на Но вом гро бљу да је мо

го ди шњи по мен на шој дра гој

НЕ ВЕН КИ НЕ НИ ПЕ ТРО ВИЋ

Тво ја по ро ди ца

(85/241339)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

27. ма ја 2017. да ва ће мо по мен на шем дра гом су -

пру гу, оцу, де ди и та сту

НИ КО ЛИ МИКА ШИ НО ВИ ЋУ

За у век жи виш у на шим ср ци ма.

Су пру га с де цом
(44/241160)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА

МАХ МУ ТЕ ФЕН ДИЋ

рођ. Ми ка ши но вић

10. VIII 1957. Огу лин –

7. II 2013. Са ра је во

Про шле су че ти ри ту -

жне го ди не без на ше

Ма ри је.

Успо ме ну на њу чу ва ју

ње на де ца: НА ДА 

и МА РИН, су пруг 

СЕ АД, мај ка МИ ЛЕ ВА,

брат ПЕ ТАР, се стра

САВ КА с по ро ди ца ма 

и уну ци ЛА У РА, 

ДА НИ ЕЛ и ПА ТРИК

(43/241160)
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АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба  . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958

Комунална полиција  . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308-948

СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По вољ не про ме не су на ви ди ку.
Пра во је вре ме да ис ко ри сти те
по слов на по знан ства и кре не те у
ак ци ју. Ма ња ко ли чи на нов ца
сле ди кра јем сед ми це. Осе ћа те
да мо же те да по ле ти те и ту ра -
дост де ли те с парт не ром. Чу вај те
се пре хла де.

Пред ва ма је ве о ма ди на ми чан
пе ри од, ко ји ће вам до не ти то ли -
ко по слов них по ну да да ће те се у
јед ном тре нут ку упла ши ти да мо -
жда са ња те. Ре ши ће те ва жна
прав на пи та ња. По вољ на де ша -
ва ња на по слу пре не ће се и на
ваш емо тив ни жи вот. Цве та те.

Мо жда је пра во вре ме да се пре -
пу сти те же ља ма ср ца и пу сти те
гла ву да се од ма ра. Не до у ми це
ко је сте има ли у ве зи с по слом
по ла ко се раз ре ша ва ју. Иа ко се
то ме не на да те, ус пе ће те. Не нер -
ви рај те се уна пред, сми ри те сво ју
уну тра шњу бор бу и уз ле те ће те.

Без об зи ра на то да ли сте за у зе -
ти или са ми, мо же те оче ки ва ти
ула зак у но ву ве зу. По не кад сте де -
ти ња сти и твр до гла ви, та ко да вам
про мак ну бит не ства ри. Не за ле -
ћи те се пре ви ше на при ма мљи ве
по слов не по ну де, јер се мо же до го -
ди ти да из гу би те и то што има те.

Про бле ми са згло бо ви ма му чи -
ће вас ове сед ми це. Пру жа вам
се при ли ка да ко нач но ре ши те
свој ста тус, са мо је по треб но да
сва ки де таљ па жљи во ис пла ни -
ра те. Спре ми те се за бес по штед -
ну бор бу и уз ма ло стр пље ња до -
би ће те оно што вам при па да.

Увек ка да по ми сли те да сте све
ре ши ли, ис кр сне не што из про -
шло сти. Вре ме је по вољ но да на то
ста ви те тач ку. Но вац ће вам до ла -
зи ти у не ко ли ко на вра та, али ће у
ва ма ра сти страх да ли сте све ура -
ди ли ка ко тре ба. Имо вин ске за вр -
зла ме по но во ће би ти ак ту ел не.

По ве ћа на нер во за пра ви ће вам
про бле ме са же лу цем. Чи ни вам
се да се на ла зи те у ко лу ко је вам
се баш и не игра, али не зна те
ка ко да иза ђе те. По тра жи те по -
моћ, не ка да две гла ве бо ље ми -
сле од јед не. Има те по др шку во -
ље не осо бе.

Нај бит ни је је да ће вам фи нан -
си је би ти ста бил не ове сед ми це.
Пла но ве ко је има те у ве зи са
ино стран ством ма ло од ло жи те.
Са да ни је тре ну так за то. Осо ба о
ко јој већ ду го са ња те ко нач но
до ла зи да оста не у ва шем жи во -
ту. Ве руј те свом ин стинк ту.

Че сто вам его над вла да ра зум па
из гу би те ком пас. Мно го то га вам
иде на ру ку у по слу, ма да је опре -
зност мај ка му дро сти. Не за ле ћи те
се, па жљи во ода бе ри те по сло ве ко -
ји вам мо гу до не ти до би так. Играј -
те на про ве ре ну ше му. Ве ли ке су
шан се да срет не те срод ну ду шу.

Мо гу ћи су про бле ми с ди сај ним
ор га ни ма и че сте гла во бо ље. Ко -
ли ко год да сте упла ше ни, сре ћа
вам је на кло ње на, па ће те ус пе -
ти да ре ши те го то во не ре ши ве
си ту а ци је. По ка жи те ви ше љу ба -
ви и па жње осо би ко ја вам је по -
др шка или при ја тељ.

По ве ћа ни тро шко ви, не пла ни -
ра ни из да ци – све је не ка ко као
на тра ци. Кра јем сед ми це до би -
ће те по вољ ну по слов ну по ну ду.
Ис ко ри сти те је, јер ће би ти на
ду же ста зе. Пре ви ше се осла ња -
те на са рад ни ке. Опу сти те се
ма ло.

Че ка вас тур бу лен тан пе ри од.
Ле га ће те умор ни, а бу ди ће те се
умор ни ји. Ве ли ке про ме не ће
вас ухва ти ти као та лас. На ва ма
је са мо да се по тру ди те да ис пли -
ва те на по вр ши ну. Сед ми цу ће
обе ле жи ти не су гла си це, али и до -
ста стра сти с парт не ром.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
6. апри ла: Леј лу – Бо ја на Авра мов ска и Жар ко Га ври ло вић; 19. апри ла: Хе ле ну – Дра га на и Мар ко

Жив ко вић; 20. апри ла: Миу – Све тла на Вр шка и Он дреј Он дрик; 23. апри ла: Ва њу – Ми ли ца Жив -

ковић и Де јан Удо ви чић; 29. априла: Петру – Јасмина Грчић и Бојан Димитров; 2. ма ја: Ни ко ли ну –

Ка та ри на и Не над Та на сић, Ма ри ју – Ве дра на и Бра ни слав Шу шњар, Ан ђе лу – Дра га на и Де јан Ста -

ма то вић, Ду њу – Дра га на Анач ко вић и Бла же Ста мен ко вић, Дијану – Кристијана Ника и Јовица Ни-

колић; 4. ма ја: Ду њу – Ива на Ре дић и Дра ган По по ња ко вић; 5. ма ја: Ми ља ну – Ире на и Пе тар Мак -

си мо вић; 6. ма ја: Зое – Ма ри ја и Ча ба Фе хер, Ђур ђи ну – Јо ва на и Са ва Ми ло ше вић, Касију – Алек-

сандра Бубесков и Бранислав Новаков; 8. маја: Сабину – Ружица Лазаревић; 9. маја: Сару – Сла-

вица Јанков; 10. маја: Марија и Урош Радосављевић; 11. маја: Софију – Александра и Синиша Јак-

шић, Алжбету – Алена и Бранислав Кулик; 12. маја: Теодору – Славица Симић и Марко Тиодоровић;

14. маја: Анђелу – Александра и Игор Стојановић, Калину – Марина и Милош Пецикоза, Лену – Би-

љана и Слободан Петковић; 15. маја: Калину – Драгана и Никола Каначки; 19. маја: Богдану – Та-

ња Ивановић и Божидар Аћимов.

До би ли си на
10. апри ла: Фи ли па – Да ли бор ка Срећ ков; 17. априла: Мухамеда – Леонора Бериша и Ђемаљ Се-

фединовић; 24. апри ла: Пе тра – Ели за бе та Мо хо ра и Вла дан Ви дић, Александра Алексу – Бранисла-

ва Шајн и Мирнес Ахметовић; 25. апри ла: Јо ва на – Сне жа на Пан тић и Сла ви ша Шан дру, Ђор ђа –

На та ша и Де јан Ва сић; 26. апри ла: Ње го ша – Мар ле на и Дра ган Мар ков; 28. априла: Стефана – Ја-

смина Маринковић и Саша Стаменковић; 30. апри ла: Мар ка – Ди ја на и Рац ко Ста ној ко вић, Матеју

– Ивана Зубовић и Срђан Јовић; 3. ма ја: Ми хај ла – Ве сна и Ми лен ко Шу кер, Ду ша на – Ма ри на и

Мар ко Ко цо, Не ма њу – Са не ла и Ни ко ла Си ља нов ски, Огњена – Ема Симеуновић и Душан Поповић;

4. ма ја: Па вла – Рад ми ла и Ми лош Ан дре је вић, Вељ ка – Би ља на Ве љан ков ски и Мар ко Да кић, Си -

ме о на – Ли ди ја и Ми лан Бран ко вић, Ду ша на – Ма ри на и Сла ви ша Ђур кић, Виктора – Маријана Сте-

фановић и Далибор Бањаш; 5. ма ја: Да рија – Кри сти на Цр ље нић и Мар ко Точ ков ски, Хе ле ну – Ду -

брав ка Мли нар и Нан дор Мол нар, Ду ша на – Дра га на Мар ко вић Ке ле мен и Ми хаљ Ке лемен, 7. маја:

Филипа – Николина и Драган Златковић; 8. ма ја: Мла де на – Је ле на и Вла ди мир Љу јић, Андреја –

Теодора и Милан Момчиловић; 9. маја: Данила – Снежана и Зоран Милосављевић; 10. маја: Мла-

дена – Татјана и Ненад Орлић; 11. маја: Александра – Бојана и Јован Уца; 13. маја: Стевана – На-

таша и Бранислав Буказић; 14. маја: Алексу – Аница и Златко Берацка; 15. маја: Михајла – Виоле-

та и Владимир Петровић. 

