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или је осе ћај за дру штве но од го вор -
но по на ша ње и ак ти ви зам на ших су -
гра ђа на иш че зао пред уда ром су ма -
ну то агре сив не днев но по ли тич ке
игра ри је!?

Град ко ји де це ни ја ма пре жи вља ва
ху ма ни тар но-ег зи стен ци јал ну ка та -
кли зму услед др жав но-со ци јал ног
ин те ре са и ко ји је пре са мо не што
ма ње од две де це ни је до жи вео ка та -
стро фу услед НА ТО бом бар до ва ња
хе миј ских по стро је ња у ју жној ин ду -
стриј ској зо ни до бро зна ка кав не га -
ти ван ути цај на жи вот има ба хат и
нео д го во ран од нос по је ди на ца. Сто -
га чу ди што у Пан че ву го ди на ма из -
о ста ју озбиљ не и ма сов не ак ци је

гра ђа на то ком обе ле жа ва ња Да на
пла не те Зе мље.

Еко ло шка успа ва ност, с дру ге
стра не, мо же има ти ве о ма лош ути -
цај на про цес при дру жи ва ња ЕУ, јер
су жи вот на сре ди на и одр жи ви раз -
вој нај зах тев ни ја и нај ску пља пре го -
ва рач ка по гла вља – про це њу је се да
ће Ср би ја за фи нан си ра ње раз во ја
еко-ин фра струк ту ре (из град ња де -
по ни ја и си сте ма за трет ман от па да
и от пад них во да) мо ра ти да из дво ји
7,88 ми ли јар ди евра. Др жа ва је
усва ја њем но вих од ред би отво ри ла
мо гућ ност ло кал ним са мо у пра ва ма
да апли ци ра ју за сред ства из за себ -
ног еко ло шког фон да, из ко га ће се

у на ред них де сет го ди на фи нан си -
ра ти ре а ли за ци ја нео п ход них ка пи -
тал них про је ка та ко ји тре ба да уна -
пре де област за шти те жи вот не сре -
ди не. По ред то га, пан че вач ка власт
ће мо ра ти да обез бе ди сред ства и из
ЕУ фон до ва ка ко би уна пре ди ла еко -
ло шке при ли ке на сво јој те ри то ри ји,
а уче шће гра ђан ских ини ци ја ти ва на
овом по љу игра ве о ма зна чај ну уло -
гу. Од су ство еко ло шке све сти и успа -
ва ност ло кал них еко-ор га ни за ци ја
пред ста вља ју про бле ме ко је град
мо ра да ре ши.

Ка да је реч о на шем гра ду, про -
блем у пре го во ри ма са ЕУ о пи та њи -
ма из По гла вља 27 мо же би ти и чи -
ње ни ца да у Пан че ву ег зи сти ра ју
тех но ло шки за ста ре ла по стр о је ња и
да не ма мо град ски си стем за пре ра -
ду от пад них во да. Став Евро пе је ве -
о ма ја сан – „Пе тро хе ми ја”, „Азо та ра”
и Ра фи не ри ја мо ра ју обез бе ди ти тех -
но ло ги је ко је за до во ља ва ју ви со ке
стан дар де про пи са не ди рек ти ва ма
ко је ре гу ли шу област за шти те жи -
вот не сре ди не и Ср би ји ће би ти да то
од ре ђе но вре ме да ре ши овај про -
блем. Уко ли ко на ша др жа ва не бу де
ис пу ни ла оче ки ва ња, јед ног тре нут -
ка ЕУ ко ми си ја ће са ма про це ни ти и
пре ло ми ти – за тва ра ње спор них по -
го на би ће услов при је ма у европ ску
по ро ди цу.

По ста вља се пи та ње да ли је ова кав
сце на рио при хва тљив за наш град и
шта ло кал на за јед ни ца пред у зи ма да
са чу ва свој еко ном ско-со ци јал ни ин -
те рес.

» Наставак на страни 7

Из о ста ла ма сов на гра ђан ска
ини ци ја ти ва

Спо ра дич не ак ци је 
дру штве но од го вор них 
ен ту зи ја ста

Не ра зу ме ва ње и
иг но ри са ње чи ње ни це

Дан пла не те Зе мље, 22. април, зна ча -
јан је да тум у ци ви ли за циј ском раз -
во ју чо ве чан ства, али код нас овај
гло бал ни пра зник пред ста вља са мо
је дан у ни зу пе ри фер них да ту ма ко је,
сти ца јем окол но сти, тре ба по вр шно
обе ле жи ти или јед но став но иг но ри -
са ти. Про сто је не схва тљи во да у гра -
ду пре оп те ре ће ном еко ло шким про -
бле ми ма кра јем апри ла не ма ма сов -
них ак тив но сти то ком чи та вог да на,
већ се све сво ди на до бру во љу и ен -
ту зи ја зам еко ло шки све сних по је ди -
на ца за бри ну тих за на шу пла не ту.

Не ра зу ме ва ње и за не ма ри ва ње чи -
ње ни це да кли мат ске про ме не мо гу
до ве сти до ка та стро фал них по сле ди -
ца гло бал на је по ја ва. Сто га не тре ба
да чу ди што су и гра ђа ни ма јед ног
ба нат ског гра да, за гли бље ног у соп -
стве но ег зи стен ци јал но бла то, вај ка -
ња свет ских ли де ра, еко ло шких ор -
га ни за ци ја, ин те лек ту а ла ца и ко је -
ка квих удру же ња о по тре би очу ва ња
жи вот не сре ди не и одр жи вом раз во -
ју по след ња ру па на сви ра ли. Да ли
је реч са мо о не ин фор ми са но сти
Пан че ва ца, а са мим тим и не зна њу,

НЕ РАД АН САМО
1. МАЈ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке
на ших услу га да бла гај на 
и мар ке тинг „Пан чев ца” 
не ће ра ди ти само у 
понедељак, 1. маја. Већ другог
дана празника радићемо 
по устаљеном распореду.

НЕОБИЧНО ЗЕЛЕНО



пре не ко ли ко го ди на у шест ме сеч -
них ра та ис пла ће но око 240.000 ди -
на ра, за шта је по тро ше но око две ми -
ли јар де ди на ра из др жав ног бу џе та,
то је об у ста вље но из нео бја шњи вих
раз ло га. Због то га су су до ви у не ко ли -
ко гра до ва оправ да но пре су ди ли да
су они ко ји ни су до би ли тај но вац
би ли дис кри ми ни са ни.

На кон то га у ме ди ји ма је об ја вље -
но да на ша др жа ва не ће ре зер ви сти -
ма ис пла ћи ва ти но вац, већ ће им по -
ну ди ти вла сни штво над ак ци ја ма
од ре ђе них пред у зе ћа, или олак ши це
при пла ћа њу ко му на ли ја. На жа лост,
ни од то га ни је би ло ни шта.

Би ло би ле по ка да би не ко од др -
жав них функ ци о не ра иза шао у јав -
ност и ре као да ли ће се овај про блем
ре ши ти и ка ко. Они ко ји су 1999. го -
ди не бра ни ли на шу зе мљу, то си гур -
но ни су ра ди ли због нов ца. Ме ђу -
тим, ни су за слу жи ли ни да бу ду „ов -
це за ши ша ње” и ме те по је ди них
бес кру пу ло зних адво ка та ко ји су
спрем ни на све и не би ра ју на чин да
до ђу до нов ца.

М. Г.

ре зер ви сте та ко што им узи ма ју но -
вац обе ћа ва ју ћи им да ће си гур но ус -
пе ти да на пла те рат не днев ни це –
пи шу ових да на „Ве чер ње но во сти”.

У овај не ча стан би знис укљу че не
су по је ди не бо рач ке ор га ни за ци је,
јер тра же од уче сни ка рат них су ко ба
да нај пре на на њи хов ра чун упла те
по хи ља ду ди на ра чла на ри не да би
их адво ка ти за сту па ли на су ду.

Је ди ни ко ји од све га има ју ко рист
су адво ка ти, ко ји на пла ћу ју суд ске
тро шко ве. Осам де се то ро уче сни ка
рат них су ко ба из Ва ље ва 1999. го ди -
не не дав но је по ве ро ва ло вла сни ци
адво кат ске кан це ла ри је из Бе о гра да
ка да их је убе ди ла да јој пот пи шу пу -
но моћ је за за сту па ње. Ако се узме у
об зир да је њен ко ле га у Кра гу јев цу
за ра дио 164.000 ди на ра за сту па ју ћи
тро ји цу ре зер ви ста, не ма сум ње да је
и ње на за ра да би ла по при лич на.

Ло ша вест за бив ше ре зер ви сте је
да од на пла та рат них днев ни ца за сад
не ма ни шта. На кон што је уче сни ци -
ма ра та из по је ди них оп шти на (Кур -
шу мли ја, Бла це, Бој ник, Ле ба не,
Жи то ра ђа, Про ку пље и До ље вац)

Би знис на ту ђој
му ци

По сто ји ли не што стра шни је и не мо -
рал ни је од оних ко ји за ра ђу ју на не -
во љи дру гих? Сва ка ко не.

Ши ром Ср би је по је ди ни адво ка ти
по ку ша ва ју да пре ва ре не ка да шње

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Низбрдо у будућност...

Ових дана у нашем граду

Снимио Владимир Ђурђевић

• Наоружана је језиком до зуба!

• Марихуану треба легализовати. То је лековита биљка.

• Радим ко коњ, а плаћају ме ко магарца. 
  Мора да је грешка у рачуноводству.

• Био сам на Копаонику. Од кисеоника нисам могао 
да дођем до ваздуха!

• Минирали смо излаз из нашег тунела да бисмо спречили 
евентуални упад уљеза.

• Човек је слеп код очију кад је заљубљен до ушију!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПОДЕЛЕ СУ УЧИНИЛЕ СВОЈЕ. СВЕ ЈЕ ВИШЕ ДВОЈНИХ ЛИЧНОСТИ!

Петак, 28. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Из бор(и)
Пре ра на и из не над на смрт књи жев ни це, умет ни це, но ви нар ке,
по ли ти чар ке Ви о ле те Бла ге мно ге је по тре сла. Пан че во је из гу би -
ло ак тив ну а ста ло же ну, бор бе ну а ми ро љу би ву, бо га ту а скром ну
лич ност. Сви ко ји су је по зна ва ли да нас го во ре исто: да је би ла
по пут пре зи ме на ко је је но си ла – бла га.

Зна чи, мо гу ће је да по сто је и та кви по ли ти ча ри. Да оста ну љу -
ди и не пре тво ре се у кре а ту ре, да има ју став и иде о ло ги ју, а не
фар сич но по ли ти кант ство ис пред се бе. Да гу та ју књи ге и иде је, а
не ску пе руч ко ве, функ ци је и пр ља ве пла но ве за сва ког ко не же -
ли да чак и гла дан увек хра ни не чи ји не у то љив апе тит. На кра ју,
сва ко га ко не же ли да бу де део та кве игре, јер уви ђа да је то обич -
но вр зи но ко ло са оба ве зним ве ли ким уло гом, тре ба скрај ну ти, а
не са слу ша ти, по при ча ти с њим, по мо ћи му. 

Ка да смо раз го ва ра ли о по ли ти ци, ни је би ла бла га! „... Љу ди су
има ли из бо ра. И ре кли су шта ми сле...” На по мен стал но но вих
ужа сних и на зад них од лу ка и крај ње опа сних па ла нач ких до га ђа -
ја, од го ва ра ла би са: „Ха-ха-ха... Ко ли ко је то глу по. То је бе сми -
сле но”. Ка ква су шти на и ре ше ње у јед ној ре че ни ци! 

То је тај, услов но ре че но, тол сто јев ски при ступ по ли ти ци. По -
ми ре ност са чи ње ни ца ма не ко га ко и да ље ни је из гу био ве ру. Др -
жа ва ни је хри шћан ска тво ре ви на. Да је сте и да се у њој вла да и
по сту па по хри шћан ским на че ли ма, не би нам ни би ла по треб на.
Да, љу ди су иза бра ли. И рај и па као је у на ма. 

Има ли смо сре ћу што смо је по зна ва ли, јер је она би ла и јед на
од рет ких осо ба с ко ји ма сте мо гли да се на чел но не сла же те, а да
се исто вре ме но око чи ње ни ца сло жи те. По пут фа но ва „Стон са”,
ко ји ни ка да ни шта ло ше ни су ре кли ни ти мо гу ре ћи за Ле но на,
шта ло ше да нас не ко од пан че вач ких по ли ти ча ра мо же да ка же
за Ви о ле ту, ко ја је би ла пред сед ник Град ског од бо ра По кре та
Две ри у Пан че ву? Ни шта.

У отво ре ној по ли тич кој аре ни где је сва ко про тив сва ко га, она
је би ла је дан од рет ких њи хо вих по ли тич ких не ис то ми шље ни ка с
ко ји ма су мо гли да раз го ва ра ју. 

Зна чи, мо гу ће је би ти та кав чо век. Из бор је на на ма, а фи не се
нас од ре ђу ју.

Те су бо те ту жна вест ме је за те кла у Бе о гра ду, ка да сам слу ша -
ла ка ко је јед на Бе о гра ђан ка за Ве ли ки пе так ан га жо ва ла чо ве ка
ко јег је пла ти ла да је на у чи ка ко се фар ба ју ја ја – ко у ча (egg co-
ach, као life coach). Чак ми је би ло сме шно, а у ства ри је од врат -
но на ви ше ни воа. Те су бо те у Бе о гра ду су би ли и ма ра тон и не ка
кон фе рен ци ја за но ви на ре и ки ло ме тар ски ред за бес плат не пре -
гле де мла де жа и про тест сту де на та „Про тив дик та ту ре” и ли ти ја
„Кроз оку пи ра ни Бе о град за спас Ва љев ске Гра ча ни це” и пан ке ри
и „Екс плој тед” у До му омла ди не... и још сва шта. За сва ко га по не -
што. На о ко та ко раз ли чи то, а у ства ри јед на ко исто. Бе сми сле но.
Ха-ха-ха. 

* * *
Ка жу, остав ке су на сто лу. Све. За ка зну. Не ко ће мо ра ти да од го -
ва ра због из бор них ре зул та та, ко ји су до бри, а ло ши. Пр ви и пр -
ви ји ни је исто. Раз ли ка је у 10 од сто.

Ко ће ко га сме ни ти и да ли ће сме на ићи од гла ве, ка ко би мно -
ге дру ге а ов да шње би ле са чу ва не, уско ро ће се раз ја сни ти. А и у
су срет нам иду из бо ри мно го ва жни ји од ових пред сед нич ких –
бе о град ски и фран цу ски. До та да, уну тар стра нач ку бор бу ће обе -
ле жи ти мно ге фи не се. Ха-ха-ха... ко је бе сми сли це.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Марина Димитрић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



Че твр то, по след ње пре да ва ње
у окви ру ци клу са про јек та
„Сто фо то гра фи ја за 100 ми -
ну та” одр жа но је у уто рак, 25.
апри ла. 

Те ма је би ла „Пан че во, 1972”,
а о зна ча ју те го ди не го во рио је
Не над Жив ко вић.

Ту го ди ну обе ле жи ло је ви -
ше од че тр де сет зна чај них до -
га ђа ја за наш град, а не ки од
њих су: иза шао је из штам пе

хи ља ди ти број на шег ли ста –
не дељ ни ка „Пан че вац”; та да -
шњи гра до на чел ник Ви та Су -
дар ски све ча но је до нео у му -
зеј сли ку „Се о ба Ср ба”, ко ју је

от ку пио наш град; олим пиј -
ски пла мен про шао је кроз
Пан че во...

Тре ћи ци клус је са др жао че -
ти ри пре да ва ња – пр во је би ло
по све ће но зна ме ни тој Пан чев -
ки др Ма ри ји При ти, дру го по -

љо при вред ној ин ду стриј ској
из ло жби одр жа ној у на шем
гра ду 1905. го ди не, он да је
усле ди ло пре да ва ње „Тра го ви
про шло сти”, а че твр тим је при -
ка за но Пан че во 1972. го ди не.

– Ови ци клу си су на ста ли
као увер ти ра за пра ве ту ри -
стич ке оби ла ске ко је смо ор -
га ни зо ва ли прет ход не три го -
ди не. При пре ме и ис тра жи ва -
ња за сва ко од ових пре да ва ња
тра ја ли су по шест ме се ци.
Ове го ди не су нам парт не ри у
про јек ту би ли Исто риј ски ар -

хив у Пан че ву, ко ји нам је дао
гра ђу за све што смо тра жи ли,
и На род ни му зеј, ко ји нам је
усту пио про стор. По мо гли су
нам и Филм ски ар хив и про -
дук ци ја „Ба рок”, као и гра ђа -
ни ко ји су усту па ли сво је фо -
то гра фи је, се ћа ња и фил мо ве
из при ват них ар хи ва – ре кла
је Жи ва на Кре јић, ор га ни за -
тор ка про гра ма.

Ор га ни за тор про јек та је
удру же ње гра ђа на „По се ти
Пан че во”.

М. М.

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

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

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

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

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

По пуст за пен зи о не ре

Вак ци на шти ти од
смр то но сних бо ле сти

Нов ча не ка зне за 
ро ди те ље ко ји не 
вак ци ни шу де цу

Не де ља иму ни за ци је у европ -
ском ре ги о ну, па и у Ср би ји,
обе ле жа ва се од по не дељ ка,
24. апри ла, до не де ље, 30.
апри ла, под сло га ном „Вак ци -
на шти ти”.

Че твр та сед ми ца апри ла је
још од 2005. го ди не у Ка лен -
да ру здра вља упи са на као не -
де ља то ком ко је се па жња
усме ра ва на по ди за ње све сти
јав но сти о зна ча ју вак ци на ци -
је и по тре би за шти те сва ког
де те та од бо ле сти ко је се мо гу
спре чи ти упо тре бом вак ци на.

Бо ље спре чи ти не го ле чи ти
Иму ни за ци ја је јед на од нај у -
спе шни јих јав но здрав стве них
ини ци ја ти ва, ко јом се пре ве -
ни ра ју бо ле сти као што су
диф те ри ја, хе па ти тис Б, мор -
би ле, за у шке, ве ли ки ка шаљ,
за па ље ње плу ћа, деч ја па ра ли -
за, про ли ви иза зва ни ро та ви -
ру сом, ру бе о ле и те та нус.