ВЕН ЧА НИ

6. ма ја: Ива на Гро зда но вић и Не ма ња Ву јо вић, На та ша Је лић и Вла ди мир Ву ки че вић; 7. ма ја: Не да Ла -

за ров и Бо го љуб Алек сић, Алек сан дра Ста но је вић и Ни ко ла Мар ја нов, Ан дри ја на Шти мац и Ми лош Ђо -

кић; 11. ма ја: Ан дри ја на Би хлер и Ср ђан Жи ва нов, Сло бо дан ка Опа чић и Ог њен Ра до ше вић, Ра дој ка Бин -

дер и Го ран Ко шу тић, 13. маја: Сања Вајда и Јован Ђорђевић, Моника Сел и Бојан Путник, Јелена Анђел-

ковић и Игор Станковић, Бранка Шарац и Никола Перовић; 14. маја: Бојана Перовић и Витомир Динић,

Маријана Кртинић и Владимир Митровић, Јелена Петровић и Александар Вукаљевић, Дијана Милосавље-

вић и Симеон Васић, Митрана Игњатовић и Срђан Милошев.

УМР ЛИ

4. ма ја: Зор ка Ра ди во јев (1939), Ка та Ва ло вец (1932); 5. ма ја: Па вел Ши мак (1950), Па вле Ди ми -

три је вић (1952), Ана Хо лу бек (1936); 6. ма ја: Ми ли во је Ду дић (1941), Ма ра Ма ра шић (1948); 7. ма -

ја: Или ја Јак шић (1931), Бран ка Бе че јац (1934), Ве ри ца Мак си мо вић (1954), Ка та лин Ве се ли но вић

(1947); 8. ма ја: Ја нош Олас (1950), Ми лан ка Бу ди ми ров (1942), Зо ран Рас то вац (1949), Зо ран Ошља -

нац (1938); 9. ма ја: Љу би ца Жив ко вић (1928); 10. ма ја: Љу бо са ва Жив ков (1929), Ни ко ла Та дић

(1933), Ми ра Мак си мо вић (1939), Ми кан Ву клиш (1929), Ра до ји ца Ни ко лић (1935); 11. ма ја: Сај ма

Мах му ти (1942), Да ни ца Ди ми тров (1935), Иштван Рај ков (1953); 12. маја: Живорад Стојановић

(1961), Валентина Урошевски (1966); 13. маја: Смиља Шкрбић (1929), Чедомир Абрамовић (1945),

Милица Кочовић (1940), Зоран Путник (1957), Мита Недић (1940), Надежда Врзић (1928), Георгије

Милошевић (1929), Љубинка Петровић (1942); 14. маја: Глигорије Никулин (1934), Јагода Сладоје-

вић (1940); 15. маја: Душан Врањеш (1950), Душанка Граховац (1946), Златко Стојчић (1967), Мела-

нија Узелац (1934); 16. маја: Урош Кољанчић (1929), Љубинка Темелковски (1944), Војислав Ђур-

ков (1951); 17. маја: Марија Јованов (1933), Естер Керекеш (1921), Ева Сокола (1942); 18. маја: Ол-

га Вучинић (1939); 19. маја: Љубинко Стојков (1951). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ма гич ни лик 6 х 8: срод ство, по вр та ри, одр па нац, оста -

ри ти, Ста ни мир, свра ти ти. Сти хов ни ана гра ми:(1) тра ги ко ме ди ја,

(2) ми о ми рис. Скан ди нав ка: град, спас, л, ми ли о ни, уп, жор жет, ко -

се, тат, рест, рам, од, Ак сен ти је, и, пре, Мак си мо вић, не пре пли ва ва -

ти, ас, при ор, Ра цић. Спу не ри зам: ма зи на ма ма. Укр ште ни сло го -

ви 4 х 4: на у ми ти, удо ли на, ми ли ли тар, Ти на Тар нер.

РОЂЕН У
ДОЛОВУ

Немачки
композитор
(Вилибалд)

Ознака за
радијус

Део коњске
опреме

Пиће које се
пије после

јела
Избављење

Град на
северу
Либије

Седиште
Браничев-
ског округа

Име ТВ 
спикерке
Ковачић

Нахрањен

Урбано
насеље

Ауто-ознака
Лознице

Ознака за
ауто-школу

Хиљаде
хиљада

Родослов

Управа
прихода
(скр.)

Врста
тканине

Француска
војна школа

Блага 
падина (мн.)

Лопов

Чишћење
коња

Глумица и
ТВ

водитељка
(Маријана)

УТЕМЕЉИ-
ТЕЉ 

ПОЗОРИШНЕ
МУЗИКЕ

Мембрана
Део 

спортске
опреме

ЊЕГОВО
ИМЕ

Прво слово
Старо-

седелац
Кампучије

Остатак

Део тела 

код коња

Оквир

Мушко име
одмила

Предлог уз
генитив

Спев, 
епос

Вокал
Индустрија

тепиха
Ивањица

(скр.)

Раније
Рецепт
(скр.)

Не прелази-
ти реку

пливајући

Кец, 
адут

Старешина
самостана

Бивши 
голман

„Звезде”
(Драган)

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. има ти на ме ру, на ка ни ти, 2.

ма ли рав ни чар ски пре део, ни зи на, 3. хи ља ди ти део ли тра, 4.

не ка да шња аме рич ка пе вач ка зве зда.

СПУНЕРИЗАМ

Кад МА МИ НА МА ЗА

поч не да се бе чи,

то ње го ва мај ка

не мо же да спре чи.
ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ



Са бри ја на Ја ја пу три, сту дент -
ки ња из Ин до не зи је, ко ја је
до би ла док тор ску сти пен ди ју
у Ср би ји, до шла је у на шу зе -
мљу пре око че ти ри го ди не.
По ред же ље за сту ди ра њем и
сти ца њем зна ња, ова мла да
аван ту рист ки ња по же ле ла је
да ви ди што ви ше то га и ван
Бе о гра да.

– Пан че во је ше сна е сти град
ко ји сам по се ти ла на кон го ди -
ну и по да на жи во та у Ср би ји.
Као и дру га ме ста, и оно има
сво ју при чу, а до бра окол ност је
што ми је из Бе о гра да, где жи -
вим, дов де по треб но са мо два -
де се так ми ну та ау то бу сом.
Ова мо ме је пр ви пут, 2014. го -
ди не, по звао при ја тељ из ле пог
ме ста на ушћу Та ми ша у Ду -
нав. Би ла сам оду ше вље на ти -
ме, а нај пре смо об и шли пар ко -
ве и зна ме ни та ме ста, као што
су Трг кра ља Пе тра, Ка то лич ка
цр ква Све тог Кар ла Бо ро меј -
ског и пра во слав на Ус пен ска
цр ква – при се ћа се Са бри ја на.

На кон то га њих дво је на пра -
ви ли су па у зу уз ка фу, ка да је
љу ба зни до ма ћин Лу ка Ма тић
сво ју го шћу по дроб но ин фор -
ми сао о ме сти ма ко ја су прет -

ход но по се ти ли. Та ко је мла да
Ази јат ки ња, по ред оста лог, са -
зна ла да је згра ду на Тр гу кра -
ља Пе тра по ди гао Вар то ло меј
Граф, по пла но ви ма бри гад -
ног офи ци ра Ми ха и ла Ми ха -
ље ви ћа.

– Ве о ма ми се до па ла ар хи -
тек ту ра и пра во слав не и ка то -
лич ке цр кве, што ме је на ве ло
да се у њи ма за др жим. При -
том, ве о ма по шту јем раз ли ке
и ужи вам у по се та ма хра мо ва.
По том ме је при ја тељ од вео у
сво ју ку ћу, у ко јој су ме до че -
ка ли из у зет но го сто љу би ви
ро ди те љи и брат. Са за до вољ -
ством сам им ску ва ла тра ди -
ци о на лан оброк из сво је зе -
мље – пр жен пи ри нач са за чи -
ни ма и ја је том. Иа ко ни сам

не ки ку ли нар ски струч њак,
ми слим да се мо јим до ма ћи -
ни ма то до па ло и због то га сам
би ла ве о ма срећ на – на во ди
мла да Ин до не жан ка.