– Ве о ма је ва жно пре ве ни -
ра ти ова обо ље ња, јер она, уко -
ли ко се ја ве, не са мо да мо гу
иза зва ти ве ли ке ком пли ка ци је
у ор га ни зму већ мо гу би ти
смр то но сна. Ка лен дар оба ве -
зне вак ци на ци је код нас пред -
ви ђа да де те на ро ђе њу до би је
вак ци не BCG и ХБ. Ка да бе ба
на вр ши ме сец да на, да је се
дру га до за ХБ. По том, са два
ме се ца по чи ње вак ци на ци ја
пен так си мом. У пр вој го ди ни
де ца до би ја ју укуп но три до зе
пен так си ма и три до зе ХБ. Од
13. до 15. ме се ца да је се при о -
рикс од но сно MMR, а у дру гој
го ди ни сле ди ре вак ци на ци ја
пен так си мом. Пред по ла зак у
шко лу де те до би ја вак ци ну
про тив диф те ри је и те та ну са,
као и вак ци не MMR и по лио.
И на кра ју, у че тр на е стој го ди -
ни оба ве зна вак ци на ци ја за вр -
ша ва се вак ци ном по лио и
оном про тив диф те ри је и те та -
ну са – под се ћа др Све тла на Јо -
ва но вић, пе ди ја тар и ко ор ди -
на тор за иму ни за ци ју у До му
здра вља.

Ка ко ка жу у За во ду за јав но
здра вље Пан че во, Цен тар за
пре вен ци ју и кон тро лу бо ле сти
те уста но ве је, за јед но с ко ор -
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НО ВА УСЛУ ГА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

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

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

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

ди на то ри ма за иму ни за ци ју и
са рад ни ци ма мре же осам до -
мо ва здра вља, две оп ште бол ни -
це и три спе ци јал не бол ни це,
ре а ли зо вао тим ске ак тив но сти
то ком свих ових го ди на.

– Јед на од ак тив но сти би ла
је и ре ви зи ја 17.020 вак ци нал -
них кар то на из вр ше на про шле
го ди не. Уз то, пру жа мо струч -
ну и ме то до ло шку по моћ свим
уче сни ци ма у из во ђе њу иму -
ни за ци је, на 62 вак ци нал на
пунк та, и те жи мо да здрав -
стве ним рад ни ци ма, до но си о -
ци ма од лу ка и оп штој по пу ла -
ци ји уз по моћ ме ди ја пре не се -
мо ва жне по ру ке и да до при -
не се мо усва ја њу зна ња и из -
град њи по зи тив них ста во ва
пре ма иму ни за ци ји – ис ти чу у
Цен тру за пре вен ци ју.

Об у здај мо епи де ми је
То ком по след њих не ко ли ко
го ди на европ ске зе мље су су о -
че не са епи де ми ја ма ма лих
бо ги ња, ру бе о ла и за у ша ка.
Оне се ја вља ју код осе тљи ве
по пу ла ци је ко ја ни је вак ци ни -
са на или ни је вак ци ни са на на
вре ме. Ка ко за ра зне бо ле сти
не по зна ју гра ни це, епи де ми је

НЕ ДЕ ЉА ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈЕ У ЕВРО ПИ

ИМУ НИ ТЕТ ИЗ ВИ РЕ (И) ИЗ БО ЧИ ЦЕ

СТО ФО ТО ГРА ФИ ЈА ЗА 100 МИ НУ ТА

Го ди на у ко јој је иза шао 
хи ља ди ти број „Пан чев ца”

Жр тва свог успе ха

се ши ре из зе мље у зе мљу.
Пре ма ре чи ма др Све тла не
Јо ва но вић, и у пан че вач ком
деч јем дис пан зе ру има ро ди -
те ља ко ји од би ја ју да вак ци -
ни шу сво ју де цу.

– Нај че шће се от пор ја вља
ка да је реч о MMR вак ци ни.
По је ди ни ро ди те љи же ле да је
из бег ну или да бар про лон ги -
ра ју иму ни за ци ју, по себ но ка да
су у пи та њу де ца му шког по ла.
Као раз лог нај че шће на во де
страх од ау ти зма. Ме ђу тим, до -
ка за но је да MMR вак ци на не -
ма ни ка кве ве зе са ау ти змом.
Ако де те има пре ди спо зи ци је
за ау ти зам, оно ће га до би ти
при ми ло вак ци ну или не, та ко
да те две ства ри ни су ни на ко -
ји на чин узроч но-по сле дич но
по ве за не. На сре ћу, об у хват
вак ци на ци јом код нас је пре ко
90 по сто, та ко да још увек има
ко лек тив ног иму ни те та. Но
ако се про це нат бу де по ве ћа вао
у ко рист не вак ци ни са них, он да
нам сви ма пре ти опа сност од
ши ре ња епи де ми је – упо зо ра ва
Јо ва но ви ће ва.

Она до да је да су дез ин фор -
ма ци је на ин тер не ту и дру -
штве ним мре жа ма, као и у по -

је ди ним ме ди ји ма у нај ве ћој
ме ри до при не ле ства ра њу не -
по ве ре ња пре ма иму ни за ци ји.
По За ко ну о за шти ти ста нов ни -
штва од за ра зних бо ле сти, иму -
ни за ци ја је оба ве зна и ро ди тељ
или ста ра тељ де те та не ма пра -
во да је од би је, а уко ли ко то
учи ни, про пи са на је ка зна од
30.000 до 150.000 ди на ра.
Вак ци на ци ја се, ка жу про пи -
си, је ди но мо же од го ди ти, од -
но сно об у ста ви ти у слу ча ју
при вре ме не или трај не ме ди -
цин ске кон тра ин ди ка ци је ко -
ју утвр ђу је док тор ме ди ци не
од го ва ра ју ће спе ци јал но сти
или струч ни тим за кон тра ин -
ди ка ци је.

У За во ду за јав но здра вље
ис ти чу да је до сти за ње и одр -
жа ва ње ко лек тив ног иму ни те -
та по пу ла ци је про тив за ра -
зних бо ле сти вак ци на ци јом
су шти на за јед нич ких на по ра у
свим зе мља ма све та, али и да
су вак ци не с вре ме ном по ста -
ле „жр тве сво га успе ха”, због
то га што се не ви де обо ле ли од
тих бо ле сти, већ са мо они ко ји
су здра ви упра во за хва љу ју ћи
то ме што су се вак ци ни са ли.

Д. Кожан

Сви они који желе да ураде
бесплатан скрининг преглед
коже с циљем раног откривања
рака коже или повећаног ризи-
ка од оболевања од те врсте
канцера, имају прилику да то
учине у понедељак, 8. маја, у
панчевачкој Општој болници.

Наиме, Болница се и ове
године укључила у кампању
„Еуромеланом”, у оквиру ко-
је ће 8. маја бити организо-
вани скрининг прегледи у
болницама, на клиникама и
у приватним дерматоло-

шким ординацијама у 25
градова широм Србије.

Заинтересовани за пре-
глед код дерматолога могу
да се пријаве до недеље, 30.
априла, и то путем интерне-
та, тако што ће попунити
упитник на почетној страни-
ци сајта www.eu ro me la no -
ma.or g/ser bia. За преглед се
можете пријавити и од 3. до
5. маја, од 8 до 20 сати, пози-
вањем бесплатне телефон-
ске линије 0800/222-888.

Овогодишња кампања „Еу-
ромеланом” усмерена је на

информисање јавности о нео-
пходној адекватној заштити
од УВ зрачења, без обзира на
то да ли је реч о оном природ-
ном које долази од сунца или
вештачком из соларијума.
Кампању под слоганом „Има-
те само једну кожу” организу-
је Удружење дерматовенеро-
лога Србије у сарадњи са ор-
ганизацијом „Eu ro me la no ma
Eu ro pe” и Европским удруже-
њем за дерматолошку онко-
логију и Интерсекцијским
одбором за меланом Српског

лекарског друштва, а покро-
витељи су Европска академи-
ја за дерматологију и венеро-
логију и Министарство здра-
вља Републике Србије.

Удружење дерматовенеро-
лога Србије, упоредо, истра-
јава у иницијативи да се осо-
бама млађим од осамнаест
година забрани употреба со-
ларијума, с крајњим циљем
да се употреба, продаја и
промет соларијума у потпу-
ности забрани, као што је то
већ учињено у Аустралији и
Бразилу. Д. К.

У БОЛНИЦИ, 8. МАЈА

Закажите бесплатан 
преглед коже

Клуб филмских и фото-
-аматера „Поњавица” и
Дом културе из Брестовца
поново спремају изненађе-
ње за љубитеље „осме
уметности”.

Наиме, у петак, 28. апри-
ла, од 19 сати, у галерији ко-
ја се налази у просторијама
Ватрогасног дома биће отво-
рена изложба слика Жељка

Синобада под називом „Сен-
ке трајања”.

Реч је о прекаљеном фото-
репортеру, који је поред
осталог занат пекао и код чу-
веног Томе Петернека, а ова
поставка је плод дугогоди-
шњег рада на бележењу број-
них друштвенополитичких
догађаја у последњих триде-
сетак година. Ј. Ф.

У ПЕТАК ИЗЛОЖБА У БРЕСТОВЦУ

Синобадове 
„Сенке трајања”



Ма ри ни ка Те пић, по сла ник у
Скуп шти ни Ср би је и бив ши
функ ци о нер Ли ге со ци јал де -
мо кра та Вој во ди не, при сту пи -
ла је кра јем про шле не де ље
Но вој стран ци – об ја вио је ли -
дер те пар ти је Зо ран Жив ко -
вић, и то на „Тви те ру”.

Он је уз за јед нич ку фо то -
гра фи ју у стра нач ким про сто -
ри ја ма на пи сао: „До би ли смо
огром но по ја ча ње – на род ну
по сла ни цу Ма ри ни ку Те пић”.
На вео је и да се ра ду је њи хо -
вим бу ду ћим за јед нич ким по -
бе да ма.

Ма ри ни ка Те пић на пу сти ла
је Ли гу со ци јал де мо кра та Вој -
во ди не, где је би ла ви со ки
функ ци о нер, не што пре пред -
сед нич ких из бо ра, јер је и пре
не го што је ли дер те стран ке
Не над Ча нак об на ро до вао да
ће ући у тр ку за пред сед ни ка,
она јав но по др жа ла кан ди да -
ту ру Са ше Јан ко ви ћа на истим
из бо ри ма. Исту па ње из ЛСВ-а
би ло је пр ви ло ги чан на ред ни
по тез. Ме ђу тим, по ли тич ка
јав ност је го то во би ла си гур на
да ће Те пи ће ва са че ка ти да
Јан ко вић осну је стран ку или
по крет, па је ње на од лу ка да
при сту пи стран ци Зо ра на
Жив ко ви ћа, ко ји је та ко ђе на

пред сед нич ким из бо ри ма по -
др жао Јан ко ви ћа, мно ге из не -
на ди ла.

– Но ва стран ка је би ла, а и
оста ла јед на од ор га ни за ци ја
ко је су чи ни ле са став ни део ве -
ли ког ти ма и из бор ног шта ба
Са ше Јан ко ви ћа. Као што сам
и ја би ла и оста ла у том ти му, у
ко ме има ко лек ти ви те та – по -
ли тич ких и дру гих ор га ни за -
ци ја, као и по је ди на ца. Пот пу -
но све сна, ипак, да је те жи ште
из бор ног про це са и са мог из -
бор ног да на увек на вер ти кал -
но устро је ним ор га ни за ци ја ма
и љу ди ма са ис ку ством, осна -

жи ва ње Но ве стран ке је сте
ујед но и осна жи ва ње по кре та
Са ше Јан ко ви ћа, кроз ши ре ње
ин фра струк тур не ба зе, нео п -
ход не за ква ли тет но спро во ђе -
ње и кон тро лу из бо ра ко ји
пред сто је – ре кла је Те пи ће ва
за „Пан че вац”.

До да ла је да је на ње ну од -
лу ку ути ца ло по зи тив но ис ку -
ство ко је је има ла ра де ћи ви -
ше од два ме се ца са чла но ви -
ма Но ве стран ке у кам па њи.

– Охра бри ли су ме да су мо -
гу ће ко ре ни те про ме не у на шој
зе мљи. Но ва је мла да пар ти ја,
са тек че тво ро го ди шњим по -

сто ја њем и ве ли ким бро јем
мла дих, обра зо ва них и струч -
них љу ди. У про гра му ко ји по -
себ но ис ти че ау то но ми ју Вој -
во ди не и де цен тра ли за ци ју,
про ме ну Уста ва, лу стра ци ју,
ко ре ни ту ре фор му обра зо ва ња
и дру го, ово су би ле те ме од
кључ не ва жно сти за ула зак у
мо ју но ву по ли тич ку по ро ди -
цу. И са свим је ло гич но да
што су ја че ор га ни за ци је уну -
тар ши рег по кре та око Са ше
Јан ко ви ћа, то ће гла со ви би ти
си гур ни ји, до по след њег чу ва -
ни, а по бе да из ве сна – до да ла
је Ма ри ни ка Те пић.

До за кљу че ња овог бро ја ни -
је нам сти гао од го вор на на ше
пи та ње упу ће но пан че вач ким
ли га ши ма, ко ји су та ко ђе на
из бо ри ма по др жа ли Јан ко ви -
ћа и би ли уз Те пи ће ву. Пи та ли
смо их да ли ће мо жда и они –
а та стран ка у пан че вач ком
пар ла мен ту има сво је од бор -
ни ке – пре ћи у Но ву или у не -
ку дру гу стран ку.
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МА РИ НИ КА ТЕ ПИЋ ПРЕ ШЛА У НО ВУ СТРАН КУ

Ја ча Но ва, ја чи Јан ко ви ћев по крет

Бе ли дру ги у Ка ча ре ву,
Ше шељ у До ло ву, 
а Јан ко вић пр ви на
два би рач ка ме ста 
у гра ду

Из ла зност ве ћа не го
у Ре пу бли ци

Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја
је тек про шле не де ље, на кон
што су два пу та на ви ше из бор -
них ме ста из бо ри за пред сед -
ни ка Ср би је би ли по но вље ни,
са оп шти ла ко нач не ре зул та те.

У пр вом кру гу по бе дио је
Алек сан дар Ву чић, ак ту ел ни
пре ми јер и пред сед ник Срп -
ске на пред не стран ке, осво јив -
ши укуп но 55,08 од сто гла со -
ва, а на дру гом ме сту је Са ша
Јан ко вић, са 16,36 од сто.

Ка да је реч о ре зул та ти ма
из бо ра свих би ра ча с те ри то -
ри је гра да Пан че ва, они су
при ка за ни у та бе ли, а у тек сту
ће мо де таљ ни је раз мо три ти
ка ко су ста нов ни ци гра да, али
и се ла гла са ли.

На те ри то ри ји Пан че ва би -
ло је упи са но 111.537 гра ђа на
у би рач ки спи сак. На из бо ре 2.
и 11. апри ла, ка да су они због
не ре гу лар но сти би ли по но -
вље ни на јед ном би рач ком ме -
сту у Гло го њу, иза шла су
63.202 би ра ча, што је 56,66
од сто, а од тог бро ја је гла са ло
њих 63.115 или 56,59 од сто.

ра ли шта иза шли у ве ћем бро -
ју, и то за око че ти ри од сто,
као и да је за Са шу Јан ко ви ћа
гла са ло за око пет од сто ви ше
би ра ча и за Лу ку Мак си мо ви -
ћа за око три од сто. Про цен ту -
ал но ма ње гла со ва у Пан че ву у
од но су на Ре пу бли ку до био је
Алек сан дар Ву чић, и то за око
10 од сто, док су оста ли кан ди -
да ти до би ли по ве ре ње у слич -
ном про цен ту као и на ре пу -
блич ком ни воу.

Оно што од ска че од ових ре -
зул та та, је су ре зул та ти на три
би рач ка ме ста у гра ду, и то на
би рач ком ме сту 59 Цен тар 1
(Са вез пен зи о не ра), где је Ву -
чић за је дан глас био бо љи од
Јан ко ви ћа (126/125). Јан ко -
вић је ви ше гла со ва од Ву чи ћа
до био на два би рач ка ме ста:
63 и 70. На би рач ком ме сту
Цен тар 5 („Зма је ва шко ла”)
Јан ко вић је осво јио 311 гла со -
ва, а Ву чић 297, а на би рач ком
ме сту Цен тар 12 (Гим на зи ја)
за Јан ко ви ћа је гла са ло 325
Пан че ва ца, а за Ву чи ћа 301. С
дру ге стра не, Ву чић је убе дљи -
ве ре зул та те оства рио на из -
бор ним ме сти ма 56 и 58. На
из бор ном ме сту Мла дост 4
(По љо при вред на шко ла) осво -
јио је 773 гла са, на спрам Јан -
ко ви ћа, ко ји је до био 183, а на
из бор ном ме сту Мла дост 6
(„Јо сиф Пан чић”) 201, а Јан -
ко вић 33, па мо же мо за кљу чи -
ти да је цен тар гра да био ви ше
окре нут кан ди да ту Јан ко ви ћу,

КА КО СЕ ГЛА СА ЛО НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ ПАН ЧЕ ВА

ПО ВЕ РЕ ЊЕ ВУ ЧИ ЋУ НАЈ ВЕ ЋЕ У СЕ ЛИ МА

Страну припремила

Марина
Димитрић

Јан ко ви ћа 456 или 12,83 од -
сто, а тре ће пла си ра ни је био
Лу ка Мак си мо вић, са 413 гла -
со ва или 11,62 од сто.

У Омо љи ци је на из бо ре иза -
шао 3.101 би рач од 5.525 упи -
са них. И у том се лу је ак ту ел ни

Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов по твр дио је да је
град ски ме на џер Алек сан -
дар Фар каш под нео остав ку
на то ме сто. Ка ко је Па влов
26. апри ла крат ко са оп -
штио, Фар каш је остав ку
под нео „због при ват них оба -
ве за”, па је са рад ња с Град -

ском упра вом рас ки ну та
спо ра зум но.

Но вог град ског ме на џе ра,
као свог по моћ ни ка, гра до на -
чел ник још ни је име но вао.

Алек сан дар Фар каш,
ина че члан СНС-а, ни је же -
лео да ко мен та ри ше сво ју
остав ку.

ГРАД СКА УПРА ВА

Фар каш под нео остав ку

чи ћа за пред сед ни ка ви де ло је
865 ме шта на или 59,61 од сто.
Бив ши за штит ник гра ђа на Са -
ша Јан ко вић до био је по ве ре -
ње 163 Бре стов ча ни на или
1,23 од сто, а на тре ћем ме сту
и у том ју жном се лу је деч ко

пре ми јер осво јио нај ви ше гла -
со ва, и то 1.819 или 58,65 од -
сто. Јан ко вић је осво јио 380
или 12,25 од сто, а и у Омо љи -
ци је на тре ћем ме сту по бро ју
осво је них гла со ва Бе ли, са 294
гла са, што је 9,48 од сто.

У Ба нат ском Бре стов цу је
гла сао 1.451 ста нов ник од њих
2.796, а то је 51,89 од сто. Ву -

Ва же ћих ли сти ћа је би ло
62.030 од но сно не ва же ћих је
би ло 1.085 или 1,72 од сто.

Ка да је реч о са мом гра ду,
без се ла, по да ци су сле де ћи:
би ла су упи са на 69.593 би ра -
ча, а на из бо ре је иза шло њих
40.527 од но сно 58,23 од сто на
46 би рач ких ме ста.

Са ша Јан ко вић
– 9.493 (23,42 од сто)
Вук Је ре мић 
– 2.012 (4,96 од сто)
Ми ро слав Па ро вић 
– 129 (0,31 од сто)
Са ша Ра ду ло вић 
– 763 (1,88 од сто) 
Лу ка Мак си мо вић
– 5.156 (12,72 од сто)
Алек сан дар Ву чић
– 18.341 (45,25 од сто)
Бо шко Об ра до вић 
– 1.049 (2,58 од сто)
Во ји слав Ше шељ
– 1.591 (3,92 од сто)
Алек сан дар По по вић
– 336 (0,82 од сто)
Ми лан Ста ма то вић
– 238 (0,58 од сто)
Не над Ча нак
– 685 (1,69 од сто) 

Би ло је из не на ђе ња
Из ових по да та ка при ме ћу је -
мо да су Пан чев ци, у од но су
на ре пу блич ке по дат ке, на би -

а да је на се ље Мла дост за ли -
де ра на пред ња ка. За ак ту ел -
ног пре ми је ра су и ста нов ни -
ци свих де вет се ла.

У се ли ма до ми на ци ја Ву чи ћа
Ста нов ни ци пан че вач ких се -
ла, ба рем они ко ји су иза шли
на из бо ре, а би ло их је ма ње
не го у гра ду, убе дљи во су би ли
за Алек сан дра Ву чи ћа. Нај ве -
ћа из ла зност за бе ле же на је у
Гло го њу – чак 59,55 од сто или
1.614 би ра ча, а нај ма ња у Ива -
но ву – све га 44,63 од сто или
516 њих. Нај ви ше упи са них
би ра ча има Стар че во – 6.533,
а нај ма ње Ива но во – 1.156. То
се ло на Ду на ву има ло је и нај -
ма ње би рач ких ме ста – све га
јед но, а по че ти ри из бор на ме -
ста би ла су у Стар че ву, Омо -
љи ци, Ка ча ре ву, До ло ву и Ба -
нат ском Но вом Се лу. Би ра ча
ко ји су иза шли на из бо ре у на -
шим се ли ма би ло је укуп но
22.675, што је 35,87 од сто.

Кре ну ће мо од ју жних пан -
че вач ких се ла и да ће мо пре -
глед пр вих три ју кан ди да та по
бро ју осво је них гла со ва. У
Стар че ву је из ла зност би ла
54,38 од сто, па су, од 6.533 би -
ра ча, гла са ла 3.553.

За Ву чи ћа је гла са ло 2.098
Стар че ва ца или 59,04 од сто, за

из Мла де нов ца – са 124, што је
8,54 од сто.

У нај ма њем пан че вач ком
се лу Ива но ву гла са ло је 44,63
од сто или 516 од 1.156 гра ђа -
на. Ка да је реч о рас по ре ду
пр вих три ју ме ста по бро ју
осво је них гла со ва, Ву чић је
осво јио 298 гла со ва или 57,75
од сто, Јан ко вић 78 или 15,11

од сто, а Бе ли 44 или 8,52 од -
сто.

И у се вер ним пан че вач ким
се ли ма би ло је слич но по ли тич -
ко опре де ље ње гра ђа на. У Ја бу -
ци је из ла зност би ла 55,88 од -
сто, што је 2.921 од 5.227 би ра -
ча. Они су та ко ђе у нај ве ћем по -
стот ку гла са ли за Ву чи ћа, и то
чак 62,23 од сто или 1.818 њих.
За Јан ко ви ћа је гла са ло 325 би -
ра ча или 11,12 од сто, а за Мак -
си мо ви ћа 274 или 9,38 од сто.

У Гло го њу је на јед ном би -
рач ком ме сту гла са ње би ло
по но вље но, а на кон са би ра ња
свих ре зул та та РИК је са оп -
штио да је укуп но иза шло
59,55 од сто од но сно 1.614 од
2.710 гра ђа на. Ву чић је у том
се лу до био нај ви ше гла со ва –
чак 1.088 или 67,41 од сто. За
Са шу Јан ко ви ћа су гла са ла
243 би ра ча или 15,05 од сто, а
за Мак си мо ви ћа њих 100, што
је 6,19 од сто.

Ка ча ре во је се ло у ко јем Бе -
ли по бро ју гла со ва на дру гом
ме сту. На из бо ре је иза шао
3.581 би рач од 6.289 упи са -
них, то јест 56,94 од сто. За Ву -
чи ћа су гла са ла 2.082 или

58,14 од сто, за Бе лог 459 или
12,81 од сто, а за Јан ко ви ћа
417 или 11,64 од сто.

На из бо ре у Ба нат ском Но -
вом Се лу иза шла је по ло ви на
би ра ча, тач ни је 50,15 од сто
или 3.143 од 6.267. За Ву чи ћа
је гла са ло 1.618 или 51,47 од -
сто, за Јан ко ви ћа 469 или
14,92 од сто, а за Бе лог 323 или
10,27 од сто.

До лов ци су нај ви ше гла са ли
за Ву чи ћа, Јан ко ви ћа и Ше ше -
ља. На из бо ре су иза шли у
про цен ту од 51,36, што је
2.795 од 5.441. За Ву чи ћа је
гла са ло 57,81 од сто или 1.616,
за Јан ко ви ћа 294 или 10,51, а
за Во ји сла ва Ше ше ља 249 или
8,90 од сто, што је ујед но и нај -
бо љи ре зул тат ли де ра ра ди ка -
ла на овим из бо ри ма на те ри -
то ри ји Пан че ва.

Ка да упо ре ди мо ове ре зул та -
те у се ли ма, мо же мо за кљу чи -
ти да је Алек сан дар Ву чић нај -
ви ше гла со ва осво јио у Гло го -
њу, а Јан ко вић у Ива но ву, а ка -
да их упо ре ди мо с ре зул та ти ма
у гра ду, ја сно је да су ста нов ни -
ци се ла у ве ћем про цен ту гла -
са ли за по бед ни ка из бо ра.

Број

изашлих 
% Јанковић Јеремић Паровић Радуловић Максимовић Вучић Обрадовић Шешељ Поповић Стаматовић Чанак

Република 54.36 16.36 5.66 0.32 1.41 9.43 55.08 2.29 4.48 1.04 1.15 1.12

Централна

Србија
54.26 16.21 6.10 0.25 1.28 9.75 55.20 2.43 4.17 1.19 1.43 0.40

Војводина 55.26 17.22 4.51 0.50 1.83 8.87 53.90 1.90 5.12 0.68 0.43 3.19

КиМ 39.21 2.72 4.32 0.07 0.29 2.19 78.99 2.10 7.16 0.42 0.33 0.08

Београд 56.52 24.10 6.34 0.30 1.54 12.64 44.03 2.28 4.29 1.77 0.91 0.31

Панчево са

селима
56.66 19.52 4.73 0.31 1.68 11.75 50.14 2.71 4.54 0.74 0.50 1.67

Јужни Банат 56.21 17.13 4.92 0.63 1.62 9.51 53.64 2.36 4.08 0.65 0.48 3.19
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Обе ле жа ва ње од но сно про сла ва 1.
ма ја – ме ђу на род ног пра зни ка рад -
нич ког по кре та ве зу је се за 1. мај
1886, ка да су аме рич ки рад ни ци иза -
шли на ули це Чи ка га да би зах те ва ли
оп ште при хва та ње осмо ча сов ног
рад ног да на. За 1. мај се тра ди ци о -
нал но на овим про сто ри ма од ла зи у
при ро ду, у окол на из ле ти шта, пра ви
ро штиљ с по ро ди цом и дру штвом,
пу ту је... Пи та ли смо на ше су гра ђа не
где ће про ве сти пра зник и да ли ће
им се по ква ри ти пла но ви ако бу де
па да ла ки ша.

ДА НИ ЈЕ ЛА РАЈ КОВ, 
рад ни ца у хе миј ском чи шће њу:

– Пр ви мај је ме ђу на род ни пра -
зник ра да, ко ји се оба ве зно сла ви не -
рад но. Пла ни ра мо да оде мо у Де ли -
блат ску пе шча ру, јер та мо има мо ви -
кен ди цу и нај че шће та мо бо ра ви мо,
не са мо због пра зни ка већ за то што
во ли мо да та мо про ве де мо ви кенд. И
ако не бу де ле по вре ме, оти ћи ће мо
та мо, има мо где да се скло ни мо.
Осим ако нас мла ди не пред у хи тре –
у том слу ча ју ће мо оста ти код ку ће.

ДРА ГАН ВЕ СЕ ЛИ НОВ, 
про фе сор:

– За 1. мај ћу ићи на се ло са же ном
и си ном, по ве шће мо и псе... А мо жда
ће ми до ћи и род би на. На рав но да
знам шта се обе ле жа ва 1. ма ја. Ја о
то ме пре да јем. То је ве ли ки пра зник
– пра зник рад них пра ва, људ ских
пра ва у обла сти ра да, то је ве ли ки
син ди кал ни пра зник и је ди ни пра ви
пра зник со ци јал не при ро де у на шој
зе мљи. Сви оста ли ни су со ци јал не
при ро де.

ЛУ КА ЈО ВА НО ВИЋ, 
му зи чар:

– Пр ви мај је дан ра да. До ста је ап -
сурд но у овој зе мљи – на дан ра да
ни шта не ра ди ти, али по што смо та -
ко ап сурд на зе мља, ни ја ве ро ват но
ни шта не ћу ра ди ти. Ве ро ват но ћу би -
ти не где пре ко. Пла ни рам да от пу ту -
јем, па не ћу би ти у зе мљи. Идем не -
куд на За пад, па „куд ме но ге но се”.
Пу то ва ћу сам, же лим да „ис ку ли -
рам” од љу ди ко је по зна јем. Во лео
бих да па да ки ша, во лим кад па да
ки ша.

ВЛА ДИ МИР БР КИЋ, тр го вац:
– Пр вог ма ја се обе ле жа ва пра зник

ра да, а та да у прин ци пу ни ко не ра ди.
С дру штвом ћу пра ви ти ро штиљ, упр -
кос ки ши, упр кос све му. Ићи ће мо или
у Де ли блат ску пе шча ру, или ће би ти
не ка кућ на ва ри јан та, у дво ри шту...
Не што ће мо ор га ни зо ва ти, си гур но.

ЉИ ЉА НА НИ КО ЛИЋ, пен зи о нер ка:
– За пра зник ра да ћу мо жда оти ћи у

се ло, ако не бу де ло ше вре ме. Тај дан ћу
про ве сти са сво јим уну ци ма и са сво јом
де цом. Ки ша ће ви ше сме та ти мла ди -
ма, ви ше ће њи ма ште ти ти не го ме ни.

ЉУ БИН КО ПИ ПЕР СКИ, пен зи о нер:
– Пр вог ма ја се обе ле жа ва дан рад -

ни ка и се ља ка, ваљ да... У сло бод но
вре ме се ба вим ама тер ским сли кар -
ством. На ше дру штво из Клу ба за
ста ра и од ра сла ли ца ићи ће на јед -
но днев ни из лет, где ће мо сли ка ти на
те ре ну... Мо жда у Пе шча ру, или на
не ко дру го ме сто. На да мо се да не ће
па да ти ки ша. Ми мо ра мо на те ре ну
да ко ри сти мо па ле те и шта фе ла је.

Ан ке ти ра ла Ми ли ца Ма нић

В. БРКИЋЛ. ЈОВАНОВИЋ Љ. НИКОЛИЋ Љ. ПИПЕРСКИ

НАША АНКЕТА

ГДЕ ЋЕ ТЕ ПРО ВЕ СТИ 1. МАЈ?

Ки ша не ће по ква ри ти пла но ве

Д. ВЕСЕЛИНОВД. РАЈКОВ

ХРОНИКА

Град ски већ ни ци су на сед ни ци одр -
жа ној 26. апри ла из не ли ми шље ње
да Скуп шти на гра да мо же да усво ји
од лу ку Над зор ног од бо ра ЈКП-а „Хи -
ги је на” у ве зи са сред њо роч ним и ду -
го роч ним пла но ви ма по слов не стра -
те ги је и раз во ја пред у зе ћа. Као
кључ не ак тив но сти за до сти за ње ци -
ље ва са гле да ни су уса вр ша ва ње и
оспо со бља ва ње за по сле них ка ко би
од го во ри ли зах те ви ма но вих елек -
трон ских и ин фор ма тич ких тех но -
ло ги ја и ре ор га ни за ци ја и ра ци о на -
ли за ци ја рад них ме ста у свим рад -
ним је ди ни ца ма и слу жба ма.

Го во ри ло се и о сред њо роч ним и
ду го роч ним пла но ви ма по слов не
стра те ги је и раз во ја ЈКП-а „Стар че -
вац”, ЈКП-а „Вод-ком” из Ја бу ке и

ЈКП-а БНС из Но вог Се ла. Би ће из -
ме њен и до пу њен План ге не рал не ре -
гу ла ци је „Про ши ре на Ми са с гро -
бљем”, а као раз лог за из ра ду овог до -
ку мен та (што ће ко шта ти око је да на -
ест и по ми ли о на ди на ра) на ве ден је
ве ли ки број при мед би гра ђа на. Од -
бор ни ци Скуп шти не гра да тре ба да
усво је ову од лу ку, те да ва ло ри зу ју
са гла сност већ ни ка за из ме не ста ту та
ЈКП-а „Хи ги је на”, ЈКП-а „Гре ја ње” и
ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја”.

Већ ни ци су при хва ти ли из ве шта је о
ра ду и фи нан сиј ске из ве шта је за про -
шлу го ди ну Ге рон то ло шког цен тра,
удру же ња „На по ла пу та” и ШО СО
„Ма ра Ман дић”, као и пла но ве ра да
и фи нан си ја за 2017. го ди ну по ме ну -
тих уста но ва. С. Т.

ДЕ МИ СТИ ФИ КУ ЈЕ МО РАД СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТА ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ (1)

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

Се кре та ри јат на чи јем је че лу Ми -
ло ван Ћи ро вић и ко ји има че тр де сет
тро је за по сле них пред ста ви ће мо у
на став ци ма.

Ау, ин спек ци ја, ни је до бро! Че сто
гра ђа ни, и то због не по зна ва ња де ло -
кру га ра да Се кре та ри ја та за ин спек -
циј ске по сло ве и ње го ве ми сти фи ка -
ци је, на тај на чин ре а гу ју ка да схва те
да пред њи ма сто ји ин спек тор из
Град ске упра ве. По ми сли ли смо да је
вре ме да чи та о ци ма об ја сни мо чи ме
се, у скла ду за за ко ни ма и под за кон -
ским ак ти ма, ба ве ин спек то ри из по -
ме ну тог се кре та ри ја та.

Пр во и основ но што нас је за ни ма -
ло, би ло је да ли се за по сле ни у овој
ор га ни за ци о ној је ди ни ци би ра ју по
по ли тич ком кљу чу или су апо ли тич ни
и не ма ју ве зе са из вр шном вла шћу,
ма да смо, по зна ју ћи го ди на ма, па
чак и де це ни ја ма не ке од њих, зна ли
да су на сво јим рад ним ме сти ма
„пре жи ве ли” број не сме не стра нач -
ких струк ту ра. Ми ло ван Ћи ро вић од -
го ва ра:

– Код нас не ма по ли ти ке, по сто је
са мо стру ка и про фе си о на ли зам.
Свим гра ђа ни ма Ср би је је Уста вом

за га ран то ва но пра во да би ра ју и да
бу ду би ра ни, да бу ду сим па ти зе ри
или чла но ви не ких стра на ка. За по -
сле ни у Се кре та ри ја ту ти ме мо гу да
се ба ве ван рад ног вре ме на! На ма је
За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци -
ма за бра ње но да се на рад ном ме сту
ба ви мо по ли ти ком, фа во ри зу је мо
на би ло ко ји на чин стран ке или да
из ра жа ва мо сво ја по ли тич ка убе ђе -
ња. Љу ди из по ли тич ких пар ти ја
нам, све сни то га, и не упу ћу је сиг -
на ле ка ко би тре ба ло да по сту па мо;
ми све чи ни мо она ко ка ко за ко ни
про пи су ју. Јед на ки смо пре ма свим
гра ђа ни ма. Ако не ко кр ши про пи се,
мо же да бу де и из са мог вр ха вла -
сти, ми ће мо при ме ни ти оно што
нам про пи си на ла жу. Се лек ци ја тог
ти па не по сто ји. На при мер, ски да -
ли смо пре из бо ра пла ка те ко ји су се
на ла зи ли на ме сти ма ко ја ни су

пред ви ђе на за ле пље ње, без об зи ра
на то о ко јој стран ци или кан ди да ту
се ра ди ло.

Али „бу на ри мо” да ље: с об зи ром на
то да су ка зне ви со ке и пре кр ша ји че -
сти, а жи ви мо у Ср би ји, ко ли ко че сто
се де ша ва да слу жбе ни ци ма Се кре та -
ри ја та ну де ми то у би ло ком об ли ку
да би „за жму ри ли”? По сто ји ли це на
за не по сту па ње у скла ду са за ко ни -
ма? Има ли пот ку пљи вих?

– Пре 2012, ка да сам по чео да во -
дим град ску ин спек ци ју, ка ко сам
чуо, би ло је мно го ви ше та квих по ку -
ша ја. Од та да имам пот пу ни увид у
све у ве зи са Се кре та ри ја том, па мо гу
и од го вор но да твр дим: по ку ша ва ју и
са да, али ни ко у на ме ри тог ти па ни је
ус пео! Чак смо та ква ли ца при ја вљи -
ва ли МУП-у. Он да су, ваљ да, сви схва -
ти ли да не мо гу та ко да се од но се пре -
ма ин спек то ри ма. Га ран ту јем за све
мо је ин спек то ре да ни ка да ни су под -
ле гли та квим про во ка ци ја ма! Они ко -
ји по ку ша ју да под ми те, са мо иза зи -
ва ју кон тра е фе кат и по ста ју пред мет
на ше че шће кон тро ле; основ ни по сао
нам је да су зби ја мо оно што се ра ди
про ти ву за ко на, да све што је у на шој
над ле жно сти уве де мо у за кон ске то -
ко ве и окви ре. Ми то не до ла зи у об зир
– под вла чи Ћи ро вић.

С. Трај ко вић

(На ста ви ће се)

Његова екселенција амбасадор Ја-
пана Ђуићи Такахара био је гост
Гимназије „Урош Предић” 21. апри-
ла. Ученицима је одржао получа-
совно предавање о историји веза из-
међу Јапана и Србије, а осврнуо се и
на актуелну сарадњу двеју земаља и
говорио о продубљивању и јачању
међусобних конекција.