Не дав но је Са бри ја на по но -
во по се ти ла Пан че во ка ко би
се сре ла с још не ко ли ко при ја -
те ља с фа кул те та. С том раз -
ли ком што је овог пу та срп ски
го во ри ла не у по ре ди во бо ље.

– Се ти ла сам се и при ја те ља
ко ји ме је пр ви пут по звао у
овај ле пи град. Том при ли ком
Лу ка ми је оправ да но за ме рио
што, с об зи ром на бли зи ну,
ова мо не до ла зим бар је дан -
пут ме сеч но. На сме ја ла сам се
са одо бра ва њем и обе ћа ла да
ћу то убу ду ће ре дов но чи ни ти.
Ве о ма сам срећ на што оби ла -
зим гра до ве у Ср би ји, а до сад
сам их по се ти ла око два де сет.
Во лим сва ко пу то ва ње, јер та -
ко мо гу да упо зна јем љу де, да
учи мо јед ни од дру гих, да се
по шту је мо и ува жа ва мо ме ђу -
соб не раз ли ке – за кљу чу је сту -
дент ки ња из да ле ке азиј ске
острв ске зе мље.

Петак, 26. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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је ре ла тив но мла да тех ни ка,
из ме ђу плов ка и ду бин ке, и на
дну је хра ни ли ца, из над ко је је
уди ца са жи вим мам цем.

Бран ко Ма рин ко вић, та ко ђе
члан на ве де не ор га ни за ци је,
до дао је да је ово нај о збиљ ни је
так ми че ње што се по ме ну те
вр сте спорт ског ри бо ло ва ти че
и јед но од нај ја чих уоп ште ор -
га ни зо ва них у Пан че ву.

– Ова ста за спа да у нај леп ше
и нај бо ље у зе мљи. И ра ни је је
би ло ја ких так ми че ња, али у
ди сци пли ни пло вак, а ка да је
реч о фи де ру, кон ку ри са ће мо
и за јед но од ко ла пред сто је ће
др жав не ли ге. Што се Пан че ва
ти че, у пла ну је и ор га ни за ци ја
Ку па Ср би је по чет ком ју на –
на вео је Ма рин ко вић.

Иа ко су вре мен ске при ли ке
при вид но по го до ва ле так ми ча -
ри ма, због ви со ке и бр зе во де

ри бе ни су би ле пре ви ше „за -
ин те ре со ва не” за ма мац. Пре -
ка ље ни мај сто ри су и у та квим
окол но сти ма успе ва ли не што
да уло ве и по стиг ну со лид не
ре зул та те. На по слет ку је у ве о -
ма ја кој кон ку рен ци ји три јум -
фо вао мла ди Пан че вац Сте ван
До мић.

Овај два де сет де ве то го ди шњак
је члан УСРН-а „Та миш” и
так ми чи се већ пет го ди на.
Овог пу та се опре де лио за пе -
ца ње на лар ву, а хра на ко ју је
ко ри стио за фи дер је „Ван дер
Ен де”. Ка да је реч о уло ву,
имао је нај ви ше де ве ри ка, као
и јед ну ве ћу ба бу шку (пре ко
ки ло гра ма).

– И ре кре а тив но че сто пе цам
на фи дер, за то што је то мно го
ве ће ужи ва ње и мно го бо ље се
осе ћа ри ба на шта пу. Че сто идем
и на со ма, а јед ног од нај ве ћих,
од шест ки ло гра ма, ухва тио сам 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.

Лепојка
Куца стара око три године и
тешка четири килограма тра-
жи нови дом. Ова лепојка је
изузетно мирна, добро васпи-
тана и умиљата. Навикнута је
на живот у стану и притом је
веома добра према људима,
другим псима и мачкама.

Недавно је стерилисана, а
све информације могу се до-
бити на број телефона
063/773-43-81.

Слаткиши
Преслатки мачићи
недавно су пронађени
у близини пруге. Ста-
ри су око месец и по
дана; самостално се
хране, разиграни су и
једном речју – прави
слаткиши.

Привремено су збри-
нути, али неће још ду-
го моћи да остану на тој адреси, па сви које желе овакве укра-
се, могу се јавити на број телефона 060/084-81-81.

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.

Иду то пли да ни, а с њи ма и све
ве ћа по тре ба за ре кре а ци јом у
при ро ди. Јед на од нај о ми ље -
ни јих за ба ва тог ти па је пе ца ње.
За љу би те ље те вр сте опу шта ња
из на шег гра да нај јед но став -
ни је је скок ну ти на оба лу Та -
ми ша, и то онај део тик уз
„Бро до ре монт”.

При том, по ме ну та ста за ва -
жи за јед ну од ква ли тет ни јих у
це лој зе мљи ка да је у пи та њу
спорт ски ри бо лов, па не тре ба
да чу ди што је про те клог ви -
кен да та мо ор га ни зо ва но ва -
жно др жав но так ми че ње у ди -
сци пли ни фи дер.

На та ми шкој оба ли, на ро чи то
у де лу на до мак „Бро до ре мон -
та”, го то во је не мо гу ће не ви -
де ти љу де ка ко по све ће но гле -
да ју у вр хо ве пе ца ро шких
шта по ва. Без об зи ра на то да
ли је реч о ле ту или зи ми, ви -
кен ду или по не дељ ку, ра ном
ју тру или ка сној ве че ри...

Јед но став но, то ме сто по о -
дав но је обе ле же но за спорт -
ски ри бо лов, о че му се про чу -
ло и код мно гих љу би те ља
овог спор та или ви да ре кре а -
ци је (ка ко је ко ме во ља) да ле -
ко ван гра да.

Одр жа но ва жно др жав но
так ми че ње
Та мо се про те клог ви кен да
оку пи ло три де се так спорт ских
ри бо ло ва ца ка ко би се над ме -
та ли у ре ла тив но но вој спорт -
ској ди сци пли ни, под на зи вом
фи дер. Реч је о ква ли фи ка ци -
ја ма пред став ни ка Вој во ди не и
Бе о гра да, од ко јих је нај бо љих
де вет оти шло у др жав но фи на -
ле, на кон че га ће шест пр во -
пла си ра них офор ми ти ре пре -
зен та ци ју за свет ско пр вен ство.

По ред уче шћа три ју еки па
из глав ног гра да, ту су се на -
шли и љу ди из Зре ња ни на,
Сме де ре ва, По жа рев ца, Ве ли -
ке Пла не, Ко стол ца, Обре нов -
ца, као и тро ји ца Пан че ва ца –
Вла ди мир Ив ков, Алeксандар
Ко ва че вић и Сте ван До мић.

Пре ма ре чи ма Иго ра Јо ва -
нов ског из Гло го ња, јед ног
од ор га ни за то ра из Удру же -
ња спорт ских ри бо ло ва ца и
на у ти ча ра „Та миш”, фи дер

СТА ЗА КОД „БРО ДО РЕ МОН ТА” ЈЕД НА ОД НАЈ БО ЉИХ У ЗЕ МЉИ

ТА МИШ – ДИВ НО МЕ СТО ЗА ПЕ ЦА ЊЕ И ОПУ ШТА ЊЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

на то да ре ла тив но бли зу ста -
ну је, че сто је на ре ци. Док је
био ма ло мла ђи, имао је и ча -
мац. Ме ђу тим, от кад је опе ри -
сао ср це, за до во ља ва се и пе -
ца њем са оба ле, што му до ђе
као до бра ре ха би ли та ци ја на
отво ре ном.

Ду шан Ло жа јић (64), та ко ђе
пен зи о нер, не пе ца баш че сто,

МЕ ЂУ ДО БРИМ ЉУ ДИ МА НЕ ПО СТО ЈЕ БА РИ ЈЕ РЕ

Ин до не жан ка ра до на вра ћа у Пан че во

од лу чио за Та миш. И он је
члан исто и ме ног удру же ња ри -
бо ло ва ца, а по вре ме но уче ству -
је на над ме та њи ма као што је
Мај стор ска фи дер ли га Пан че -
ва, ка да бу де и пре ко че тр де се -
то ро љу ди. По ред успе ха на
так ми че њи ма, нај ве ћи тро фе ји
су му при мер ци ша ра на и со ма
од по три на ест ки ло гра ма.

– У сва ко днев ном ри бо ло ву
ко ри стим хра ни ли цу соп стве -
не из вед бе с ве ћим ре шет ка ма,
ко ја са мим тим мо же да при ми
и ве ћу ко ли чи ну хра не. Мо ја
пр ва љу бав је ду бин ка, али од
по чет ка две хи ља ди тих све ви -
ше ко ри стим и ову но ву тех ни -
ку. Стрикт но се др жим свих
пра ви ла – од по што ва ња ло во -
ста ја до вра ћа ња у во ду ри бе
ис под ме ре, а упр кос ра зним
ло шим при ча ма увек се по зи -
тив но из не на дим кад ви дим
ко ли ко љу ди се по на ша у скла -
ду са за ко ном. Мо рам и да
при ме тим да про блем нај че -
шће пра ве по је ди ни сму ђа ро -
ши, ко ји ни су глад ни уло ва, не -
го па ра – на по ме нуо је Гра цун.