После Такахаре ђацима се обра-
тила службеница Амбасаде Анђел-
ка Дабовић, која је причала о мо-
гућностима стипендирања ученика
за основне и постдипломске студије
у Јапану. Позвала је гимназијалце
да се осмеле и конкуришу за неку
од стипендија. Пуштено је потом
неколико кратких филмова у који-
ма студенти из Србије причају о
својим искуствима са студија у Ја-
пану.

Ученици су искористили прили-
ку да разговарају са амбасадором, а
он је опсежно одговарао на сва по-
стављена питања. Ученике је, на
пример, занимало и шта воли да је-

де. Његова екселенција Такахара
причао је и о томе колико је Драган
Стојковић Пикси велика звезда у
Јапану.

Повод амбасадоровог доласка су
шестогодишње јаке везе између
Гимназије и Јапана, о којима је Та-
кахара добро информисан. После
земљотреса у Фукушими музичари
из Машинске школе и Гимназије
одржали су хуманитарни концерт
под називом „Јапанчево” и тада су
прикупили скроман прилог за уне-
срећене у Јапану. Тај гест Јапанци
нису заборавили. Такође, профе-
сорка немачког језика Радмила Ни-
колић успоставила је контакт са
школом у Јапану, па су ђаци Гимна-
зије пре две године отишли у Токио.
Та посета је узвраћена прошле го-
дине.

Две групе гимназијалаца прошле
су у својој школи курс јапанског је-
зика, а у четвртак, 27. априла, упри-
личена је свечана церемонија завр-
шетка курса. С. Т.

АМБАСАДОР ЈАПАНА У ГИМНАЗИЈИ

Продубљивање веза

ТИМ

Се кре та ри ја том за ин спек циј ске по сло ве ру ко во ди тим љу ди, а чи не га: се -

кре тар Ми ло ван Ћи ро вић, ње гов по моћ ник Сло бо дан Кун да ко вић, ко ји је и

шеф оде ље ња за управ но-прав не по сло ве и по сло ве из вр ше ња. Ше фо ви

оста лих оде ље ња су: Ја сна Ла ка тош Гом бац (дру ги ин спек циј ски по сло ви),

Ми лан Ђу рић (са о бра ћај на), Жи ва на Фран цуз (гра ђе вин ска), На да Бер ку -

љан (про свет на) и Бо бан Ђур ђев (ко му нал на ин спек ци ја).

Ћи ро вић за се бе во ли да ка же да је са мо пр ви ме ђу јед на ки ма.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Стра те ги је се о ских 
јав них пред у зе ћа



уче сни ка при ка зао је ви сок
ни во при прав но сти и струч но -
сти Шта ба за ван ред не си ту а -
ци је Гра да, као и сна га и су бје -
ка та си сте ма за шти те и спа са -
ва ња на те ри то ри ји Пан че ва у
слу ча је ви ма хе миј ских уде са.

То ком жи во та биљ ке син те -
ти шу при мар не и се кун дар -
не ме та бо ли те (ма те ри је).

При мар не ма те ри је на -
зи ва ју се и ну три тив не,
оне су нео п ход не биљ ци за
раст и ре про дук ци ју. У
при мар не ме та бо ли те спа -
да ју угље ни хи дра ти, бе -
лан че ви не, биљ не ма сти и
ну кле ин ске ки се ли не, ко је
су есен ци јал не за раст и
раз вој ка ко биљ них, та ко и
дру гих вр ста. Про це си при -
мар ног ме та бо ли зма од ви -
ја ју се на исти на чин код
свих би ља ка.

Се кун дар не или не ну -
три тив не ма те ри је зо ве мо
и би о ло шки ак тив ним ма -
те ри ја ма. Оне су ва жне
због сво јих те ра пе ут ских
свој ста ва и аро ме. Уло га
се кун дар них ме та бо ли та
мо же би ти дво ја ка: 1. адап -
тив на – омо гу ћа ва при ла -
го ђа ва ње би ља ка усло ви ма
спо ља шње сре ди не и 2. за -
штит на – спре ча ва ин фек -
ци ју тки ва и шти ти од пре -
ко мер ног УВ зра че ња. Се -
кун дар ни ме та бо ли зам об у -
хва та про це се ка та бо ли зма
и тран сфор ма ци је про ду -
ка та при мар ног ме та бо ли -
зма. Про дук ти се кун дар ног
ме та бо ли зма су ја ко ра зно -
вр сни по хе миј ској гра ђи.

Пре ма хе миј ској по де ли, у
се кун дар не биљ не ме та бо -
ли те убра ја ју се ор ган ске
ки се ли не (али фат ске, аро -
мат ске и хе те ро а ро мат ске),
фе нол на је ди ње ња (фе нол -
ни гли ко зи ди, фе нол не ки -
се ли не, лиг на ни, ку ма ри -
ни, хор мо ни, ксан то ни, хи -
но ни и та ни ни), тер пе ни
(мо но тер пе ни, се скви тер -
пе ни, ди тер пе ни, три тер пе -
ни, ги бе ре ли ни, ка ро те но и -
ди, по ли тер пе ни), ири до и -
ди, етар ска уља, сте ро ли,
са по ни ни, ал ка ло и ди, је ди -
ње ња ко ја са др же сум пор...

На ве де ни ме та бо ли ти са -
мо су не ки у мно штву је ди -
ње ња се кун дар ног биљ ног
ме та бо ли зма. Ис пи ти ва -
њем са др жа ја и са ста ва се -
кун дар них ме та бо ли та до -
ла зи се до са зна ња о мо гу -
ћој ле ко ви то сти и ко ри сно -
сти по је ди них би ља ка. С
тим у ве зи, уко ли ко се не ка
од би ља ка „по ка же” као ле -
ко ви та, она се као та ква

мо же ко ри сти у фи то те ра -
пе ут ске свр хе. Та ко су нпр.
еу ге нол, ти мол и кар ва -
крол, пред став ни ци фе нол -
не гру пе се кун дар них биљ -
них ме та бо ли та и глав ни
са стој ци етар ских уља мно -
гих аро ма тич них би ља ка
(ти ми јан, ори га но, мај чи на
ду ши ца, бо си љак...), пре по -
зна ти као ме та бо ли ти из у -
зет но до брог ан ти ми кроб -
ног де ло ва ња. Мно га је ди -
ње ња из ком плек сне гру пе
фла во но и да, нпр. квер це -
тин, ко јим је из ра зи то бо -
гат цр ве ни лук, од ли ку ју се
до брим ан ти ми кроб ним
де ло ва њем.

На ве шће мо још не ке од
се кун дар них ме та бо ли та из
би ља ка ко је сва ко днев но
кон зу ми ра мо: у бро ко ли ју
– ин дол и ка ра би нол; у па -
ра дај зу и лу бе ни ци – ли ко -
пен; у мр кви, кај си ји и бре -
сква ма – бе та ка ро тен; у ку -
ку ру зу – лу те ин; у бе лом
лу ку – али цин; у ма ли ни и
ја бу ка ма – ела гин ска ки се -
ли на; у со ји – ге ни сте ин; у
љу тим па при ка ма – кап са -
и цин и ка ро те но и ди; у зе -
ле ном ча ју – ка те хи ни. Са -
мо у обич ној (не мач кој) ка -
ми ли ци про на ђе но је око
120 се кун дар них ме та бо -
ли та, ме ђу ко ји ма нај зна -

чај ни је ме сто за у зи ма ју
етар ска уља, фла во но и ди,
ку ма ри ни, по ли фе но ли и
по ли са ха ри ди. Етар ска уља
са др же ха ма зу лен, се скви -
тер пен ске ал ко хо ле (ал фа
би са бо лол), се скви те р пен -
ске ок си де (би са бо лол), се -
скви тер пен ске лак то не и
ку ма ри не (хер ни ја рин, ум -
бе ли фе рон).

Што се ти че ле ко ви тог
деј ства на ве де них ме та бо -
ли та, мо же мо на ве сти да
ал фа би са бо лол, би са бо лол
и ха ма зу лен по се ду ју про -
ти ву пал но, ан ти а лер гиј ско,
ан ти бак те риј ско, ан ти пи -
рет ско и ан ти фун гал но
свој ство, због че га се ова
ле ко ви та вр ста од дав ни на
у ве ли кој ме ри ко ри сти у
фи то те ра пе ут ске свр хе.

О фи то те ра пи ји као ме -
то ди ле че ња и убла жа ва ња
здрав стве них те го ба би ће
ви ше ре чи у на ред ном бро -
ју „Пан чев ца”.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 28. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Се кун дар ни ме та бо ли ти
у ви шим биљ ка ма

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

По бољ ша ње 
ко ор ди на ци је и 
са рад ње на ло кал ном
и на ци о нал ном ни воу

У окви ру ХБРН Про јек та 44
„Ја ча ње спо соб но сти пр вог од -
го во ра на хе миј ске, би о ло шке,
ра ди о ло шке и ну кле ар не ХБРН
ма те ри ја ле и прет ње и ре ги о -
нал не са рад ње у ју го и сточ ној
Евро пи, Ју жном Кав ка зу, Мол -
да ви ји и Укра ји ни”, ко јим ру -
ко во де Европ ска ко ми си ја и
Ује ди ње не на ци је, као и Ини -
ци ја ти ва ЕУ за фор ми ра ње
Цен тра из вр сно сти, ор га ни зо -
ва не су ко манд но-си му ла ци о -
на ве жба у Град ској упра ви 24.
и 25. апри ла, као и те рен ска
ХБРН ве жба у кру гу „ХИ П–А -
зо та ре” 26. апри ла. Ор га ни за -
то ри ових до га ђа ја би ли су
Сек тор за ван ред не си ту а ци је
и На ци о нал ни тре нинг цен тар
за ван ред не си ту а ци је Оде ље -
ња за струч но обра зо ва ње и
обу ку, у са рад њи са Oдељењем
за од бра ну и ван ред не си ту а -
ци је Град ске упра ве Гра да
Пан че ва.

У „ХИ П–А ЗО ТА РИ” ОДР ЖА НА ТЕ РЕН СКА ВЕ ЖБА

ОД ГО ВОР НА ХЕ МИЈ СКЕ 
И ДРУ ГЕ ПРЕТ ЊЕ

ми шље но је да је амо ни јак по -
чео да цу ри по што је пу кла цев
услед ис тро ше но сти ма те ри ја -
ла на ли ни ји 10101, као и да је
до шло до про бо ја дих тун га на
уто вар ној ру ци при ли ком пу -
ње ња ва гон-ци стер не уну тар
по го на „ХИ П–А зо та ра” (из ли -
ло се око две то не амо ни ја ка
из це во во да и око јед не то не
из ва гон-ци стер не). По сле ди -
це: не кон тро ли са но ис пу шта -
ње амо ни ја ка у ат мос фе ру и
фор ми ра ње обла ка па ре, ко ји
је због ат мос фер ског при ти ска
остао при по вр ши ни зе мље, а
услед стру ја ња ва зду ха на ста -
вља да се кре ће пре ма ре ци
Та миш.

На осно ву сце на ри ја, у тре -
нут ку ка да је де жур ни ру ко ва -
лац при ме тио ис ти ца ње амо -
ни ја ка, од мах је оба ве стио ва -
тро га сну је ди ни цу „ХИ П–А зо -
та ре”, као и над ре ђе не осо бе.
До до ла ска пр ве ва тро га сне је -
ди ни це де жур ни ру ко ва лац
ста вио је апа рат за за шти ту
ди сај них ор га на, обу као оде ло
за рад са опа сним ма те ри ја ма
и по ку шао да ева ку и ше по вре -
ђе не рад ни ке на без бед ну ло -
ка ци ју...

– Да на шња ве жба је по ка за -
ла да „ХИ П–А зо та ра” и оста ли
опе ра те ри, као и сам град
Пан че во, са ра ђу ју на ви со ком
ни воу, те да смо у овом мо -
мен ту при пре мље ни за од го -
во ре на евен ту ал не ак ци ден те.
Има мо опре му и об у че не љу де,
али сте пен об у че но сти тре ба
кон ти ну и ра но по ди за ти кроз
про це ду ре и си стем од го вор -

но сти – ре као је но ви на ри ма
Бран ко Бо жа нић, ко ор ди на -
тор за без бед ност у „ХИ П–А зо -
та ри”.

Ње го ва за ме ни ца Гор да на
Ва со је вић, ко ја је и ру ко во ди -
лац слу жбе за за шти ту жи вот -
не сре ди не, до да ла је:

– Би ли смо све до ци те рен -
ске ве жбе ко ју је ор га ни зо вао
На ци о нал ни тре нинг цен тар.
Овом при ли ком им за хва љу је -
мо на уче шћу, као и ком ши ја ма
из „Пе тро хе ми је” и Ра фи не ри -
је и ва тро га сним је ди ни ца ма
из Бе о гра да и Пан че ва. За нас
је ве о ма ва жна ова ве жба за то

Развојни фонд АП Војводине
представио је 26. априла у ма-
лој сали Градске управе нове и
изузетно повољне кредите за
које могу да конкуришу прав-
на лица и предузетници, као и
индивидуални пољопривред-
ници који су регистровали по-
љопривредна газдинствa.

Према речима Јелене Пре-
нић, шефа Одељења за анализу
тржишта за развој кредитних
линија у РФВ-у, процедура за
подношење захтева је макси-
мално поједностављена, а сред-
ства обезбеђења која се траже
од подносилаца су смањена.

Конкурси за кредите нису вре-
менски ограничени, што значи
да је могуће конкурисати све док
се не потроши новац који је за
њих обезбеђен. Осим тога, захте-
ви за кредите могу се поднети по-
штом, након попуњавања образа-
ца који се могу преузети на сајту
Развојног фонда Војводине
(www.rfapv.rs) без обавезе подно-
силаца до долазе у Нови Сад.

– Сви кредитни захтеви се
оцењују тако што се прво гле-
да да ли су њихови подносио-
ци испунили све неопходне
услове, а онда се процењује
њихова кредитна способност.
Коначну одлуку о (не)одобра-
вању захтева за кредит доноси
наш Надзорни одбор у веома
кратком року. За све наше
кредите су заједничке повољ-
не каматне стопе, које су фик-
сне и износе од два до три од-
сто на годишњем нивоу. За
кредите који су обезбеђени га-
ранцијом пословне банке оне
су два одсто, а за оне које је
немогуће добити без хипотеке
су за један проценат више –
нагласила је Пренићева.

Она је објаснила и да уколи-
ко пољопривредници поднесу
захтев, хипотека мора да буде
на пољопривредном земљи-
шту. У том случају њена тржи-
шна вредност мора да буде је-
дан и по пута већа од вредно-
сти кредита.

Када је реч о правним лици-
ма и предузетницима, хипоте-
ке могу да буду на грађевин-
ском земљишту, стамбеној
или пословној некретнини, а
њихова тржишна вредност мо-
ра да буде минимум два пута
већа у односу на кредит.

Важно је и то да подносилац
захтева за кредит нема неизми-
рене обавезе према Фонду за
развој или некој другој покра-
јинској институцији и да редов-
но плаћа порез. Осим тога, он не
сме да буде старији од 65 година.

На пример, један од креди-
та који се нуде пољопривред-
ницима је дугорочан, у распо-
ну од 300.000 до десет милона
динара, и намењен је за фи-
нансирање инвестиционих
улагања у пољопривредну
производњу. Може се кори-
стити за набавку механизаци-
је и опреме за пољопривредну
производњу, за куповину, из-
градњу и адаптацију силоса,
магацина и хладњача, за купо-

вину система за наводњавање
и још много тога.

Рок за враћање тог кредита
је од три до пет година, а
предвиђен је грејс период од
једне до две године, у зависно-
сти од предмета кредитирања.

Власницима регистрованих
пољопривредних газдинстава
нуде се и кредити за обртна
средства и куповину пољопри-
вредног земљишта у распону
од 300.000 до десет милиона
динара.

Када је реч о правним лици-
ма и предузетницима, они у
зависности од кредитне спо-
собности могу добити кредите
у распону од 500.000 па до
двадесет милиона динара.

Рок за њихово враћање је у
распону од четири до седам го-
дина, а предвиђен је грејс пери-
од који износи две године. На
пример, у случају кредита од
10.000 евра на пет година, по
истеку тог периода потребно је
вратити 10.950 евра. М. Г.

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАО ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Нуде повољне кредите 

Пре ма сце на ри ју, у на шем
гра ду је то ком пре по дне ва до -
шло до не ко ли ко тех нич ко-
тех но ло шких не сре ћа...

При пад ни ци ин ду стриј ских
ва тро га сних је ди ни ца „ХИ П–
А зо та ре”, „ХИП –Пе тро хе ми је”
и НИС РНП-а, као и Ва тро га -
сно-спа си лач ког ба та љо на Пан -
че во и Ва тро га сно-спа си лач ке
бри га де Бе о град, на те рен ској
ве жби у „Азо та ри” по ка за ли су
уме шност при ли ком ру ко ва ња
рас по ло жи вом опре мом за од -
го вор на хе миј ске уде се, као и
ви сок сте пен ко ор ди на ци је и
ме ђу соб не ко му ни ка ци је. За -

Ци ље ви ве жби би ли су уна -
пре ђе ње оспо со бље но сти ру ко -
во ђе ња Град ског штабa за ван -
ред не си ту а ци је у от кла ња њу
по сле ди ца хе миј ских уде са,
од но сно по бољ ша ње ко ор ди -
на ци је и са рад ње на ло кал ном
и на ци о нал ном ни воу при ли -
ком пр вог од го во ра на хе миј -
ске, би о ло шке, ра ди о ло шке и
ну кле ар не прет ње. По ред пред -
став ни ка по ме ну тог шта ба,
уче ство ва ли су за по сле ни у хе -
миј ским по стро је њи ма ју жне
ин ду стриј ске зо не.

На ко манд но-си му ла ци о ној
ве жби тим од че тр де сет јед ног

што ми сва ко днев но жи ви мо с
ве ли ком опа сно шћу, па мо ра -
мо да има мо утре ни ра ни тим
ко ји мо же увек бр зо и ефи ка -
сно да ре а гу је, иа ко се на да мо
да у ре ал но сти не ће би ти по -
тре бе за тим.

Гра ђа ни се при дру жу ју тим
на да њи ма...

С. Трај ко вић



Удру же ње гра ђа на „Connecting
People” одр жа ло је 25. апри ла у
Ту ри стич кој ор га ни за ци ји Пан -
че во кон фе рен ци ју за ме ди је на
ко јој је зва нич но пред ста ви ло
кам па њу за при ку пља ње би ци -
ка ла, под на зи вом „Be Nice – do-
niraj bajs!”. Иде ја је да у Пан че -
ву, јед ног да на, дво точ ка ши с
пе да ла ма бу ду основ но сред ство
пре ла ска из тач ке А у тач ку Б.
Кам па ња „Be Nice – doniraj
bajs!” тра је од 25. апри ла до 5. ју -
на и то ком тог пе ри о да на ши су -
гра ђа ни има ју мо гућ ност да сво -
јим до на ци ја ма у ви ду ста рог
би ци кла (или де ла би ци кла) ди -
рект но по мог ну по кре та ње „Re-
Bike” зе ле ног сер ви са за из најм -
љи ва ње би ци ка ла у Пан че ву.

О ак тив но сти ма Ор га ни за -
ци је за раз вој ка ри је ре и омла -
дин ског пред у зет ни штва „Con-
necting” и са мом про јек ту го -
во ри ли су осни ва чи „ReBike”
сер ви са за из најм љи ва ње би -
ци ка ла Де низ Хо ти, Ни ко ла

Вељ ко вић и Си ни ша Ве лић.
Пре ма ре чи ма Де ни за Хо ти ја,
циљ ове кам па ње је про мо ци ја
кон цеп та ур ба ног би ци кли зма
као јед но став ног, јеф ти ног,
здра вог и еко ло шки при хва -
тљи вог ви да град ског пре во за
у на шем гра ду, а Ни ко ла Вељ -
ко вић по ру чио је гра ђа ни ма да
су нео п ход ни по зи ти ван став и
од го вор но по на ша ње да би смо
жи ве ли у еко ло шки раз ви је ној
сре ди ни. Он сма тра да је би -
ци кли зам бу дућ ност пре во за у
гра до ви ма и да су за то нео п -
ход ни град ски сер ви си за де -

ље ње би ци ка ла, а као при ме ре
је на вео Па риз, Лон дон, Су бо -
ти цу и дру ге гра до ве у ко ји ма
је раз ви јен овај кон цепт здра -
вог и дру штве но од го вор ног
пре во за.

Пре ма на ја ва ма ове ор га ни -
за ци је, пла ни ра но је да до 25.
ма ја три де сет во лон те ра при -
ку пи око 150 ста рих би ци ка ла,
ка ко би про је кат „ReBike” сер -
вис до кра ја го ди не имао тач но
100 би ци ка ла ко ји ће би ти на
услу зи на шим су гра ђа ни ма. За
5. јун, ка да пла не та про сла вља
Дан за шти те жи вот не сре ди не,

на ја вље на је „Бајс бер за” у
Пан че ву, на ко јој ће љу би те љи
би ци кли зма би ти у мо гућ но сти
да ви де и ку пе дво точ ка ше и
пра те ћу опре му. Пре ма ре чи -
ма Си ни ше Ве ли ћа, тог да на
по че ће да ра ди сер вис за из -
најм љи ва ње би ци ка ла и пр вих
сат вре ме на во жње би ће бес -
плат но за све за ин те ре со ва не.

Ор га ни за ци ја је ура ди ла
апли ка ци ју за мо бил не те ле -
фо не по мо ћу ко је ће љу би те -
љи во жње би ци ка ла би ти у
при ли ци да по се те зна ме ни та
кул тур но-исто риј ска ме ста у
на шем гра ду. Јед но од њих је
тзв. Вај фер то ва ру та, ко ја по -
ве зу је бит не ло ка ци је из жи во -
та по зна тог пан че вач ког ин ду -
стри јал ца Ђор ђа Вај фер та (ње -
го ву ку ћу, пи ва ру и за ду жби ну
– Цр кву Св. Ане). У пла ну је и
из ра да би ци кли стич ке ру те
ко јом ће би ти по ве за не ло ка -
ци је на ко ји ма су у Пан че ву
сни ма ни фил мо ви.

Пред став ни ци цер ти фи ка ци -
о ног те ла „Burеau Veritas”, јед -
ног од свет ских ли де ра у овој
обла сти, не дав но су ме наџ -
мен ту НИС-а уру чи ли цер ти -
фи ка те за си стем ме наџ мен та
ква ли те том (QMS) пре ма стан -
дар ду ISO 9001, си стем упра -
вља ња жи вот ном сре ди ном
(EMS) пре ма стан дар ду ISO
14001, си стем ме наџ мен та за -
шти том здра вља и без бед но -
шћу на ра ду (OHSAS) пре ма
стан дар ду OHSAS 18001 и без -
бед но шћу хра не – HACCP.

Пре ма ре чи ма ме наџ мен та
ове ком па ни је, пет си сте ма

ме наџ мен та за ко је су до би је -
ни ва жни до ку мен ти об је ди -
ње но је у је дин стве ни си стем –
Ин те гри са ни си стем ме наџ -
мен та (IMS), што омо гу ћа ва
ефи ка сни је ко ри шће ње ре сур -
са, ефек тив ни је оства ри ва ње
ци ље ва и ре а ли за ци ју про це -
са. Ка ко ис ти чу у НИС-у, при -
ме на и цер ти фи ка ци ја је дин -
стве ног IMS-а до при не ће не
са мо ја ча њу кон ку рент но сти
ком па ни је већ и оства ре њу ви -
зи је ком па ни је – да бу де при -
зна ти ли дер у ре ги о ну по ефи -
ка сно сти по сло ва ња и ди на -
ми ци одр жи вог раз во ја.

По во дом до де ле цер ти фи ка -
та, Ан дреј Ши ба нов, за ме ник
ге не рал ног ди рек то ра и ди рек -
тор Функ ци је за ор га ни за ци о на
пи та ња НИС-а, из ја вио је:

– Цер ти фи ка ти ко ји су нам
да нас до де ље ни пред ста вља ју
ве ли ко при зна ње за све за по -
сле не у НИС-у, ко ји су ак тив но
до при не ли да се оства ри ова -
кав успех. Та ко ђе, ово је и по -
ка за тељ да се НИС раз ви ја у
до бром прав цу и тим пу тем
ће мо и на ста ви ти. Је дин стве на
цер ти фи ка ци ја Ин те гри са ног
си сте ма ме наџ мен та у НИС-у
је сте зна чај но до стиг ну ће, али

за нас је то тек пр ви ко рак и у
овој го ди ни оче ку ју нас ак тив -
но сти ка ко би овај си стем био
за о кру жен у це лој НИС гру пи.

Та ко ђе, ру ско-срп ском нафт -
ном ги ган ту је за на ред не три
го ди не про ду же но ва же ње цер -
ти фи ка та за си стем упра вља ња
енер ги јом (EnMS) пре ма стан -
дар ду ISO 50001.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 28. април 2017.
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Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ПЛА НЕ ТЕ ЗЕ МЉЕ

УСПА ВА НА ПАН ЧЕ ВАЧ КА ЕКО ЛО ШКА СВЕСТ
» Наставак са стране 1

Пан че во је ово го ди шњи еко -
ло шки пра зник обе ле жи ло с
не ко ли ко ак ци ја. У пе так, 21.
апри ла, у хо лу Гим на зи је
„Урош Пре дић” отво ре на је
из ло жба уче нич ких ра до ва на
те му за шти те жи вот не сре ди -
не и одр жи вог раз во ја. Ђа ци су
на се би свој ствен на чин из ра -
зи ли сво ја схва та ња и иде је о
про бле му за га ђе ња жи вот ног
про сто ра и кли мат ским про -
ме на ма.

Нај бо љи ау то ри су на гра ђе -
ни сим бо лич ним по кло ни ма
ко је је обез бе дио „Ге те ин сти -
тут”, с ко јим пан че вач ка гим -
на зи ја има ду го го ди шњу са -
рад њу пре ко PASCH про јек та.
На кон све ча ног де ла усле ди ла
је уче нич ка жур ка ху ма ни тар -
ног ка рак те ра у школ ској са -
ли. Ор га ни за то ри ових ак тив -
но сти би ле су уче нич ке ор га -
ни за ци је „Гим зе ле ни” и „Еко-
-тим”. Пре ма ре чи ма про фе -
сор ке Ва ле ри ја Јо не Ан дре је -
вић, Гим на зи ја овим ак ци ја ма
да је до при нос ја ча њу еко ло -
шке све сти у на шој ло кал ној
за јед ни ци. Ка ко је она ре кла,
ово је би ла ше ста го ди на ка ко
по во дом обе ле жа ва ња Да на

пла не те Зе мље у Гим на зи ји
ор га ни зу ју еко ло шке ак тив но -
сти, а овог пу та су јав но сти по -
сла ли по ру ку да су и љу ди део
жи вот не сре ди не.

Про сла ви обе ле жа ва ња при -
кљу чи ла се и ло кал на са мо у -
пра ва. Под по кро ви тељ ством

пан че вач ке вла сти, наш су гра -
ђа нин и свет ски ау то мо би ли ста
Ду шан Бор ко вић сим бо лич но
је за са дио др во на та ми шком
ке ју у су бо ту, 22. апри ла. У
Град ској упра ви ис ти чу да је
он сво јим при ме ром по ка зао
ка ко тре ба да се оп хо ди мо

Град ска упра ва Пан че ва
оба ве шта ва ро ди те ље који су
за ин те ре со ва ни за ко ри шће -
ње услу га при ват них вр ти ћа
да је Скуп шти на гра да Пан -
че ва на сед ни ци одр жа ној
17. мар та до не ла 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.

Овом од лу ком је омо гу ће -
но ло кал ној са мо у пра ви да
са осни ва чем при ват ног вр -
ти ћа пот пи ше ме мо ран дум о

са рад њи под усло вом да
осни вач по се ду је ре ше ње о
ве ри фи ка ци ји, као и до каз о
упи су у ре ги стар При вред ног
су да у Пан че ву. Над ле жни у
пан че вач кој упра ви скре ћу
па жњу ро ди те љи ма, као и
евен ту ал ним осни ва чи ма при -
ват них вр ти ћа да је, сход но
на ве де ној од лу ци, основ ни
услов да Град сно си део тро -
шко ва за бо ра вак де це у при -
ват ним вр ти ћи ма да се де ца
на ла зе на ли сти че ка ња за
2017/2018. го ди ну у ПУ
„Деч ја ра дост” Пан че во или
не кој од основ них шко ла у
на се ље ним ме сти ма.

Вла да Швај цар ске кон фе де -
ра ци је по кло ни ла је 8,9 ми -
ли о на швај цар ских фра на ка
за ре а ли за ци ју про је ка та
енер гет ске ефи ка сно сти
шко ла, вр ти ћа и здрав стве -
них уста но ва у че ти ри ло -
кал не са мо у пра ве у Ср би ји.
Но вац ће би ти упо тре бљен за
из ра ду до ку мен та ци је о
енер гет ској ефи ка сно сти за
осам на ест шко ла, шест вр ти -
ћа и две здрав стве не уста но -
ве, ко ја је нео п ход на за апли -
ци ра ње ка фон до ви ма
Европ ске уни је. На кон из ра -
де до ку ме на та ове ло кал не
за јед ни це би ће у мо гућ но сти
да обез бе де но вац за ре кон -
струк ци ју јав них уста но ва,
изо ла ци ју са мих енер гет ских
си сте ма, али и ре ха би ли та -
ци ју и из град њу но ве за шти -
те на фа са ди и за ме ну сто ла -
ри је. У раз ви је ним зе мља ма
енер гет ска ефи ка сност је је -
дан од при о ри те та у ло кал -
ној са рад њи и еко ном ском
ло кал ном раз во ју.

Овом до на ци јом вла да
Швај цар ске по ста ла је је дан
од кључ них парт не ра у обла -
сти енер гет ске ефи ка сно сти,
али и у обла сти упра вља ња
на шим укуп ним енер гет ским
си сте мом. Да под се ти мо,
Швај цар ска је по сле Не мач -
ке дру ги по ве ли чи ни до на -
тор у Ср би ји у обла сти енер -
ге ти ке и за шти те жи вот не
сре ди не.

Над ле жни у Ми ни стар ству
ру дар ства и енер ге ти ке по -
зи ва ју све оп шти не и гра до ве
ши ром Ср би је да енер гет ску
ефи ка сност ста ве на врх сво -
јих при о ри те та и да се ка -
дров ски опре ме на та кав на -
чин да има ју струч не љу де
ко ји мо гу из ра ди ти до бре
про јек те. У свим објек ти ма
где су пре ко бу џет ског фон да
за енер гет ску ефи ка сност да -
та сред ства за по др шку је ди -
ни ца ма ло кал них са мо у пра -
ва, уште да енер ги је у од но су
на ра ни ју по тро шњу из но си
35–40 про це на та.

ГРАД СКА ОД ЛУ КА

На кна да тро шко ва
за вр тић

ДО НА ЦИ ЈА ШВАJЦАРСКЕ

Енер гет ска ефи ка сност

пре ма за дат ку очу ва ња пла не -
те. По ред то га, пан че вач ка
власт је по др жа ла ак ци ју Пла -
ни нар ско-еко ло шког клу ба
„Со ко”, та ко да су љу би те љи
при ро де има ли мо гућ ност да
про ше та ју Град ском шу мом и
та ко ука жу на зна чај очу ва ња
при ро де.

Да под се ти мо, Дан пла не те
Зе мље уста но вљен је 1970. го -
ди не, а обе ле жа ва се ши ром
све та од 1992. го ди не, ка да је
на Кон фе рен ци ји Ује ди ње них
на ци ја о жи вот ној сре ди ни у
Рио де Жа не и ру до нет ду го -
роч ни Про грам за про мо ци ју
одр жи вог раз во ја. Обе ле жа ва -
ње овог зна чај ног пра зни ка
под ра зу ме ва да сва ки по је ди -
нац сво јим при ме ром, не ком
сво јом ак ци јом или кон крет -
ним де лом до при не се очу ва њу
пла не те Зе мље.

СИ СТЕ МИ МЕ НАЏ МЕН ТА НИС-а УСА ГЛА ШЕ НИ С МЕ ЂУ НА РОД НИМ ISO СТАН ДАР ДИ МА

Ком па ни ји НИС уручени цер ти фи ка ти

ПО ЧЕ ЛА КАМ ПА ЊА „BE NICE – DONIRAJ BAJS!”

Град до би ја сер вис за из најм љи ва ње би ци ка ла

Ово го ди шњи Фе сти вал ба -
лет ских шко ла Ср би је би ће
одр жан у су бо ту, 29. апри ла,
од 13 са ти, у Кул тур ном
цен тру Пан че ва, у ор га ни за -
ци ји пан че вач ке ба лет ске
шко ле „Ди ми три је Пар -
лић”. На сту пи ће 134 так ми -
ча ра из Бе о гра да, Чач ка,
Но вог Са да, Ки кин де, Зре -

ња ни на и дру гих ме ста у две
ди сци пли не: кла си чан ба -
лет и сло бод на фор ма, и у
три ка те го ри је: со ло игра,
груп на игра и ан самбл.

Тог да на за по сле ни у овој
пан че вач кој обра зов ној уста -
но ви обе ле жи ће и 29. април,
ко ји се ши ром пла не те сла ви
као Свет ски дан игре.

ФЕ СТИ ВАЛ БА ЛЕТ СКИХ ШКО ЛА

Свет ски дан игре

ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ

Кон цепт одр жи вог раз во ја пред ста вља но ву стра те ги ју и фи ло зо фи ју раз во ја и под ра зу ме ва
раз вој дру штва на те ме љу очу ва ња рас по ло жи вих ре сур са нео п ход них за за до во ља ва ње
људ ских по тре ба. Јед но став но, чо ве чан ство тре ба да их ко ри сти на та кав на чин да не бу ду
угро же ни при род ни си стем и жи вот на сре ди на, чи ме ће би ти оси гу ра но ду го роч но по сто ја -
ње људ ског дру штва и ње го вог окру же ња.

Одр жи вост се нај че шће до во ди у ве зу са за шти том жи вот не сре ди не, од но сно на сто ја њем да
се за бри ну тост за оп ста нак жи вог све та на пла не ти Зе мљи по ве же са очу ва њем при род них ре -
сур са и број ним еко ло шким иза зо ви ма ко ји сто је пред сва ким дру штвом, др жа вом и чо ве чан -
ством у це ли ни. Гло бал но за гре ва ње, сма ње ње озон ског омо та ча, ефе кат ста кле не ба ште,
не ста нак шу ма, пре тва ра ње плод ног зе мљи шта у пу сти ње, по ја ва ки се лих ки ша, из у ми ра ње
жи во тињ ских и биљ них вр ста – иза зо ви су с ко ји ма се су о ча ва свет ска по пу ла ци ја.



Пан че вач ки Дом здра вља био је
у пе так, 21. апри ла, јед но од се -
ди шта одр жа ва ња из бо ра за чла -
но ве Скуп шти не Сто ма то ло шке
ко мо ре Ср би је (СКС) – стру ков -
ног, не за ви сног удру же ња сто -
ма то ло га и ле ги тим ног за ступ -
ни ка зу ба ра у на шој зе мљи.

Пре ма ре чи ма др Ти хо ми ра
Мре но ви ћа, на чел ни ка Сто -
ма то ло шке слу жбе у Пан че ву,
до са да шњим чла но ви ма
Скуп шти не ис те као је че тво -
ро го ди шњи ман дат, те су сто га
рас пи са ни из бо ри за оне сто -
ма то ло ге ко ји ће за ме ни ти
сво је ко ле ге на тим ме сти ма.

– Пра во да се кан ди ду ју има -
ли су сто ма то ло зи из др жав ног

и при ват ног сек то ра, а пра во
гла са – сви сто ма то ло зи ко ји су
упи са ни у име ник Сто ма то ло -
шке ко мо ре Ср би је и ко ји има -
ју ли цен цу за са мо стал но оба -
вља ње де лат но сти. С об зи ром
на то да је Пан че во нај ве ћи
град на те ри то ри ји ју жног Ба -
на та, с нај ве ћим бро јем за по -
сле них сто ма то ло га, у до го во ру
с ди рек тор ком Да ни је лом Ри -
стов ски Кор ниц обез бе ди ли
смо усло ве да се из бо ри одр же
у на шој уста но ви – по ја снио је
Мре но вић.

Пре ма пре ли ми нар ним ре -
зул та ти ма, нај ве ћи број гла со -
ва у окру гу до би ли су др Ми -
лан Па ри по вић и др Гор да на
Па нић из До ма здра вља, као и
др Зо ран Вар га и др Ана Ра јин
из при ват ног сек то ра, те ће
они нај ве ро ват ни је и би ти но -
ви чла но ви Скуп шти не из ју -
жног Ба на та.

Го ди ну да на на кон што је Оп -
шта бол ни ца сте кла акре ди та -
ци ју на пе ри од од три го ди не,
тим спо ља шњих оце њи ва ча
Аген ци је за акре ди та ци ју
здрав стве них уста но ва (АЗУС)
по се тио је 10. мар та ту уста но -
ву, ка ко би у окви ру ре дов не,
за ко ном про пи са не го ди шње
по се те про ве рио да ли је Бол -
ни ца за др жа ла кон ти ну и тет у
при ме ни свих акре ди та ци о -
них стан дар да.