Не да ле ко од ње га је и Ми -
ло рад Јо ва но вић (71), та ко ђе
пен зи о нер, не кад за по слен у
АТП-у, ко ји је овом при ли ком
за ба цио ви ше шта по ва за раз -
не „уку се” – ша ра на, шту ку,
бе лу ри бу... Ми шље ња је да на
Та ми шу ни бли зу ви ше не ма
ри бе као не кад. Ипак, с об зи ром

на Та ми шу. На жа лост, ове на ше
во де су оси ро ма ши ле ри бом,
иа ко се у по след ње вре ме, за -
хва љу ју ћи све бо љем ра ду чу -
вар ске слу жбе, си ту а ци ја по -
пра вља – ис та као је До мић.

Фи дер – све по пу лар ни ја 
тех ни ка
Да је фи дер све за сту пље ни ји,
го во ри и то што је еки па „Пан -
чев ца” и дан на кон по ме ну тог
так ми че ња об и шла ста зу код
„Бро до ре мон та” и ме ђу де се -
так ри бо ло ва ца ре кре а ти ва ца
за те кла и не ке при ста ли це те
но ве тех ни ке.

Је дан од њих је и Ми лан Гра -
цун (68), пен зи о ни са ни про фе -
сор ма те ма ти ке. Ни то што је
из Ка ча ре ва ни је му пре пре ка
да чак и у по не де љак до ђе баш
ова мо. Иа ко је па си о ни ра ни
ша ран џи ја, па обич но иде на
Ду нав, због ло во ста ја се са да

Искусни Милан Грацун

Победник Стеван Домић

Лука и Сабријана

већ ко ри сти при ли ку за шет њу
и ужи ва ње. Не ма ве ли ке ам -
би ци је, ни ти ју ри круп не ка -
пи тал це, па ко ри сти ста ри до -
бри пло вак, а нај бит ни је му је
да тр за. Улов увек вра ћа и је -
ди ни мо тив за из ла зак на во ду
му је ра зо но да.

А то мно ги ма пре по ру чу је,
јер је ста за код „Бро до ре мон та”
иде ал но ме сто за та ко не што.

Прибор уз фидер



Ис тан бул је од 18. до 21. ма ја
био до ма ћин нај бо љим ма -
лим ка ра ти сти ма до три на ест
го ди на ко ји су се над ме та ли
на Бал кан ском шам пи о на ту.
Кон ку рен ци ја је би ла при -
лич но ја ка, јер су сва ку зе мљу
пред ста вља ла по че ти ри пр -
во пла си ра на так ми ча ра с на -
ци о нал них пр вен ста ва у сво -
јим ка те го ри ја ма.

За ре пре зен та ци ју Ср би је
на сту пи ло је 140 ма лих бо ра -
ца, ме ђу ко ји ма су би ле и две
ка ра тист ки ње КК-а Мла дост
из на ше га гра да: Са ра Жу нић

и Та ра Ђур ђе вић, дру го пла си -
ра на и тре ће пла си ра на так -
ми чар ка на Пр вен ству Ср би је.

Та ра Ђур ђе вић је осво ји ла
ви це шам пи он ску ти ту лу у
кон ку рен ци ји де вој чи ца ро ђе -
них 2006. го ди не у ка те го ри ји
до 40 кг. У пр вом ко лу је би ла
сло бод на, да би по том са вла -
да ла фа во ри зо ва ну ри вал ку из
Тур ске, а по том и так ми чар ку
БиХ. И у фи на лу је за про тив -
ни цу има ла вр шња ки њу из Бо -
сне и Хер це го ви не и ус пе ла је
да по ве де са 2:0, али је не ко -
ли ко се кун ди пре кра ја, у тре -
нут ку не па жње, до би ла но жни
уда рац и то је пре су ди ло.

Са ра Жу нић је осво ји ла
тре ће ме сто та ко ђе у кон ку -
рен ци ји де вој чи ца ро ђе них
2006. го ди не, али у ка те го ри -
ји до 36 кг. И она је има ла до -
бар жреб, па је у пр вом ко лу
би ла сло бод на, а у дру гом је
из гу би ла од тур ске ка ра тист -
ки ње на пре гла са ва ње 3:2,
али ју је Тур ки ња, као фи на -
ли ста, „по ву кла” у ре пер саж.
Та ра је по том ис ко ри сти ла
сво ју шан су, па је у два ме ча
по бе ди ла так ми чар ке из БиХ
и Тур ске и осво ји ла тре ће ме -
сто.

На ше су гра ђан ке су ве ли ку
по моћ има ле и од свог тре не -
ра Ти хо ми ра Ма ки та на, ко ји
је на овом шам пи о на ту био
је дан од тре не ра на ше ре пре -
зен та ци је за ду жен за бор бе,
па је сво јим са ве ти ма на бо -
ри ли шту до при нео до брим
ре зул та ти ма.

– За овај успех су за слу жни
мла ди тре не ри КК-а Мла дост
Ми љан Жи ва ље вић и Је ле на
и Ми лош Ма ки тан, чи ји рад
и ен ту зи ја зам до при но се до -
број ат мос фе ри у клу бу, али
Та ри на и Са ри на пре да ност,
вре дан рад и бор бе ни дух
има ли су пре суд ну уло гу.
Пред њи ма је ле па спорт ска
бу дућ ност – ре као је Ти хо мир
Ма ки тан.

Ре пре зен та ци ја Ср би је за у -
зе ла је тре ће ме сто у укуп ном
пла сма ну, иза до ма ћи на Тур -
ске и Бо сне и Хер це го ви не.

Сви љу би те љи ави о на и ва -
зду хо плов ства у на шем гра ду
има ју раз ло га за по нос. Ае ро -
-клуб Утва обе ле жа ва се дам
де це ни ја, а фа бри ка ави о на
„Утва – Ави о ин ду стри ја” д. о.
о. про сла вља осам де сет го ди -
на по сто ја ња.

Тим по во дом ће чла но ви
АК-а Утва у ма лој са ли Град -
ске упра ве одр жа ти све ча ну
ака де ми ју свог клу ба у пе -
так, 26. ма ја, у 18 са ти.

Цен трал на про сла ва вред -
ног ју би ле ја пла ни ра на је за
3. јун, у 11 са ти, на ае ро дро -
му „Утва” у Пан че ву.

Тог да на ће ва зду хо плов -
ци из це ле Ср би је пре зен то -
ва ти ва зду хо плов ну тех ни ку,
ави о не, зма је ве, жи ро коп те ре,
ул тра ла ке ави о не, ва зду хо -
плов не и РЦ мо де ле, уз при -
го дан ле тач ки и па до бран -
ски про грам.

Обе ле жа ва њем ових два ју
ју би ле ја чла но ви АК-а Утва

же ле да ода ју при зна ње ге -
не ра ци ја ма ва зду хо пло ва ца
ко ји су да ли свој до при нос
да ва зду хо плов на тра ди ци ја
у на шем гра ду тра је, али и
да пру же по др шку афир ма -
ци ји овог спор та.

Ор га ни за то ри по зи ва ју
Пан чев ке и Пан чев це да 3.
ју на до ђу на ае ро дром да
за јед нич ки обе ле же по ме -
ну те ју би ле је и још јед ном
по ка жу да за њих исто ри ја
ва зду хо плов ства по чи ње у
Пан че ву – с пр вим ле том др
Вла ди ми ра Алек си ћа 1909.
го ди не, ко ји је наш град
увео у ва зду хо плов ну исто -
ри ју, а ко ја се ка сни је на -
ста ви ла пр вим ме ђу на род -
ним ноћ ним ле том у пут -
нич ком са о бра ћа ју на ре ла -
ци ји Пан че во –Бу ку решт
1923. го ди не.

Наш град је ве ли ким сло -
ви ма упи сан у исто ри ји
свет ске ави ја ци је.
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Сте фан Ми хај лов 
у ре пре зен та ци ји

Зо ра на по твр ди ла
нор ме

На ста ди о ну Вој не ака де ми је у
Бе о гра ду про шлог ви кен да је
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
атле ти ци за мла ђе ју ни о ре. То
је ујед но би ло и из бор но так -
ми че ње за са став ре пре зен та -
ци је Ср би је ко ја ће по чет ком
ју на уче ство ва ти на Пр вен ству
Бал ка на у Ис тан бу лу.

Да су атле ти ча ри Ди на ма
увек нај бо љи ка да је нај по -
треб ни је, до ка за ли су на ши
мла ди та лен ти Иван Бо жа нић
и Сте фан Ми хај лов, ко ји су
осво ји ли укуп но че ти ри ме да -
ље у ве о ма ја кој кон ку рен ци ји.