Ових да на је из АЗУС-а сти -
гао и зва ни чан из ве штај, а ње гов

са др жај се мо гао и на слу ти ти
бу ду ћи да је и то ком акре ди та -
ци о не по се те за јед нич ки став
свих оце њи ва ча био да су у
мно гим сег мен ти ма од нос за -
по сле них у Оп штој бол ни ци,
њи хов рад и по ступ ци у ве ли -
кој ме ри уса гла ше ни са зах те -
ви ма стан дар да и кри те ри ју ма
Аген ци је.

У из ве шта ју АЗУС-а се, из -
ме ђу оста лог, на во ди да су у
уста но ви уло же ни ве ли ки на -
пор и сред ства за на бав ку но ве
опре ме (три ул тра звуч на апа -

ра та, тран спорт ни ре спи ра -
тор, га сна ста ни ца, ко ја је од
из у зет ног зна ча ја за без бед -
ност па ци је на та), за тим у еду -
ка ци ју ка дра, уво ђе ње но вих
струч них ме то да и у ор га ни за -
ци ју бо љег функ ци о ни са ња
са мих оде ље ња, као и да су
обез бе ђе на зна чај на сред ства
за ка пи тал но ула га ње у ре но -
ви ра ње Ин тер ног оде ље ња,
ко је је у ви ше де це ниј ском за -
пу ште ном ста њу.

Ко ми си ја је на осно ву пре -
гле да до ку мен та ци је, раз го -

во ра с ру ко вод ством и во ђа -
ма ти мо ва, као и на осно ву
оби ла ска уста но ве сте кла оп -
шти ути сак да у Оп штој бол -
ни ци по сто ји кон ти ну и тет у
стал ном уна пре ђе њу ква ли -
те та ра да и без бед но сти па -
ци је на та.

„Оно што обе ћа ва, је сте чвр -
сто опре де ље ње ме наџ мен та
да ис тра је у ре а ли за ци ји свих
за по че тих про је ка та с ја сном
ви зи јом ове бол ни це у бу дућ -
но сти”, за кљу чу је се у зва нич -
ном из ве шта ју Аген ци је.

Петак, 28. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

8

О зна ча ју асер тив но сти

Оправ да на по тре ба 
за кон ти ну и ра ном
еду ка ци јом

„Уна пре ђе ње ве шти на ко му -
ни ка ци је струч них рад ни ка у
со ци јал ној за шти ти” на зив је и
те ма струч ног ску па ко ји је у
че твр так, 20. апри ла, одр жан у
про сто ри ја ма Град ске упра ве,
уз по др шку Ко мо ре со ци јал не
за шти те из Бе о гра да.

Циљ ове еду ка ци је био је по -
ве ћа ње про фе си о нал них ком -
пе тен ци ја за по сле них у со ци -
јал ној за шти ти кроз уна пре ђе -
ње ве шти на ко му ни ка ци је, ка ко
би се обез бе ди ле ква ли тет ни је
услу ге ко ри сни ци ма и оства ри -
ли бо љи ме ђу људ ски од но си у
са мом ко лек ти ву. Ску пу је при -
су ство ва ло 25 струч них рад ни -
ка с под руч ја ју жног Ба на та – из
цен та ра за со ци јал ни рад из Вр -
шца, Али бу на ра и Пан че ва, за -
тим из Цр ве ног кр ста, До ма
сле пих, Днев ног бо рав ка „Не -
вен” и дру гих ин сти ту ци ја.

Пси хо лог Ива на Ме нов ски,
ко ја је би ла је дан од пре да ва ча
на овом ску пу, при сут ни ма је
об ја сни ла тех ни ке асер тив не
ко му ни ка ци је, ко ја је при ме -
њи ва у ра ду с ко ри сни ци ма.

СТРУЧ НИ СКУП РАД НИ КА У СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ЗА ШТИ ТИ

ЦИЉ: БО ЉА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ко жа уса на је ве о ма не жна и
осе тљи ва, па јој је по треб на
по себ на не га. Хлад но ћа, ве -
тар, али и сун це не по вољ но
ути чу на ста ње осе тљи ве ре -
ги је ко ја из ко же пре ла зи у
слу зо ко жу. Ко ри шће ње бал -
за ма и кре ма за ово под руч -
је да је до бре ре зул та те, а
кар ми ни и сја је ви мо гу до -
дат но ису ши ти усне, по го то -
во ако су из се ри је ду го трај -
них кар ми на. Они до дат но
из вла че во ду и ису шу ју.
Шмин ка са уса на тре ба да се
ски да кре мом или по себ ним
ски да чи ма за кар мин, а ни -
ка ко са пу ном, јер то до дат но
по гор ша ва ста ње.

Лош оби чај ли за ња уса на
дра ма тич но по гор ша ва ста -
ње, јер пљу вач ка, ка да се
осу ши, мо же ја ко да на дра -
жи усне и по ја ча њи хо ву
осе тљи вост, што до во ди до
пу ца ња уса на, па чак и кр -
ва ре ња. Да се то не би до го -

ди ло, ко ри сти те ква ли тет не
бал за ме.

Бал зам за усне мо же те и
са ми на пра ви ти, а ево два
од лич на ре цеп та. Хи дра -
тант ни бал зам од ме да: по -
ме шај те две ка ши ке ме да с
пет ка пи ла ван ди не во ди це.
Де бео слој на ма жи те на усне
пре спа ва ња. Де ло ва ње то -
ком но ћи ће опо ра ви ти и хи -
дри ра ти усне. Дру ги бал зам
ко ји мо же те на пра ви ти са ми:
јед ну ка ши ку ба де мо вог уља
по ме шај те с јед ном ка ши ком
ва зе ли на и до дај те на врх но -
жа пче ли њег во ска. Све то
ста ви те у ма њу шер пи цу, а
њу по том по то пи те у ма ло
ве ћу у ко јој се на ла зи во да.
За гре вај те по сте пе но на па ри
док се сви са стој ци не ис то -
пе. На пу ни те ку ти ји цу док су
сви са стој ци још у теч ном
ста њу. Ка да се охла ди, до би -
ће те од ли чан бал зам.

По сто ји и ре цепт за оне ко -
ји же ле пу ни је усне: по ме -
шај те ци мет и ма ло ва зе ли на,
те до бро из ме шај те да до би -
је те глат ку ма су. По том на не -
си те на усне, тр љај те и оста -
ви те да од сто ји не ко ли ко ми -
ну та. На кон то га ис пе ри те и
ва ше усне ће из гле да ти пу ни -
је. Ако сте има ли гро зни цу на
усна ма, ожи љак ће бр же не -
ста ти ако се на ње га на не се
ма ло со ли по ме ша не са две-
три ка пи ли му но вог со ка.

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

Не га уса на

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко од нас се
стал но сре ће с не ким, све -
сно иза бра ним или на мет -
ну тим, жи вот ним бор ба ма.
За не ке зна мо ка ко су по че -
ле и за што се бо ри мо, а не ке
као да смо на сле ди ли и во -
ди мо их тра ди ци о нал но, ге -
не ра циј ски их пре но се ћи
да ље сво јој де ци.

У ко ју год жи вот ну бит ку
да смо упле те ни, она је за
нас нај ва жни ја. Нај те же је
то што се увек бо ри мо про -
тив не че га, же ле ћи про ме -
ну, а да се при том ми ни
нај ма ње не ме ња мо. Због
то га се бит ке и не за вр ша ва -
ју и не по сто ји шан са за по -
бе ду. Са мо ни же мо да не и
го ди не ко ји ли че јед ни на
дру ге, нај ви ше по бор би
про тив ве тре ња ча ко је се
не ка ко мно же што их ви ше
на па да мо. А бо ри мо се, и то
свим ср цем, ја ко ве ру ју ћи у
пра вед ност по ста вље ног ци -
ља, за ко ји не зна мо ни ка да
га је, ни ко, ни на ко ји на -
чин по ста вио, али га сма -
тра мо сво јим, јер пред ста вља
оства ре ње иде а ла и уве ре ња
ко је смо из не ких раз ло га
при хва ти ли као сво је. Бо ри -
мо се про тив све га и сва че -
га, не ма ју ћи при том то не -
што бо ље што би би ло за ме -
на или сма тра мо да је не до -
сти жно и уза луд но или нам
из не ког раз ло га (уве ре ња)
не при па да.

Да не бу де са мо лич но,
бо ри мо се као до бри ста -
нов ни ци ове пла не те, про -
тив ра та, гла ди, си ро ма -
штва, ак ту ел ног ре жи ма,

гло бал ног за гре ва ња, на о -
ру жа ва ња, ра ка, си де, тр го -
ви не љу ди ма, по ро дич ног
на си ља... и спи ску не ма
кра ја. Бо ри мо се про тив
оног што је је дан дан у го -
ди ни про гла ше но као ва -
жно, као да се оста лим да -
ни ма ма ње де ша ва ју све ка -
та стро фе, стра да ња, уми ра -
ња од гла ди... Се ти мо се тог
да на, из ја сни мо се као до -
бри и по ште ни љу ди, „гла -
са мо” про тив тих по ша сти
чо ве чан ства и на ста вља мо
да во ди мо оне, за нас нај ва -
жни је жи вот не бит ке.

Јед но од пр вих уве ре ња
ко ја смо усво ји ли жи ве ћи
на овом ме сту и у ово вре ме
је сте да је це ли жи вот бор ба.
Бо ри мо се про тив бо ла ко ји
нам узро ку је бо лест, по вре -
да или не прав да, про тив
осе ћа ја не спо соб но сти због
не по доб но сти, про тив сти да
што смо не ми све до ци не -
ког до га ђа ја, про тив не ме -
ша ња у не чи ји жи вот... Бо -
ри мо се и про тив ме ша ња у
при ват ност дру гих, па се ра -
ди ло и о сва ко днев ном на -
си љу, ко је нам на па да са -
вест би ло кроз тан ке зи до ве,
би ло кроз но вин ски чла нак
или по зо ри шну пред ста ву.

Зар ни је очи глед но да по -
је ди не бор бе про тив не че га
тра ју ду же од нас са мих, а
ни шта ни је про ме ње но? Ко -
ли ко је глад них на хра ње но,
ми ра ус по ста вље но или бо -
ле сних од ра ка из ле че но ви -
ше ве ков ном бор бом? Очи -
глед но је да уве ћа ва мо оно
про тив че га се бо ри мо. На -
ше бит ке тре ба да бу ду лич -
не и да их по чи ње мо и за вр -
ша ва мо уну тар нас са мих.
Тре ба ло би да се бо ри мо
свим ср цем за мир у на ма,
за ис пу ње ност да на тре ну -
ци ма ко ји се пам те. За за -
хвал ност на све му што има -
мо, а при ма мо здра во за го -
то во, све док то не из гу би мо.
Бор ба за оно што је до бро
ура ђе но, а не про тив по гре -
ша ка...

Бо ри ти се за до бро или
про тив ло шег – од лу ка је,
као и увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

жи ви мо, али и сло же ност рад -
них за да та ка. Ми ра ди мо с ко -
ри сни ци ма ко ји су у не кој не -
во љи, кри зи, с ко ји ма тре ба
ус по ста ви ти од нос по ве ре ња и
по мо ћи им да ре ша ва ју нај о -
се тљи ви је про бле ме у ве зи с
парт нер ским ве за ма, де цом,
по ро ди цом – ис та кла је На да
Ку зма но вић То му ши ло вић,
пе да гог и ор га ни за тор ка овог
до га ђа ја.

Сви струч ни рад ни ци ко ји
су при су ство ва ли ску пу ак тив -
но су и уче ство ва ли у раз го во -
ру, из но се ћи сво ја ис ку ства и
по ста вља ју ћи број на пи та ња.
Ко мо ра со ци јал не за шти те из
Бе о гра да ка те го ри са ла је овај
скуп као еду ка ци ју ко јом се
до би ја ју бо до ви за об на вља ње
ли цен це. С об зи ром на то да
струч ни рад ни ци у обла сти
со ци јал не за шти те има ју оба -
ве зу да ли цен цу об на вља ју на
сва ких шест го ди на, али и да
осе ћа ју по тре бу за стал ним
про фе си о нал ним уса вр ша ва -
њем, пред ло же но је да се еду -
ка ци је на лик овој ор га ни зу ју
и че шће.

Ка ко је на ја ви ла На да Ку -
зма но вић То му ши ло вић, пла -
ни ра но је да ове го ди не бу де
одр жан и скуп чи ја ће те ма
би ти ко му ни ка ци ја са ста рим
љу ди ма.

– Да нас су у ко му ни ка ци ји
мно го ви ше за сту пље не крај -
но сти: агре сив но или па сив но
ко му ни ци ра ње. Асер тив но по -
на ша ње нам по ма же да са слу -
ша мо са го вор ни ка, као и да
пре по зна мо и кон тро ли ше мо
сво је емо ци је и по на ша ње у
та квим си ту а ци ја ма. То омо -
гу ћа ва бо ље и бли ски је од но се
с дру гим љу ди ма – ис та кла је
Ива на Ме нов ски.

Оста ли пре да ва чи – со ци -
јал ни рад ни ци, пси хо ло зи и
пе да го зи – го во ри ли су о мо -

гућ но сти ма за ус по ста вља ње
ко му ни ка циј ских мо сто ва,
пред у сло ви ма за успе шну
ко му ни ка ци ју и рад с та ко -
зва ним „те шким” љу ди ма.
Би ло је ре чи и о кон струк -
тив ном ре ша ва њу кон фли ка -
та и на чи ни ма на ко је се мо -
же пре ва зи ћи про фе си о нал -
ни стрес.

– Стал но струч но уса вр ша -
ва ње про фе си о на ла ца у обла -
сти со ци јал не за шти те од из у -
зет не је ва жно сти, јер то на ме -
ћу и зах те ви вре ме на у ко ме

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ка да про ле ће за спе пи ја це
јар ким бо ја ма, про сто по -
же ли те да сва ког да на има -
те не што све же на сто лу.
Мо гућ но сти за при пре му
по вр ћа су раз не, па се не -
мој те пла ши ти да про ба те
не што но во. Си гур но вам
ни кад не би па ло на па мет

да од рот кви це мо же да се
на пра ви на маз, али то је са -
мо јед на у ни зу мо гућ но сти.

Ре цепт ко ји вам пред ста -
вља мо је јед но ста ван, а не -
ве ро ват но уку сан и осве жа -
ва јућ. Мо же по слу жи ти и
као при лог уз не ко ме со, на
при мер – уз ро штиљ.

Са стој ци: 200 гра ма не ма сног крем си ра, 50 гра ма све жег кра став -

ца, 100 гра ма рот кви ца, ка ши ка вла шца, со и би бер.

При пре ма: Кра ста вац и рот кви це опра ти и круп ни је из рен да ти. Ру -

ком ис це ди ти ви шак во де из по вр ћа, а за тим до да ти крем сир и

вла шац, па до бро про ме ша ти. За чи ни ти по уку су.

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

Жи вот не бит ке

ОЦЕ ЊИ ВА ЧИ АЗУС-а У ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

Оправ да ли по ве ре ње

ИЗ БО РИ НА СТО МА ТО ЛО ГИ ЈИ

Из гла са ни чла но ви 
Скуп шти не

Пи ше: Драгана Јоцовић

На маз од рот кви це

Лак шим пу тем кроз сло же не рад не за дат ке



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ

И СКРОБА У ФЕЦЕСУ

Цена: 600 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗЕ УРЕЕ И КРЕАТИНИНА 

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• ТУМОР-МАРКЕР PSA

Цена: 650 динара

• ТУМОР-МАРКЕР fPSA

Цена: 750 динара

Петак, 28. април 2017.

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

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О



Из ло жбе „По ља” На де Де нић
и „Гра ни це” Ми ла на Јак ши ћа
отво ре не су у че твр так, 20.
апри ла, у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти.

Ми лан Јак шић се пред ста -
вио акри ли ма на да сци и за -
ста ва ма, на ко ји ма су ли ни је
јар ких бо ја, а На да Де нић је
акри ли ма на плат ну до ча ра ла
сво је ви ђе ње по ља. Њи хо ви
ра до ви би ће из ло же ни до 4.
ма ја.

Ја њи Беч Ној ман, про фе -
сор ки Уни вер зи те та у Хам бур -
гу, ово је био тре ћи пут да
отва ра из ло жбу ово дво је пан -
че вач ких умет ни ка. Пр ви пут
је то би ло пре де вет на ест го -
ди на у Дарм шта ту у Не мач кој,
ка да је, по ред ње, го во ри ла и
ле кар ка Ин ге Ланд це тел, ле -
кар ка из тог ме ста, ро ђе на
1933. го ди не у Ве ли ком Беч -
ке ре ку (Зре ња нин). И та да су
гра ни це би ле те ма сли ка Ми -
ла на Јак ши ћа, а На да Де нић
се пред ста ви ла „Остр ви ма”.
Ја ња Беч Ној ман је, из ме ђу
оста лог, по де ли ла с при сут ни -
ма шта је док тор ка Ланд це тел

та да ре кла: „Гра ни це су ва -
жне, оне нас шти те. Оне су за -
шти та, оне су си гур ност. Али
мо гу да бу ду и за тва ра ње, изо -
ла ци ја, не мо гућ ност ко му ни -
ка ци је, су сре та, го во ра, из ло -
жби... А остр ва су див на. Мо гу
да бу ду са мо ћа, ти ши на, ме -
ди та ци ја, али ако су изо ло ва -
ност – изо ло ва ност ни је жи -
вот, од бра ка, па до др жа ве”.
Про фе сор ка Ној ман је до да ла
да је „По ља” асо ци ра ју на Вој -

во ди ну, рав ни цу, Ми ла на Ко -
њо ви ћа, ве ли ко не бо, ве ли ко
сун це, плод ност зе мље ко ја
хра ни... Да су по ља отво ре -
ност, за раз ли ку од остр ва, ко -
ја су изо ло ва ност.

Истог да на, у Га ле ри ји Ми -
ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа,
отво ре не су још две из ло жбе.
Та тја на Рат ко вић Бо снић из
Ба ња лу ке пред ста ви ла се из -
ло жбом гра фи ка „Об ли ци” у
тех ни ка ма ли но ле гу ре, ба кро -

пи са, ли но ре за. Вла ди сла ва
Кр стић из Бе о гра да из ло жи ла
је скулп ту ре, ре ље фе и цр те -
же, а по став ку је на зва ла „Ми -
сли о ци”. Ове из ло жбе ће би ти
отво ре не до 28. апри ла.

– За јед нич ко овим две ма
ау тор ка ма је то што се обе ба -
ве ин тро спек ци јом. У свом
опи су, ка да су под не ле при ја -
ве на кон курс за из ло жбу, обе
су под ву кле да сва ки ау тор ко -
ји се ба ви умет но шћу по чи ње
кроз ин тро спек ци ју, то јест
кроз се бе, и раз ми шља пр во
шта је оно што га му чи, а он да
се та це ла при ча ши ри да ље и
пре ла зи у не ке дру ге је зи ке уз
по моћ ме ди ја ко ји ма се ба ви –
ре кла је Ива на Мар кез Фи ли -
по вић, уред ни ца про гра ма ви -
зу ел них умет но сти у Га ле ри ји
са вре ме не умет но сти.