НО ВО СТИ СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

ПЉУ ШТА ЛЕ МЕ ДА ЉЕ, ПА ДА ЛИ РЕ КОР ДИ...

убе дљи во нај мла ђи так ми чар,
па за то овај успех још ви ше
до би ја на зна ча ју. Мла ди Ми -
хај лов је по стиг ну тим ре зул та -
ти ма обез бе дио ме сто у ре пре -
зен та ци ји Ср би је за Пр вен ство
Бал ка на. С об зи ром на по стиг -
ну те ре зул та те, по зив се лек то -
ра оче ку је и Иван Бо жа нић.

– Из у зет но сам за до во љан
као тре нер и по но сан на ре зул -
та те свог ра да. Уз Зо ра ну Бар -
јак та ро вић ста са ва јед на из у -
зет на сприн тер ска ге не ра ци ја
Ди на ма – ре као је тре нер успе -
шних атле ти ча ра из на ше га
гра да Љуп чо Цвет ко ски.

По ред ове че ти ри ме да ље,
Ди на мо је био бли зу осва ја ња
још два тро фе ја, и то у обе му -
шке шта фет не тр ке, али је
овог пу та мо рао да се за до во -
љи че твр тим ме стом.

Та ко ђе на ста ди о ну Вој не
ака де ми је одр жа но је и фи на -
ле Ку па Бе о гра да за се ни о ре.

Ди на мо се пред ста вио с не -
ко ли ко так ми ча ра, а нај у спе -
шни ја је би ла Зо ра на Бар јак -

та ро вић, ко ја је пр вог да на
три јум фо ва ла у тр ци на 100 м
с ре зул та том 11,90 се кун ди, а
дру гог да на је оства ри ла по бе -
ду на 200 м, с но вим лич ним
ре кор дом од 24,18 се кун ди.

Зо ра на је та ко по твр ди ла
нор ме за уче шће на Пр вен ству
Евро пе за мла ђе се ни о ре.

– Ови ре зул та ти има ју још ве -
ћу вред ност ако се зна да их је
Зо ра на по сти гла из пу ног тре -
нин га, а пра ви тре не ри зна ју
шта то зна чи. Ми слим да је Зо -
ра на мак си мал но при пре мље на
и са мо је пи та ње вре ме на ка да
ће њен ре зул тат „екс пло ди ра -
ти”. Пр во озбиљ ни је так ми че ње
је већ сле де ћег ви кен да, ка да је
оче ку је из у зет но јак по зив ни
ми тинг у Сло вен ској Би стри ци,
на ко јем ће тр ча ти на 100 и 200
ме та ра – до дао је Цвет ко ски.

Брон за ну ме да љу на Ку пу
Бе о гра да осво јио је Сло бо дан
Ма рин ков у тр ци на 3.000 м, а
лич ни ре корд од 1,57 ис тр чао
је и Пе тар Ивач ко вић у над ме -
та њу на 800 ме та ра.

„УТВА” СЛА ВИ ЈУ БИ ЛЕ ЈЕ

ВЕ ЛИ КА ЖУР КА НА АЕ РО ДРО МУ

Стране припремио

Александар
Живковић

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ ЗА ДЕ ЦУ

ТА РА И СА РА С ТРО ФЕ ЈИ МА

На олим пиј ском ба зе ну „Ото -
ка” у Са ра је ву про шлог ви кен -
да је одр жан ме ђу на род ни ми -
тинг, на ко ме су уче ство ва ли
так ми ча ри из БиХ, Цр не Го ре
и Ср би је. ПК Ди на мо, пред во -
ђен тре не ром Влат ком Ко мле -
нац, на сту пио је с де сет пли ва -
ча, ко ји су осво ји ли се дам на -
ест ме да ља.

Три јум фо ва ле су и му шка и
жен ска шта фе та у тр ци на 4 x
50 м ме шо ви то. Ва ња Гру јић је
осво ји ла нај вред ни је тро фе је
на 50 и 100 м леђ но и сре бро
на 50 м пр сно. Пе тар Ран ко -
вић је био нај бр жи на 50 м
кра ул, 100 м пр сно и 100 м
кра ул. Је ле на Вр хо вац је три -
јум фо ва ла у над ме та њу на 100

м дел фин, на 50 м дел фин је
дру га сти гла на циљ, а брон зу
је за ра ди ла на 200 м ме шо ви -
то. Ка та ри на Бе лић је осво ји -
ла зла то на 200 м ме шо ви то и
сре бр не ме да ље у тр ка ма на
50 и 100 м пр сно. Те о до ра Но -
гу ло вић би ла је дру га на 100 м

леђ но и тре ћа на ду пло кра ћој
де о ни ци у пли ва њу истим сти -
лом.

У су бо ту, 13. ма ја, на ба зе ни -
ма СРЦ-а „Кру ше вац” одр жан
је пли вач ки ми тинг под на зи -
вом „Ша рен град ски куп”, ко ји
је ор га ни зо вао ПК На пре дак.

Уче ство ва ла су 343 так ми ча ра
из Ср би је, Цр не Го ре, БиХ и
Сло вач ке. Ди на мо ви пли ва чи,
пред во ђе ни тре не ром Би ља -
ном Шон дић, оства ри ли су
сјај не ре зул та те.

Ду ња Сто ев је по бе ди ла у
над ме та њу на 50 м леђ но, док
је на 50 м кра ул за ра ди ла сре -
бр но од лич је. Сте фан Мил те -
но вић је осво јио зла то на 50 м
леђ но и брон зу на 50 м кра ул.
Мар та Кон стан ти нов је би ла
дру га на 50 м пр сно, а у овој
тр ци три јум фо ва ла је Ја на Об -
ра до вић. Брон за на од лич ја су
осво ји ли и Ни ко ла Сми ља нић
на 50 м дел фин, Мар тин Ћир -
ко вић на 50 м пр сно и Ог њен
Стој шић на 200 м ме шо ви то.

Иван Бо жа нић је за слу жио
сре бро у тр ци на 400 м с вре -
ме ном 51,52, док је на ду пло
ду жој де о ни ци тре ћи сти гао
на циљ, ис тр чав ши ста зу за
2:00,50. У оба над ме та ња је
по ста вио но ве лич не ре кор де.

Сја јан је био и Сте фан Ми -
хај лов, ко ји је за вр ло крат ко
вре ме ко ли ко се ба ви атле ти -
ком ис ка зао огро ман та ле нат

и скре нуо па жњу струч ња ка на
се бе. Он је у Бе о гра ду осво јио
две брон за не ме да ље, по ста -
вив ши лич не ре кор де у обе тр -
ке. Нај бр жу атлет ску ди сци -
пли ну, 100 м, ис тр чао је у вре -
ме ну од 11,33 се кун де, док му
је за дис тан цу од 200 м тре ба -
ло 23,18 се кун ди. Тре ба на гла -
си ти да је Сте фан тек кро чио у
ову кон ку рен ци ју, да је био

Старчево је у недељу, 21. маја,
било престоница српског раг-
бија. У том месту окупиле су
се четири генерације рагбиста
и увеличале манифестацију
названу „Рагби дан”.

На терен су прво изашли пе-
тлићи и пионири из Крушевца,
Руме, Земуна, Београда, Панчева
и Старчева, који су се борили за
трофеј Купа Србије. Ово је био
трећи турнир, а свеукупни побед-
ник у конкуренцији петлића је
друга екипа РК-а Динамо 1954.
Мали Панчевци су освојили два
од три турнира, а једном су били
трећи, па су тако сакупили 26 по-
ена. Тријумфовали су испред По-
бедника и Партизана. Медаље
свим учесницима и победнички
пехар освајачу Купа у категорији
петлића уручио је председник
РСС-а Стеван Илијашевић.

У конкуренцији пионира
Куп Србије освојила је екипа
Победника, са два прва и јед-
ним другим местом и са 28 бо-
дова. Динаму 1954 недостајало
је и мало спортске среће да
пригрли и овај трофеј, али за
утеху му остаје освојени турнир
у Старчеву, после два пораза у
претходним финалима од По-
бедника. РК Динамо 1954 осво-
јио је 26 бодова и друго место, а
трећи су били пионири Пано-
није из Руме. Медаље и пехаре
најуспешнијима уручила је џу-
дисткиња Андреа Стојадинов,
најбоља светска кадеткиња.

По завршетку свечане цере-
моније сви учесници су се поча-
стили ђаконијама које су спе-
цијално за ову прилику припре-
миле Старчевке из Удружења
жена „Неолит”.

После најмлађих на терен су
истрчали најстарији рагбисти,
па је публика уживала у дуелу
између ветерана Борца и „Ста-
рих момака”, који су се скупили
из целе Србије. Иако је резултат
био у другом плану, треба рећи
да је меч окончан с нерешеним
резултатом, али је многобројна
публика видела праве бравуре
легенди игре с јајастом лоптом.