Дан ра ни је, у сре ду, 19.
апри ла, у га ле ри ји Град ске би -
бли о те ке отво ре на је из ло жба
па сте ла Спо мен ке Пе тро вић,
ње на сед ма са мо стал на, ко ја
се мо же по гле да ти до 10. ма ја,
а до са да је из ла га ла на број -
ним ко лек тив ним.

Му зи ка
Пе так, 28. април, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: ве че Ба хо ве му зи ке. На сту пи ће уче ни ци ви о ли не из
кла се про фе со ра Вој ка на По по ви ћа, уз кла вир ску са рад њу
про фе сор ке Та ма ре Ра кић. По се ти о ци ће ужи ва ти у ми ни ја -
ту ра ма, пар ти ти и кон цер ту Ј. С. Ба ха.

Пе так, 28. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт „Гру ва ње за крај се зо не”, на ко јем ће на сту пи ти ди-
џеј Рајд, „Horsman Coyote”, „Ис каз”, „Бва на”, „Ми кри”, Грас -
хо пер и спе ци јал ни го сти.

Су бо та, 29. април, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт бен до ва KKN и „E-Play”.

Су бо та, 29. април, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че сал се.

Не де ља, 30. април, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: за вр шни
кон церт кла ри нет ског ма стер-кла са др Ог ње на По по ви ћа.

Књи жев ност
Пе так, 28. април, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
пред ста вља ње три ло ги је књи га ау тор ке Би ља не Ви до вић:
„Око ви ср ца”, „Жи вот у ма шти” и „Не кад и сад”. О књи га ма
ће го во ри ти ака де мик Сло бо дан Јар че вић, ре цен зент, инж.
Ми ро сла ва Пе тро вић, из да вач и ау тор ка.

Че твр так, 4. мај, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
пред ста вља ње књи ге „Лов на ву ко ве – по е зи ја и про за” Вла -
ди ми ра Ви соц ког. Уче сни ци про гра ма би ће пре во ди лац Ми -
ли во је Ба ћо вић и Еле на Ста ни са вље вић, ко ја ће пе ва ти
пре во де и ори ги на ле пе са ма.

Пред ста ве
Пе так, 28. април, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: му зич -
ко-сцен ски при каз „Азбу кар” пу ту ју ћег по зо ри шта „Ван дро -
ка ши” из Пан че ва и Срп ског др жав ног по зо ри шта из
Те ми шва ра. Ре жи ја: Ми ро слав Жу жић. Уче ству ју: Ми ро слав
Жу жић, Мар ко Аџић и Пе тар Па влов.

Те мат ски про грам
Су бо та, 29. април, 13 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: Фе -
сти вал ба лет ских шко ла Ср би је.

КУЛТУРА
Петак, 28. април 2017.
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Културни телекс
ПРЕД СТА ВЉЕ НЕ ПРИ ЧЕ ОТА ХОР ВА ТА

УМЕТ НИЧ КА КРЕ А ЦИ ЈА НЕ ГО ВО РИ 
О ВРЕД НО СТИ ДЕ ЛА

Код ау то ра је стал но
при сут на књи жев ност,
ми мо са ме књи жев но сти
ко ју ства ра – ка же
Ву ле Жу рић

Пи ше по е зи ју, 
про зу, ба ви се 
пре во ђе њем...

Књи га при ча „Као Це ла но ви
љу бав ни ци” Ота Хор ва та, ко ја
је обја вље на про шле го ди не у из -
да њу „Ака дем ске књи ге”, пред -
ста вље на је у пе так, 21. апри ла, у
чи та о ници Град ске би бли о те -
ке. Пу бли ци је, осим кроз раз -
го вор књи жев ни ка Ву ле та Жу -
ри ћа са ау то ром, књи га пред -
ста вље на и крат ким фил мо ви -
ма у ко ји ма су чи та не при че из
ње, а све је то до ча ра но сним -
ци ма из при ро де – кре та њем
обла ка, тра вом ко ја се њи ше,
пе шча ним ди на ма ко је раз но -
си ве тар... За део сли ка ко је су
на ста ја ле у гла ви док је пи сао
при че, Хор ват сма тра да су по -
сле ди ца ње го ве ин тер ак ци је
као чи та о ца с дру гим књи жев -
ним де ли ма.

– Дру ге су на ста ле као ин -
спи ра ци ја не ког до га ђа ја. Не -
мам ути сак да уна пред сми -
слим сли ке. То је ве ро ват но
тај мо ме нат кре а ци је и умет -
нич ког на дах ну ћа ка да се из
гла ве, из не ких си ноп си ко је се
по ве жу на нов на чин, ство ри

не ка но ва сли ка и пад не иде ја
да тре ба да из гле да ова ко, а не
она ко. Тај мо ме нат умет нич ке
кре а ци је не ка же да ли је де ло
до бро или ни је, не го де ло са -
мо по се би тре ба да бу де цен -
тар на ше при че – об ја шња ва
ау тор.

Хор ват ка же да не пи ше ра -
ци о нал но и да то ком пи са ња
„из ро не не ке ства ри ко јих ни -
си све стан, ко је си по ку пио јер
ре а гу је мо на оно што смо про -
чи та ли, на оно што смо до жи -
ве ли и не ка ко же ли мо и да да -
мо свој од го вор дру гом ау то ру,
да ли се сла же мо или се не
сла же мо, шта нам је би ло до -
бро код ње га, а шта ни је”.

Ото Хор ват је на пи сао се дам
збир ки пе са ма, пре три го ди не
об ја вио је ро ман „Са бо је стао”,

„Огле да ла Лу не”, би о граф ска
књи га по све ће на но во сад ској
но во та ла сној гру пи ко ја је
ства ра ла по чет ком осам де се -
тих, пред ста вље на је у пе так,
21. апри ла, у Га ле ри ји са вре -
ме не умет но сти, а уче сни ци
књи жев не ве че ри би ли су ау -
то ри – Го ран Тар лаћ, Са ша Ра -
ке зић и Пре драг По по вић.

Чла но ви гру пе „Лу на” одр -
жа ли су пет на ест кон це ра та и
об ја ви ли са мо је дан ал бум,
„Не ствар не ства ри”, ко ји да -
нас на аук циј ским сај то ви ма
до сти же ре корд не це не. У
књи зи се на ла зе раз го во ри са
чла но ви ма бен да Сло бо да ном

Ти шмом (осни вач гру пе), Зо -
ра ном Бу ла то ви ћем Ба ле том,
Ива ном Фе це ом Фир чи јем и
Ја сми ном Ми тру шић Ми ном,
фо то гра фи је, бе ле шке и илу -
стра ци је, као и све до чан ства
два де се так са рад ни ка и при ја -
те ља овог бен да.

Из да вач књи ге је удру же ње
гра ђа на „Дру штво љу би те ља
по пу лар не кул ту ре”.

За што смо (о)ста ли?

МОЈ избор МОЈ

Мла ден Ву ко вић, глу мац

МУ ЗИ КА: Тре нут но слу шам
бенд „Snarky Puppy”. То је је -
дан озби љан џез/фанк/фјужн
са став ко ји чи ни из ме ђу де -
сет и пет на ест чла но ва. Овај
бенд је до бит ник два ју „Гре -
ми ја”. Слу чај но сам на ле тео
на њих на „Ју тју бу” (по сто ји
ви део-сни мак це лог ал бу ма
из сту ди ја) и од та да не мо гу
да се одво јим од њих. Из ба -
ци ли су и но ви ал бум „Culcha
Vulcha”, али се и да ље др жим
оног пре ђа шњег „We Like It
Here”. То пла пре по ру ка за све
оне ко ји це не до бру свир ку.

КЊИ ГА: У по след ње вре ме
сам до ста окре нут чи та њу
драм ских тек сто ва, па бих
мо жда из дво јио дра му Ми ке
Ан ти ћа „Па ра стос у бе лом”,
јед ну од пет Ми ки них дра ма,
за ко је, до ско ра, ни сам ни
знао да по сто је. То је јед на од
не ко ли ко при ча о по ро ди ци
Во шњак, ко ја му је би ла ин -
спи ра ци ја за ни кад не за вр -
ше ну три ло ги ју. Тре нут но
чи там „Час ана то ми је” Да -
ни ла Ки ша, озбиљ но ли те -
рар но се ци ра ње ствар но сти,
људ ског мен та ли те та и те ма
ко је су да нас и те ка ко ак ту -
ел не. Ве ро ват но ће би ти и
веч но ак ту ел не.

ПРЕД СТА ВА: Јед на од оних
пред ста ва ко је су ми оста ви ле

нај ви ше тра га, иа ко сам је
гле дао пре не ко ли ко ме се ци,
јесте „По жар. Ла унџ/Кон -
траст или Та мо где смо
оста ли” но во сад ског Срп -
ског на род ног по зо ри шта, у
ре жи ји Мие Кне же вић. До -
ку мен тар на при ча о тра ге -
ди ја ма у два но во сад ска
клу ба/ка фи ћа, у ко ји ма је
не ко ли ко ве о ма мла дих љу -
ди из гу би ло жи во те у по жа -
ру. По ста вља се пи та ње ко је
од го во ран за те по жа ре, за -
што ни јед на ин сти ту ци ја
ни је ра ди ла свој по сао ка ко
тре ба и за што су жр тве ло ше
др жав не упра ве (ко ја ни са -
да ни је ни шта бо ља) мо ра ла
да бу ду де ца. По за вр шет ку
пред ста ве гле да ће те да ли су
про тив по жар ни апа ра ти око
вас. Али све је то за ва ше до -
бро. А ако вам је до бро, он да
ни шта.

Страну припремила 

Милица
Манић

а у по след њој књи зи се пред -
ста вио при ча ма.

– Ми слим да код по е зи је
има мо ви ше огра ни че ња, ко ја
но си мо из ра зних раз ло га, не -
го код про зе. Мој је ути сак да
је по е зи ја, ма ко ли ко се чи ни -
ла сло бод ном, до ста ука лу -
пље на и она нам, на из ве стан
на чин, не до зво ља ва да се из -
ра зи мо. Ве ро ват но имам по -
гре шан ути сак, али је он та кав
да те по е зи ја, због сво је фор -
ме, ко ја је обич но крат ка, те ра
да са жи маш. То са жи ма ње мо -
же би ти ја ко до бро, али мо же
из о ста ви ти не ке ства ри ко је би
ина че у про зи ре као – ка же он.

У два на ест при ча ко је су
сво је вр стан за пис вре ме на и
про сто ра Хор ват ана ли зи ра
са вре ме ни тре ну так чо ве ка и

си ту а ци је у ко ји ма се он сва -
ко днев но на ла зи.

– У ње го вим при ча ма вас
осва ја је зик, ри там. Оно што је
ме не по себ но при ву кло, а има
ве зе и то што се и сам по ма ло
ба вим пи са њем, је сте то да је
код ње га стал но при сут на
књи жев ност, ми мо са ме књи -
жев но сти ко ју ства ра. Она из -
би ја на по вр ши ну, стал но се
пре пли ће, па се не где скри ва –
ре као је књи жев ник Ву ле Жу -
рић.

Ото Хор ват је до бит ник број -
них на гра да, пи ше по е зи ју и
про зу и ба ви се пре во ђе њем.
Ро ђен је у Но вом Са ду, гим на -
зи ју је за вр шио у Срем ским
Кар лов ци ма, сту ди рао је у Но -
вом Са ду, Ер лан ге ну и Бер ли -
ну, а жи ви и ра ди у Фи рен ци.

ПЕТ ИЗ ЛО ЖБИ У ДВА ДА НА

Гра ни це као не мо гућ ност ко му ни ка ци је, 
по ља као отво ре ност...

БИ О ГРАФ СКА КЊИ ГА О НО ВО САД СКОЈ ГРУ ПИ

Огле да ла Лу не

Филм „Дом анђела” реди-
тељке Бранке Бешевић Га-
јић освојио је гран-при на
дванаестом међународном
фестивалу „Златна буклија”
у Великој Плани. Настао је
као завршни мастер-рад ре-
дитељке на Факултету драм-
ских уметности у Београду.

„Овим филмом родио се
нови жанр, први форензич-
ки трилер на овим простори-
ма, који по својој специфич-
ној тежини превазилази
филм и тиче се неистражене
историје Срба. Документарно-

-истраживачки филм ’Дом
анђела’ бави се вишевеков-
ном и шапатом преношеном
загонетком култног нема-
њићког манастира Кумани-
ца, који се налази на самој
граници Србије и Црне Горе,
у којем се трага за идентите-
том пронађених моштију”,
наводи се у саопштењу.

Филм је реализован уз бла-
гослов Епархије милешевске,
а суфинансирао га је Град
Панчево. Награда ће бити
уручена на свечаној додели
28. априла.

ГРАН-ПРИ ФИЛМУ БРАНКЕ БЕШЕВИЋ ГАЈИЋ

Дом анђела



ОМО ЉИЧ КО УДРУ ЖЕ ЊЕ ОБРА ЋА СЕ ГРА ЂА НИ МА

„Сун цо крет” тра жи про стор за мла де

УС КР ШЊИ ОБИ ЧА ЈИ У ДО ЛО ВУ

Ма ли ша ни не гу ју тра ди ци ју

По зив ста рим 
и но вим чла но ви ма

Удру же ње естрад них умет ни -
ка „Бал кан”, ко је по сто ји три -
на ест го ди на, на кон из бо ра
Мар ка Гу ра на, ди рек то ра ива -

но вач ког До ма кул ту ре, за
пред сед ни ка, има не у по ре ди -
во ам би ци о зни је пла но ве не го
до са да. Пре све га, по ме ну та
кул тур на уста но ва би ће се ди -
ште на ве де не ор га ни за ци је, а
пр ва же ља је да се при ву ку но -
ви чла но ви. По ред ре дов них
ак тив но сти, по пут из да ва ња
ли цен ци, има и дру гих иде ја.

– На ме ра нам је да у ју ну
на пра ви мо је дан ве ли ки ме -
ђу на род ни фе сти вал ква ли -
тет них хар мо ни ка ша. На пи -
сан је про је кат и већ пре го ва -

ра мо са из во ђа чи ма из че ти ри
др жа ве – Ру му ни је, Бо сне и
Хер це го ви не, Хр ват ске и, на -
рав но, Ср би је. У жи ри ју ће
ме сто за у зе ти ве ли ки умет ни -

ци из све та јед ног од нај по пу -
лар ни јих ин стру ме на та на
овим про сто ри ма. Ка да је реч
о то ме, же ља нам је и да за -
поч не мо шко ло ва ње свих за -
ин те ре со ва них мла дих та лен -
то ва них хар мо ни ка ша. На дам
се да ће мо за све то у на ред -
ном пе ри о ду ус пе ти да при ку -
пи мо до вољ но нов ца – на ја -
вио је Гу ран.

За по че так, сви ста ри чла но ви,
као и они но ви, могу се о све му
ин фор ми са ти пу тем кон такт-
-те ле фо на 064/180-42-08.

Удру же ње гра ђа на „Сун цо -
крет” из Омо љи це по зи ва све
су гра ђа не (или ин сти ту ци је)
ко ји има ју ку ћу, ви кен ди цу или
ло кал у Омо љи ци, по мо гућ ству
на глав ном пу ту, а же ле ли би да
тај про стор усту пе на ко ри шће -
ње овој младоj ор га ни за ци ји.
Ње ни вред ни чла но ви већ су
обез бе ди ли сред ства за ре но ви -
ра ње и опре ма ње објек та ко ји

би слу жио као цен тар одр жа ва -
ња свих ма ни фе ста ци ја за мла -
де, али исто та ко и као ин фо-
тач ка за пре дах и упо зна ва ње са
се лом мно го број них би ци кли -
ста на ста зи „Евро-ве ло 6”.

Са ња Де спо то вић, пред сед -
ни ца тог удру же ња, ве ру је да
по сто ји та кво ме сто у Омо љи ци.

– По тре бан нам је не ки не -
ис ко ри шћен обје кат ко ји би -

смо ре но ви ра ли и одр жа ва ли.
На да мо се да ће не ко са гле да -
ти зна чај ове ак ци је, ко ја мо -
же да ожи ви Омо љи цу и да
омо гу ћи мла ди ма и де ци још
ква ли тет ни је од ра ста ње. Же -
ли мо да но вац до би јен од ра -
зних ин сти ту ци ја уло жи мо у
на шу ло кал ну за јед ни цу. Сма -
тра ли смо да је нај ве ћи про -
блем на ћи фи нан си је за ре но -

ви ра ње и опре ма ње не ког про -
сто ра, али је из гле да још ве ћа
му ка про на ћи аде кват но ме -
сто за то – ис ти че Де спо то ви -
ће ва.

Уко ли ко не ко же ли и мо же
да по мог не овом удру же њу,
тре ба да се ја ви се на имејл
suncokret.omoljica@gmail.com
или на број те ле фо на 066/974-
06-43.

По во дом ус кр шњих пра зни -
ка, у До му кул ту ре у Но вом
Се лу у су бо ту, 22. апри ла,
отво ре на је ве о ма за ни мљи ва
и кре а тив на из ло жба. На њој
је при ка за но две ста че тр де -
сет ве што осли ка них ја ја, од
ко јих се за не ка мо же ре ћи
да су пра ва умет нич ка де ла.

Ме ђу осам на ест из ла га ча
не жни јег по ла на шао се и је -
дан пред став ник му шког ро -
да, а реч је о Со ри ну Бо љан -
цу, ди рек то ру До ма кул ту ре,

ко ји је на пра вио пре ко три -
де сет ру ко тво ри на.

По ред по ме ну те уста но ве,
у ор га ни за ци ји до га ђа ја
учествoвало је Удру же ње же -
на „Но во се љан ке/Boboacele”,
а при су ство ва ло је мно го го -
сти ју, ме ђу ко ји ма и пред -
став ни ци Ге не рал ног кон зу -
ла та Ру му ни је из Вр шца.

Сви ма њи ма се у име Гра -
да Пан че ва обра тио Не ма ња
Ро тар, а са му из ло жбу отво -
рио је Со рин Бо ља нац.