Рагби дан у Старчеву завршен
је сениорском првенственом
утакмицом Б-групе између РК-а
Динамо 1954 и РК-а Војводина–

Петровград. Требало је да прође
двадесет минута да бисмо виде-
ли прво поентирање у мечу, али
то је била само увертира за пре-
дивну утакмицу у којој је виђе-
но чак 11 есеја и седам претва-
рања, а на крају је бољи резултат
остварила старија и искуснија
екипа из Новог Сада, победив-
ши са 43:26, која се тако учвр-
стила на врху табеле.

У следећем колу Динамо
1954 дочекује екипу ГРК-а Вр-
шац. Тај меч биће на програму
4. јуна.

РАГБИ ДАН У СТАРЧЕВУ

„ВЕПРИЋИМА” КУП СРБИЈЕ

УСПЕ ШАН ВИ КЕНД ЗА ПЛИ ВА ЧЕ ДИ НА МА

ПРО ТУТ ЊА ЛИ КРОЗ СА РА ЈЕ ВО И КРУ ШЕ ВАЦ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Ру ко мет

ПЛЕЈ-ОФ

Бе о град: Ц. ЗВЕ ЗДА – ДИ НА МО

СУ ПЕР Б ЛИ ГА

же не

Бе о град: ВО ЖДО ВАЦ –ПАН ЧЕ ВО

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Вр шац: МЛА ДО СТ–ЈА БУ КА

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

же не

До ло во: ДО ЛО ВО –А ПА ТИН

Хрт ков ци: КЛЕ НА К–ЈЕ ДИН СТВО

му шкар ци

До ло во: ДО ЛО ВО –БУ ДУЋ НОСТ

ТРЕ ЋА ЛИ ГА „ЈУ ЖНИ БА НАТ”

Де ли бла то: ОМЛАДИНАЦ – ОРК ПАН ЧЕ ВО

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР –БРАТ СТВО

су бо та, 17 са ти

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Н. Ко зар ци: СЛО БО ДА – ДИ НА МО 1945

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Из би ште: ПО ЛЕТ –СЛО ГА

Влај ко вац: ЈЕ ДИН СТВО –СТРЕ ЛА

Омо љи ца: МЛА ДОСТ –БО РАЦ

Па влиш: Ц. ЗВЕ ЗДА – ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА

Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –БУ ДУЋ НОСТ

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Ру ко мет

ПЛЕЈ-ОФ

Пан че во: ДИ НА МО –ВОЈ ВО ДИ НА 31:24

Аран ђе ло вац: ША МОТ –ДИ НА МО 29:38

СУ ПЕР Б ЛИ ГА

же не

Пан че во: ПАН ЧЕ ВО –ВР БАС 29:28

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Ја бу ка: ЈА БУ КА –КИ КИН ДА 26:23

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

же не

Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –ДЕ РО ЊЕ 12:25

му шкар ци

До ло во: ДО ЛО ВО –ВЛА ДИ МИ РО ВАЦ 34:28

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Су бо ти ца: БАЧ КА 1901 – ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 3:1

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Пан че во: ДИ НА МО – ЈЕ ДИН СТВО (БК) 5:1

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Омо љи ца: МЛА ДОСТ –СЛО ГА 2:2

Б. Цр ква: БАК –СТРЕ ЛА 4:0

Па влиш: Ц. ЗВЕ ЗДА – БО РАЦ 0:3

Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО – ПАР ТИ ЗАН (У) 1:2

Се ле уш: ВОЈ ВО ДИ НА –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 0:3

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”

Сеф ке рин: ТЕМ ПО –МЛА ДОСТ 0:2

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”

Мра мо рак: ПРО ЛЕ ТЕР – С. ТА МИШ 2:1

До ло во: ДО ЛО ВО–БСК 5:4

Ко вин: КО ЛО НИ ЈА –БУ ДУЋ НОСТ 2:6
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Из бо рен пла сман за
европ ско так ми че ње

По бе да Пан чев ки 
у дер би ју

Ру ко ме та ши Ди на ма на ста ви -
ли су да оду ше вља ва ју на ви ја -
че, али и све истин ске по кло -
ни ке спор та, ка ко у Пан че ву,
та ко и ши ром Ср би је. У сед -
мом ко лу плеј-офа Су пер ли ге,
од и гра ном про шлог ви кен да,
мом ци ко је пред во ди тре нер
Иван Пет ко вић уго сти ли су
шам пи о на из Но вог Са да. Као
и мно го пу та до са да, љу би те -
љи игре с ле пљи вом лоп том
ис пу ни ли су три би ну Ха ле
спор то ва на Стре ли шту го то во
до по след њег ме ста, а сви су
же ле ли да да ју по др шку Бран ку
Ра да но ви ћу и ње го вим са и гра -
чи ма у ду е лу с не при ко сно ве -
ним вла да ри ма срп ског ру ко -
ме та. Иа ко су у наш град до -
шли као ап со лут ни фа во ри ти,
ко ји би по бе дом оси гу ра ли но ву
ти ту лу шам пи о на, го сти из
Но вог Са да про ве ли су се као бо -
си по тр њу: Ди на мо –Вој во ди на
31:24 (15:12).

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДИ НА МО БО ЉИ ОД ШАМ ПИ О НАСРЕ БР НИ ЛА ЗИЋ
За па жен успех на Пр вен ству
Ср би је за мла ђе ју ни о ре оства -
рио је и АК Та миш.

У спорт ском хо да њу на
3.000 ме та ра Сте фан Ла зић је
осво јио сре бр ну ме да љу, по -
ста вив ши лич ни ре корд ко ји
са да из но си 17 ми ну та и 28 се -
кун ди.

Тре ба на по ме ну ти да је Сте -
фан Ла зић још увек пи о нир и
да се так ми чио с три го ди не
ста ри јим ри ва ли ма, па ње гов
успех због то га још ви ше до би -
ја на зна ча ју.

Већ на ред ног ви кен да Сте -
фан ће уче ство ва ти на пи о -
нир ском Пр вен ству Ср би је, на
ко јем ће по ку ша ти да од бра ни
ти ту лу шам пи о на.

СТО НИ ТЕ НИС 

У КА ЧА РЕ ВУ
СТК Је дин ство из Ка ча ре ва
при ре ди ће у су бо ту, 27. ма ја,
Пр вен ство Ср би је за ве те ра не,
а оче ку је се да ће уче ство ва ти
пре ко 80 сто но те ни се ра из це -
ле зе мље.

Тур нир се игра у ха ли спор -
то ва у Ка ча ре ву, на де сет сто -
ло ва, а по чи ње у 10 са ти.

Улаз за све по се ти о це је сло -
бо дан.

ЏУДО У КИКИНДИ
Млади такмичари ЏК-а Пан-
чево постигли су запажене ре-
зултате на међународном тур-
ниру „Куп Кикинде”, који је
одржан 20. маја у том граду.

У конкуренцији 300 малих
бораца из пет земаља Немања
Нишић је освојио најсјајније
одличје, а Филип Паланачки
се окитио сребрним одличјем.
Марија Стојшић и Никола Пе-
тровић пласирали су се на пе-
та места.

БРОНЗА ЗА „ПАЈИНУ”
Државно првенство у стреља-
штву за ученице и ученике
основних и средњих школа
одржано је прошлог викенда у
Смедереву.

Женска екипа ЕТШ „Паја
Маргановић”, предвођена про-
фесорком Биљаном Трифуно-
вић, освојила је бронзану ме-
даљу.

Тим су сачињавале: Бојана
Николић (263 круга), Ивана
Виславски (253) и Анастасија
Грујоски (259 кругова).

ВЕСТ ПО ВЕСТ

је пре у зео пот пу ну кон тро лу
над утак ми цом. Ефект но је
по ен ти рао Ср ђан Ко мла нов,
пре ци зан је био и Пе тар Жу јо -
вић, а он да су сев ну ле две
„бом бе” Ми ља на Бу њев че ви ћа
за пред ност Ди на ма од 13:9.
Већ у на ред ном на па ду до ма -
ћих ви де ли смо и сјај ну кон -
тру... Гол ман Ра ду ле Ра ду ло -
вић про на шао је Ко мла но ва

би ти но ви (ста ри) шам пи о ни
Ср би је, али ти ту лу ни су мо гли
да ове ре у Пан че ву.

– Оства ри ли смо ја ко ва жну,
сло бод но мо гу да ка жем и
исто риј ску по бе ду над Вој во -
ди ном. Са ова два бо да де фи -
ни тив но смо се пла си ра ли у
европ ско так ми че ње и та ко
оства ри ли нај ве ћи успех у
исто ри ји клу ба. Хва ла на шој
пре див ној пу бли ци ко ја нас је
и овог пу та по др жа ла, а ве ру -
јем да смо јој по бе дом над
шам пи о ном уз вра ти ли на нај -
леп ши на чин. По сле утак ми це
у Аран ђе лов цу, ко ју смо од и -
гра ли у сре ду, већ у су бо ту нам
пред сто ји но во ве ли ко ис ку -
ше ње – го сту је мо Цр ве ној зве -
зди. Не ће нам би ти ла ко, јер су
„цр ве но-бе ли” с тре не ром Не -
на дом Пе ру ни чи ћем по ка за ли

Обе ћа но – ис пу ње но. Пред во -
ђе ни тре не ром Ми ло ва ном
Ћур чи јом, ру ко ме та ши ОРК-а
Пан че во ус пе ли су да се про ше -
та ју Тре ћом ли гом „Ју жни Ба -
нат” и да се пла си ра ју у ви ши
ранг. Од је се ни ће мо овај сја јан
спорт ски ко лек тив гле да ти у
Дру гој ли ги гру па „Се вер”.

Про шлог ви кен да, у прет по -
след њем ко лу „ју жно ба нат ске”
тр ке за бо до ве, ОРК Пан че во је
на свом те ре ну са вла дао Уни -
реу из Уз ди на с 35:18, па је та -
ко и „ма те ма тич ки” обез бе дио
шам пи он ску ти ту лу.

– Због ја ких емо ци ја, пре ве -
ли ког уз бу ђе ња и ре зул тат ског
зна ча ја, ма ло ло ши је смо
ушли у утак ми цу, али вр ло бр зо

ства ри су до шле на сво је ме -
сто, па смо на пра ви ли раз ли ку
ко ју го сти ни су мо гли да стиг -
ну. Сви мом ци игра ли су до -
бро и за до во љан сам утак ми -

цом. Це ле се зо не смо до ми ни -
ра ли, од пр вог до по след њег
ко ла. Пред сто ји нам по след њи
меч у Де ли бла ту, игра ће мо
рас те ре ће ни јер смо већ шам -

пи о ни, али по бе ди ће мо и у
том ме чу – ре као је тре нер
ОРК-а Пан че во Ми ло ван Ћур -
чи ја.

По сле мно го го ди на је дан
од оми ље них спорт ских ко -
лек ти ва Пан чев ки и Пан че ва -
ца по но во ни же успе хе. Због
то га сви ко ји су уче ство ва ли у
опо рав ку ОРК-а Пан че во и
ње го вом по врат ку на так ми -
чар ску сце ну за слу жу ју по хва -
ле. При ча ба зи ра на на дру гар -
ству и ен ту зи ја зму од лич но је
кре ну ла у гра ду, а по том су
по пу лар ни ОРК по др жа ли и
по је ди ни пан че вач ки при -
вред ни ци, РК Ди на мо, али и
Град Пан че во... Сто га успех
ни је мо гао да из о ста не.

Све тла на Ни чев ски и Ми ли ца
Кој чић бр зо су пре о кре ну ле
ре зул тат, па је већ у сед мом
ми ну ту на се ма фо ру пи са ло
4:3. Ушло се у отво ре но над и -
гра ва ње, Са ња Па вло вић је још
јед ном по твр ди ла да је ме ђу
нај бо љим гол ма ни ма у ли ги,
па је сјај ним ин тер вен ци ја ма
свом ти му ули ва ла до дат ни
елан у ду е лу с не у год ним Вр -
ба шан ка ма. Ипак, го шће су на
од мор оти шле с ми ни мал ном
пред но шћу.

Дру го по лу вре ме до не ло је
пот пу ну до ми на ци ју ти ма ко ји
пред во ди тре нер Мар ко Кр -
стић. Раз и гра ле су се Ма ја Ра -
дој чин и Ива на Но ва ков, а Це ца
Ни чев ски и Ма ри ја Ми ли ће вић
на ста ви ле су да „ме љу” про тив -
ни ка, па су у 42. ми ну ту из ве ле
сјај ну кон тру за 26:22. Иа ко су

ОРК ПАН ЧЕ ВО ОСТВА РИО ЦИЉ

ОД ЈЕ СЕ НИ У ВИ ШЕМ РАН ГУ

РУКОМЕТНА ФАНТАЗИЈА

Млади рукометаши Динама, дечаци рођени 2006. године,

освојили су прво место на турниру под називом „Рукометна

фантазија”, одржаном 21. маја у Београду.

У конкуренцији дванаест екипа наши мали суграђани сти-

гли су до победничког

пехара без пораза.

Они су у полуфиналу

савладали Црепају с

13:11, да би у финалу

победили домаћу Сер-

бону с 19:10.

Предвођени трене-

ром Пеђом Милорадо-

вићем, велики успех

постигли су: Вулин,

Стевановић, Васиљевић, Јан, Живојинов, Бошковић, Нико-

лић и Кељевић. За најбољег играча на турниру проглашен

је Никола Васиљевић.

на дру гој стра ни те ре на, а ак -
ци ја ис ку сног кри ла по ди гла
је пу бли ку на но ге.

Дру го по лу вре ме ни је до не -
ло ни ка кве не до у ми це. По пу -
лар ни пан че вач ки „ву ко ви”
ни су да ли ре но ми ра ном ри ва -
лу ни да ди ше, а не да угро зи
њи хо во вођ ство. Сја јан је био
Бан ду ка, пот пу но се раз и грао
Жу јо вић, а Јо ван Сто ја но вић
још јед ном је по твр дио да је
све тла бу дућ ност срп ског ру -
ко ме та. Вој во ди на ни је има ла
ре ше ња за фан та стич ну од -
бра ну Ди на ма, у ко јој је све
кон це др жао ис ку сни Бран ко
Ра да но вић. Ка пи тен је го то во
све си ту а ци је пред сво јим го -
лом ре ша вао у сво ју ко рист, па
је из гле да ло као да игра си -
мул тан ку про тив на па да ча
Вој во ди не... Но во са ђа ни ће

Већ сам по че так утак ми це
на го ве шта вао је же сток ду ел,
као што је то би ло и то ком чи -
та вог пр вен ства ка да се са ста -
ну Пан чев ци и Но во са ђа ни.
Го сти су по ве ли, али Ми лош
Иво ше вић и Бран ко Ра да но -
вић ни су им да ли да се ре зул -
тат ски од ле пе. Осе ћа ло се да
Ди на мо мо же да са вла да шам -
пи о на, мом ци у жу то-цр ним
дре со ви ма зра чи ли су по бед -
нич ком енер ги јом, а ка да је у
12. ми ну ту Па вле Бан ду ка ре -
а ли зо вао це пе лин, оп ти ми зам
свих ко ји ма су бо је Ди на ма на
ср цу по чео је да ра сте.

Био је то пра ви дер би. Му -
шка бор ба, же сто ки ду е ли, пр -
шта ло је на све стра не... Сјај ни
Ми лош Ор бо вић је ко ли ко-то -
ли ко одр жа вао ко рак шам пи о -
на, али од 20. ми ну та Ди на мо

из у зе тан ква ли тет, али ја ве ру -
јем у мо је мом ке и на дам се
по зи тив ном ре зул та ту – ре као
је Иван Пет ко вић .

Ве о ма ва жан три јумф за бе -
ле жи ле су и ру ко ме та ши це
Пан че ва. Оне су у 17. ко лу Су -
пер Б ли ге на свом те ре ну са -
вла да ле Вр бас са 29:28 и та ко
се при кљу чи ле еки па ма у са -
мом вр ху пр вен стве не та бе ле.

Био је то још је дан дер би у
ко ме су љу би те љи ру ко ме та у
на шем гра ду мо гли да ужи ва ју.
Утак ми ца је оби ло ва ла од лич -
ним по те зи ма и до бро из гра ђе -
ним ак ци ја ма. Иа ко су го шће по -
ве ле с 0:2, Ма ри ја Ми ли ће вић,

од 56. до 58. ми ну та би ле са
игра чем ма ње, Пан чев ке су сјај -
ном од бра ном са чу ва ле пред -
ност од јед ног го ла и на кра ју су
сла ви ле за слу же ну по бе ду.

Тим из на шег гра да играо је у
са ста ву: Ма ја Ра дој чин (пет го -
ло ва), Ан дреа Бер нар дић, Јо ва на
Ри ка но вић, Не ве на Џе лај ли ја,
Маг да ле на Жи вој нов, Ива на Та -
не лов (два), Не ве на Ста ни шко -
вић, Са ња Па вло вић, Све тла на
Ни чев ски (че ти ри), Та ма ра Бер -
нар дић, Алек сан дра Фи ли по ски,
Ми ли ца Кој чић (шест), Ка та ри -
на Шу бе рић (је дан), Ива на Но ва -
ков (пет) и Ма ри ја Ми ли ће вић
(осам го ло ва).



Уче ни це ОШ „Ми ро слав
Ан тић” по ста ле су др жав не
пр ва ки ње у фут са лу. Фи -
нал но так ми че ње школ ског
Пр вен ства Ср би је одр жа но
је у Ка ра та шу 16. и 17. ма ја.

Еки пу је пред во дио на -
став ник Дра ган Ра до са вље -
вић, а ве ли ки успех по сти гле
су: Ни на и Ми на Ча вић,
Ни на Кр сма но вић, Ти ја на
Ни ко лић, Ан ђе ла Ву ја нић,
Јо ва на Ту ма ра, На ђа Ива -
нов ски, Ма ри ја Дим ко вић,
Ми ли ца Ми ло ше вић и Со -
фи ја Гр бин.

На ше су гра ђан ке су у
сво јој гру пи по бе ди ле ОШ
„14. ок то бар” из Ра ко ви це

са 2:1, ОШ „Ста на Ба ча -
нин” (Ле шак) са 6:1 и ОШ
„Јо ван Јо ва но вић Змај” из
Су бо ти це с 5:0. Ни на и
Ми на Ча вић и њи хо ве дру -
га ри це у фи на лу су би ле
бо ље од еки пе ОШ „Аца
Алек сић” из Алек сан дров -
ца, а до по бед нич ког пе ха -
ра до шле су по сле по бе де
од 2:1.

Због ве ли ког и не сва ки -
да шњег успе ха пан че вач ког
спор та сјај не фуд ба лер ке је
уго стио и гра до на чел ник
Са ша Па влов, на при је му
ко ји је упри ли чен у уто рак,
23. ма ја, у Град ској упра ви.

A. Ж.
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Ла зар Цве јић,
сред њо шко лац:
     
– За ви кенд ћу 
се углав ном од ма ра ти
и тре ни ра ћу. Имам
кон трол не за дат ке, 
па мо рам и да учим.
Мо жда ћу оти ћи до 
Но вог Са да, на 
Пе тро ва ра дин, 
на не ки из лет...

Бу ди мир Ву јо вић,
сред њо шко лац:
     
– Ићи ћу на тре нинг, 
а део ви кен да 
ћу по ма га ти сво ји ма 
у спре ма њу ку ће. 
Уве че ћу иза ћи 
с дру штвом у град.

Ми ле на 
Бим ба шић, 
сту дент ки ња:
     
– Овог ви кен да тре ба
да иде мо на не ку жур ку
у Бе о гра ду. Одво ји ћу
вре ме и за уче ње. 
Ко ло кви ју ми су про шли,
али ис пи ти кре ћу 
за две не де ље, па ћу
мо ра ти да се спре мам.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Во зиш
Оног се кун да ка да кре неш да во зиш по свом на хо ђе њу, по сто је

они што то при ме те, па ти се на ка че да и њих но сиш кроз жи вот,

као да си так си ста. Та кви су за из бе га ва ње!

    Фо ра је у то ме да се стро го др жиш пра ва сва ко га и свих да

би ра ју; по кре ну ти не ко га да ку са сва ко дне ви цу сло бод ном во -

љом вр хун ско је до стиг ну ће.

    И – по не кад по не си не ко га, али са мо оног ко га иза бе реш, ко

те не оте жа ва...

Ле же ћи
Има љу ди ко ји се ди че ти ме да све нај ва жни је мен тал не ак тив -

но сти оба вља ју ле же ћи. У том по ло жа ју чи та ју, чак и пи шу на

лап то пу. Ово по след ње смо про ве ри ли лич но, али не иде, ни је то

при ро дан по ло жај.

    На ра во у че ни је: оно што је те би при род но и уо би ча је но, не ко -

ме дру гом ни је; не на го ва рај осо бе око се бе да те сле де по сва -

ку це ну. Тре ба да пра те соп стве ност да би по ста ли при род ни,

сво ји. Он да имаш и с ким да раз ме њу јеш ис ку ства.

И сли каш
Пи са ти, сли ка ти, ба ви ти се умет но шћу. Раз ми шља ти, раз ми -

шља ти и опет раз ми шља ти. Не до зво ли ти ле тар ги ји да те об у зме.

Трг ну ти се ако се ипак по ја ви!

    Про ћи што ви ше, бе ле жи ти та ман то ли ко. Оти ћи што да ље, до -

ћи се би. Пам ти ти. По тр ча ти. Хо да ти уна зад, због крет ње уна -

пред. Пи са ти и сли ка ти.

    Ре ко смо већ: би ра ти дру штво...

Железничар игра
последњи меч пред
својим навијачима

Динамо 1945 на путу
ка вишем рангу

Утак ми ца ма 28. ко ла, ко је су од и гра не
про шлог ви кен да, пр вен стве на тр ка за
бо до ве у Срп ској ли ги гру па „Вој во ди -
на” ушла је у сам фи ниш. Фуд ба ле ри
Же ле зни ча ра су у су бо ту, 20. ма ја, го -
сто ва ли у Су бо ти ци, где су од ме ри ли
сна гу с до ма ћом Бач ком 1901. Осо ко -
ље ни по бе дом над Омла дин цем из Но -
вих Ба но ва ца, мом ци ко је пред во ди
тре нер Не над Стој чић од и гра ли су је -
дан од бо љих ме че ва овог про ле ћа и
би ли су мно го бо љи од до ма ћи на, али
су се из Су бо ти це вра ти ли пра зних ру -
ку: Бач ка 1901 – Же ле зни чар 3:1.

Ко на чан ре зул тат не од сли ка ва од -
нос сна га на те ре ну. Жељ ко Стај чић и

ње го ви са и гра чи су ве ћим де лом су -
сре та би ли тим ко ји до ми ни ра и ства -
ра при ли ке, али лоп та, јед но став но,
ни је хте ла у гол.

– Не ве ро ват но те шка утак ми ца је за
на ма. До ми ни ра ли смо осам де сет ми -
ну та и по све му при ка за ном тре ба ло је
да се вра ти мо из Су бо ти це с три бо да,
а на кра ју смо не за слу же но из гу би ли.
По ка за ли смо ка рак тер, ства ра ли смо
шан се. Ус пе ли смо да из јед на чи мо,
на ста ви ли смо да на па да мо, по сти гли
смо гол за 2:1, ко ји је су ди ја нео прав -
да но по ни штио... И по ред по ра за, по -
но сан сам на сво је са и гра че, јер смо
при ка за ли за и ста до бар фуд бал. Са да
нам пред сто ји мег дан с ли де ром, а ову
при ли ку ко ри стим да по зо вем на ви ја -
че да до ђу у што ве ћем бро ју и ве ру јем
да их не ће мо раз о ча ра ти. Обе ћа вам
ве ли ку бор бу на те ре ну и на шу до бру
игру. На дам се да ће из то га про и за ћи
и по во љан ре зул тат – ре као је ка пи тен
Же ле зни ча ра Жељ ко Стај чић.

ШКОЛ СКО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ФУТ СА ЛУ

НАЈ БО ЉЕ „МИ КИ НЕ” ФУД БА ЛЕР КЕ

Је ди ни (при зна ти) по го дак у Су бо -
ти ци за „ди зел ку” по сти гао је Ми лан
Не ду чић, али сви мом ци за слу жу ју
по хва ле за при ка за ну игру.

– То је би ла мо жда на ша нај бо ља
утак ми ца до са да. До ми ни ра ли смо це -
лим то ком и за и ста сам за до во љан ка ко
су мом ци игра ли. Не до ста ја ло нам је
ма ло кон цен тра ци је у за вр шни ци на па -
да, али по но сан сам на мо је мом ке. Иа -
ко осла бље ни, при ка за ли смо ја ко
ква ли те тан фуд бал. Иде мо да ље, из ове
утак ми це мо ра мо да из ву че мо по у ке.
На ред ног ви кен да до че ку је мо ли де ра из
При гре ви це. Брат ство је озби љан про -
тив ник, али и нај бо љи мо гу ћи за опро -
штај од на ших на ви ја ча у овој се зо ни.
Оче ку јем до бру утак ми цу, ква ли те тан
меч и мно го пу бли ке на три би ни. Игра -
ће мо ком плет ни пр ви пут овог про ле ћа
и, као и увек, ве ру јем да мо же мо по бе -
ди ти – ис та као је Не над Стој чић, шеф
струч ног шта ба по пу лар не „ди зел ке”.

Же ле зни чар је на сед мом ме сту
Срп ске ли ге „Вој во ди на”, с 35 бо до ва.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 на ста ви ли
су по бед нич ки по ход по Вој во ђан ској
ли ги „Ис ток”. Мом ци ко је пред во ди
тре нер Ду шан Ђо кић про шлог ви кен -
да су на свом те ре ну са вла да ли Је дин -
ство из Ба нат ског Ка ра ђор ђе ва с 5:1 и
та ко се за још је дан ко рак при бли жи -
ли ви шем ран гу.

Го ло ве за пан че вач ки „бр зи воз” по -
сти гли су: Ни ко ла Скок на (два), Не -
ма ња Ни ко лић (два) и Дра ган Да шић.

До кра ја пр вен стве не тр ке оста ла су
још два ко ла и не ма ни ка кве сум ње да
ће Ди на мо 1945 ла ко пре ско чи ти још
те две пре пре ке и да ће се од је се ни
над ме та ти у дру штву срп ско ли га ша.

А. Живковић

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

УТАКМИЦА ЗА СЛАДОКУСЦЕ