Ба нат ски Бре сто вац: На кон
што је Скуп шти на МЗ уло -
жи ла жал бу на ква ли тет ас -
фал та у Ули ци Мо ше Пи ја де,
пред став ни ци ЈП Ди рек ци је
за из град њу и уре ђе ње Пан -
че ва иза шли су на те рен ка ко
би са гле да ли фак тич ко ста -
ње. Ор га ни за ци о ни од бор за
обе ле жа ва ње три ста го ди на
од на стан ка се ла одр жао је
пр ви са ста нак. Тим по во дом
у при пре ми је пу бли ка ци ја, а
на пла тоу у цен тру се ла би ће
по са ђе но цве ће у об ли ку
бро ја три ста.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом кул -
ту ре и Удру же ње же на „Но во -
се љан ке/Boboacele” у су бо ту,
22. апри ла, при ре ди ли су из -
ло жбу умет нич ки об ра ђе них
ус кр шњих ја ја. Во кал ни и ин -
стру мен тал ни со ли сти До ма
кул ту ре уче ство ва ће у су бо ту,
29. апри ла, у ква ли фи ка ци ја -
ма за Деч ји фе сти вал Ру му на
Вој во ди не у Ов чи.

До ло во: У то ку је ре но ви ра -
ње ам бу лан те, због че га се
па ци јен ти ле че у Ме сној
за јед ни ци. Деч ја пред ста ва
за мла ђе основ це одр жа на
је у пе так, 21. апри ла, у До -
му кул ту ре. Тра ди ци о на лан
оби чај под на зи вом „дру га -
ње” при ре ђен је у по не де -
љак, 24. апри ла.

Гло гоњ: Сле де ће не де ље би ће
окон ча ни ра до ви на ка пе ли,
а оче ку је се ско ра шњи на ста -
вак уре ђе ња спо ља шњег де ла
тог објек та. Фол клор на сек -
ци ја при пре ма се за пред сто -
је ћу зон ску смо тру, ко ја ће
би ти одр жа на 7. ма ја.

Ива но во: Фуд ба ле ри „Стре -
ле” по бе ди ли су у по след њем
ко лу у Цре па ју. Оче ку је се
уре ђе ње пу та кроз шу му до
пла же на Ду на ву и На сип ске
ули це. Удру же ње му зи ча ра
„Бал кан” уско ро за по чи ње
ак тив но сти у про сто ри ја ма
До ма кул ту ре.

Ја бу ка: „Дру ги про лећ ни ру -
чак” би ће ор га ни зо ван у не -
де љу, 30. апри ла, на лет њој
по зор ни ци по ред шко ле, од 8
са ти, ка да ће број ни ку ли на -
ри и удру же ња рас па ли ти ва -
тре ис под ко тли ћа, а те спе -
ци ја ли те те гра ђа ни ће мо ћи
бес плат но да де гу сти ра ју по -
сле 13 са ти. Љу ди из пред у зе -
ћа ШИК и „Во де Вој во ди не”
по ка за ли су до бру во љу да по -
мог ну око уре ђе ња пу та од
цен тра се ла до пла же „ске ла”,
у ду жи ни од три ки ло ме тра.

Ка ча ре во: По ста вље на је ри -
зла на лет њем атар ском пу ту
ко ји иде од Ули це 4. ок то бра
ка је зе ру. Сат деч је са ти ре
Алек сан дра Чо три ћа би ће
одр жан у че твр так, 27. апри -
ла, у До му омла ди не.

Омо љи ца: „До си те је ви да ни”
по ме ре ни су због ло шег вре ме -
на за јед ну не де љу, ка да ће би -
ти одр жа ни кар не вал, спорт -

ска так ми че ња, „Дан то ле ран -
ци је”... Све ча на ака де ми ја по -
во дом да на шко ле упри ли че на
је у че твр так, 27. апри ла, у ве -
ли кој са ли До ма кул ту ре.

Стар че во: Ус кр шњи кон церт
ду хов не и кла сич не му зи ке,
на ко јем су на сту пи ли со ло
пе ва чи из бе о град ских му -
зич ких шко ла „Стан ко вић” и
„Мо кра њац”, одр жан је у пе -
так, 21. апри ла, у Ри мо ка то -
лич кој цр кви Све тог Ма у ри -
ци ју са. Ста ри ји из ви ђа чи из
ОИ „На дел” пре ко ви кен да
су би ли у Бе лој Цр кви на
ноћ ном ори јен та ци о ном ви -
ше бо ју, из ме ђу 21 и 3 ују тро,
и осво ји ли пе то ме сто.

Петак, 28. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио
Јордан

Филиповић

Опозиционо деловање
тек у траговима

И док је ових дана у највишем
дому Републике Србије – На-
родној скупштини, на разне
начине, изузетно живо, зани-
мљиво је видети шта се у по-
следње време догађа у најни-
жим инстанцама власти – скуп-
штинама месних заједница.
Већ на почетку треба напоме-
нути да оне одавно немају
онолики значај, пре свега због
тога што располажу с неупоре-
диво мање новца него некад. С
друге стране, резултати по-
следњих избора су такви да
опозиције има само у трагови-
ма, па самим тим изостају и
озбиљније дебате.

Места с монолитним скуп-
штинским саставом су Омо-
љица, Иваново, Брестовац и
Долово, где све столице чврсто
држе чланови СНС-а. Седнице
се углавном одржавају у за-
конском року од два месеца, а
присуство представника гра-
ђана је мање-више редовно.

То је посебно изражено у
Брестовцу, где су састанци не-
што учесталији, a готово увек
попуњено је свих девет места.
Слично је и у Качареву, где
постоје два члана који нису
изабрани на Вучићевој листи,

али и они углавном гласају у
складу са закључцима влада-
јуће већине. Једино место у
којем након протеклих избора
напредњаци нису били на вла-
сти, јесте Старчево, али то се
променило са уласком већине
припадника владајућег покре-
та у СНС. Сада се одлуке
углавном доносе акламатив-
но, седнице се одржавају по-
некад и двапут месечно, а

присутност је израженија зи-
ми, јер с лепим временом они
који се баве пољопривредом
понекад изостану.

Јабучани се састају најмање
једном у тридесет дана, када
их најчешће буде дванаесторо
од укупно петнаесторо (двоји-
ца су поднела оставке). При-
том, један члан ретко долази,
а остали, па и двојица из опо-
зиције, гласају једногласно.

СЕЛО

КАКО ФУНКЦИОНИШУ СЕОСКЕ СКУПШТИНЕ

УГЛАВНОМ РЕТКО И ЈЕДНОГЛАСНО

ИЗ ЛО ЖБА У НО ВОМ СЕ ЛУ

Ус кр шње ру ко тво ри не

До лов ци, из ме ђу оста лих уо -
би ча је них ус кр шњих де ша ва -
ња, не гу ју и не ке свој стве не са -
мо њи ма. Наjпре је на сам дан
Ус кр са у по по днев ним са ти ма
у пор ти Ве ли ке цр кве тре ћи
пут упри ли чен из бор за нај твр -
ђе ус кр шње ја је, ко ји је ор га ни -
зо вао од бор по ме ну тог хра ма
са све ште ни ком Бо ја ном Га -
ври ло ви ћем на че лу, уз по моћ
ве ћих и ма њих спон зо ра.

Том при ли ком је пре ко две -
ста ма ли ша на за ша ре ни ло по -
ме ну то ме сто, у че му су им по -
мо гли и чла но ви КУД-а „Ба -
нат ски вез” сво јим уче шћем у
кул тур но-умет нич ком про гра -
му, у ко јем су на сту пи ли мла -
ди пе ва чи из не дав но фор ми -
ра ног ме шо ви тог се о ског цр -
кве ног хо ра „Све ти Алек сан -
дар Нев ски”. На кон то га усле -
дио је и так ми чар ски део за
нај твр ђе ус кр шње ја је, а по бе -

дио је де се то го ди шњи Ни ко ла
Ча лић из Пан че ва, ис пред До -
ло ва ца Ду ши це Не дељ ков и
Ми хај ла Мар ко ви ћа. Сви они
на гра ђе ни су пе ха ри ма, а ма -
ји це су при па ле свим уче сни -
ци ма.

У по не де љак, 17. апри ла, на
дру ги дан Ус кр са, До лов ци су

при ре ди ли са да већ тра ди ци о -
нал ну, мо же се ре ћи ви ше ве -
ков ну за јед нич ку ли ти ју из
сво ја три пра во слав на хра ма –
Ве ли ке, Ма ле и Ру мун ске цр -
кве. Упе ча тљив је био при зор
ка да су се све те гру пе вер ни -
ка, до ла зе ћи из раз ли чи тих
пра ва ца, спо ји ле у јед ну.

Ус кр шња до га ђа ња у До ло ву
за вр ша ва ју се дру гог по не дељ -
ка на кон нај ве ћег хри шћан -
ског пра зни ка, на По бу са ни
по не де љак, оби ча јем ко ји но -
си на зив „дру га ње”. На и ме,
тог да на у цен трал ној до ло -
вач кој до ли ни од ви ја се спон -
та но оку пља ње ма ли ша на, ко -
ји се на сим бо ли чан на чин
дру же, ту ца њем фар ба ним ја -
ји ма и љу бље њем кроз вен чи -
ће од цве ћа. Та ко је би ло и ове
го ди не 24. апри ла, ка да су ма -
ли ша ни но си ли кор пи це с
фар ба ним ја ји ма и ис пле те не
вен чи ће од цве ћа. Чим би иза -
бра ли дру га или дру га ри цу с
ко ји ма би се дру га ли, они би
се нај пре по љу би ли кроз вен -
чић, за тим би се окре ну ли око
се бе, још јед ном по љу би ли
кроз вен чић и раз ме ни ли фар -
ба на ја ја.

Н. Р.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЕСТРАД НИХ УМЕТ НИ КА ПО НО ВО АК ТИВ НО

У ју ну ве ли ки фе сти вал хар мо ни ке у Ива но ву

Када је реч о другачијим
ставовима, најчешће се могу
срести у два села.

Од девет места у глогоњској
месној скупштини, СНС има
шест, а опозиција, то јест гру-
па грађана „За наш Глогоњ” –
три. Они гласају у зависности
од процене да ли је нешто у
интересу села или не, па често
буду и против.

И у Новом Селу функциони-
ше троје опозиционара у односу
на дванаест чланова. Има тема
око којих су сагласни и једни и
други, али догоди се и изноше-
ње другачијих ставова. Тако је
било недавно, када је требало
да месна скупштина донесе од-
луку о томе да ли да Бриџ клуб
БНС напусти просторије које је
делио с локалним удружењем
пензионера. Власт је мислила
да треба спојити сличне катего-
рије и да бриџисти пређу код
шахиста. Насупрот томе, опози-
ција је била на становишту да то
није добра идеја, будући да су
као прволигаши Србије у тој
креативној мисаоној игри по-
нос и дика села, па их не треба
померати из простора у који су
и сами улагали.

Иако је све мање таквих раз-
мена мишљења, претходна при-
ча је какав-такав доказ да се мр-
ва „парламентаризма” још увек
може наћи у понеком селу.

Месне скупштине све чешће празне



Синдикат запослених полици-
је обратио се ових дана Мини-
старству унутрашњих послова
и Влади Србије са захтевом да
се дневнице полицајцима и
војницима врате на ранији ни-
во, пре ступања на снагу важе-
ће уредбе на основу које су оне
осетно смањене.

Дневнице за припаднике
полиције и војске сада износе
150 динара.

У писму Синдиката запосле-
них полиције истиче се да се
тим новцем не може купити

ниједан оброк, упркос томе
што војна и полицијска де-
журства често трају и дуже од
осмочасовног радног времена.

„Наводимо да полицајци
приликом обезбеђивања јавних
скупова ризикују своје животе
да би заштитили сваког грађа-
нина. Они проводе под опре-
мом и по дванаест сати, прате
новац, возове, извршавају раз-
не асистенције, спроводе осу-
ђена лица. Због тога сматрамо
да би одлука о враћању дневни-
ца на ранији ниво унапредила

рад у МУП-у и Министарству
одбране и додатно стимулиса-
ла полицајце и војнике да још
професионалније извршавају
своје задатке”, пише у саопште-
њу Синдиката запослених у по-
лицији.

Подсећамо, износ службе-
них дневница од 150 динара
прописан је свим државним
службеницима почетком окто-
бра 2015. године. Таква одлука
је донета на основу уредбе Вла-
де Србије, а пре тога дневнице
су износиле 2.556 динара.

Бивша министарка државне
управе и локалне самоуправе
Кори Удовички изјавила је та-
да да је циљ смањења дневни-
ца штедња, спречавање злоу-
потреба и рационално пона-
шање свих који раде у систему
државне управе.

По сле го ди ну да на, ко ли ко је
про шло од по ли циј ских ак ци ја
„Ске нер” и „Ске нер 2”, у ко ји ма
је ши ром Ср би је ухап ше но 95
осо ба због про не ве ра, пре ва ра,
зло у по тре ба слу жбе ног по ло -
жа ја и дру гих ко руп тив них
кри вич них де ла, по диг ну то је
са мо осам оп ту жни ца, а осу ђе -
на је јед на осо ба. У свим дру гим
слу ча је ви ма ис тра ге су и да ље у
то ку – на во ди се у ис тра жи ва њу
КРИК-а, Мре же за ис тра жи ва -
ње ко руп ци је и кри ми на ла.

– По ка за ће мо да се ко руп -
ци ја у овој зе мљи не ис пла ти и
да ће они ко ји се упу сте у њу
мо ра ти да сно се од го вор ност –
из ја вио је про шле го ди не на -
кон „Ске не ра” и „Ске не ра 2”
Не бој ша Сте фа но вић, ми ни -
стар уну тра шњих по сло ва.

Ме ђу тим, за сад је осу ђен са -
мо је дан су ди ја из Чач ка, ко ме
је из ре че на дво го ди шња ка зна
за тво ра и пе то го ди шња за бра -
на ра да у пра во су ђу. Та пре су -
да је за сад са мо пр во сте пе на.

Под се ћа мо, ме ђу ухап ше -
ни ма у тим ак ци ја ма би ло је и
осам ли ца из Пан че ва.

По на ло гу Ви шег јав ног ту -
жи ла штва у на шем гра ду,
нај пре су 18. мар та при ве де -
ни Г. М. из Ка ча ре ва, ро ђен
1975. го ди не, као и Л. М. и И.
У., за по сле ни у ка та стру у
Пан че ву.

МУП је об ја вио да су они
ли ше ни сло бо де због по сто ја -
ња осно ва сум ње да су са чи ња -
ва ли ла жну до ку мен та ци ју и
да су на тај на чин омо гу ћи ли

Г. М. да упи ше у еви ден ци ји
пан че вач ког  ка та стра пра во
сво ји не на др жав ном по љо -
при вред ном зе мљи шту по вр -
ши не 110 хек та ра на те ри то -
ри ји Ка ча ре ва.

Због то га то зе мљи ште ни је
из да то на ли ци та ци ји, а сум ња
се, ка ко је пи са ло у кри вич ној
при ја ви, да је Г. М. про тив -
прав но сте као нов ча ну ко рист
од 5.203.330 ди на ра.

Сум ње у ма хи на ци је с про -
да јом не по крет но сти на осно -
ву ла жних уго во ра раз лог су
због ко јег је у по ли циј ској ак -
ци ји „Ске нер” у Пан че ву ухап -
ше но још шест ли ца. Ка ко је
обра зло жи ла по ли ци ја, они су
до ве ли у за блу ду гра ђа не ко ји
су па за ри ли не крет ни не, јер су
ве ро ва ли да су их ку пи ли од
пра вих вла сни ка. На тај на чин
су осум њи че ни у овом слу ча ју
сте кли про тив за ко ни ту нов ча -
ну ко рист од око 7.500.000 ди -
на ра.

У Пан че ву има још оних ко -
ји су под ис тра гом, а ли ше ни
су сло бо де у ак ци ји „Ске нер
2”. Је дан од ухап ше них је
осум њи чен да је не на мен ски
по тро шио го то во 17.720.000
ди на ра, ко ли ко је ње го ва фир -
ма до би ла из др жав ног бу џе та
на осно ву јед ног ње го вог про -
јек та.

Дру го ме је у кри вич ној при -
ја ви ста вље но на те рет да ни је
вр шио кон тро лу тро ше ња тог
нов ца и да ни је, ка да је при -
ме тио да се он ко ри сти не на -
мен ски, рас ки нуо уго вор.

Петак, 28. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Нај ви ше гра ђа на се
ин те ре су је за ва ђе ње
до ку ме на та 
о на о ру жа њу, лич них
ка ра та, па со ша 
и уве ре ња 
о др жа вљан ству

Има и оних ко ји 
су до ла зи ли да би
при ја ви ли не ко 
кри вич но де ло или
из не ли не ку су ге сти ју

Отва ра ње кан це ла ри је По ли -
циј ске упра ве Пан че во у цен -
тру гра да (Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка 14) би ло је пун по го -
дак. За го ди ну да на, ко ли ко је
про шло от ка ко је она по че ла
да ра ди за хва љу ју ћи ини ци ја -
ти ви на чел ни ка пан че вач ке
по ли ци је Ни ко ле По пов ца,
пред став ни ци ма ПУ у њој
обра ти ло се 520 гра ђа на.

Нај ве ћи до при нос у отва ра -
њу ове кан це ла ри је, за сад је -
ди не у Ср би ји, има ла је град -
ска власт, ко ја је усту пи ла по -
ли ци ји ло кал у цен тру гра да.

– Не ки су се ја вља ли те ле -
фо ном, а не ки су до ла зи ли.
Ми смо нај за до вољ ни ји због
то га што нам се ни су обра ћа ли
са мо Пан чев ци, већ и ста нов -
ни ци оста лих ме ста у Ју жно -
ба нат ском окру гу. Пре ко 50
од сто њи хо вих пи та ња ти ца ло
се ле га ли за ци је обич ног и тро -
феј ног оруж ја, као и ва ђе ња
лич них ка ра та и уве ре ња о др -
жа вљан ству. Дво ји ца на ших

ГО ДИ ШЊИЦА РА ДА КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

СВИ МА ПО МА ЖУ, ОД ГО ВА РА ЈУ 
НА СВА КО ПИ ТА ЊЕ

ХРОНИКА

ко ле га и јед на ко ле ги ни ца, ко -
ји су сва ког рад ног да на ов де
од 8 до 15 са ти, од го ва ра ју и
на дру га пи та ња гра ђа на и
тру де се да иза ђу у су срет сва -
ко ме ко има не ку не до у ми цу
или про блем, или же ли да
при ја ви не што по ли ци ји. Уко -
ли ко се евен ту ал но де си да
они не мо гу да од го во ре на не -
ко пи та ње, од мах кон так ти ра -
ју с дру ги ма у По ли циј ској
упра ви и тра же њи хо ву по моћ
– из ја вио је Јо ви ца Ан то нић,
порт па рол пан че вач ке по ли -
ци је.

Он је на гла сио да ни ко од
гра ђа на ко ји су у про те клих

го ди ну да на тра жи ли по моћ у
кан це ла ри ји ни је оти шао не -
за до во љан.

Ан то нић је до дао да су
пред став ни ци по ли ци је ко ји
ра де у кан це ла ри ји ин тер ве -
ни са ли и ка да су им се обра ћа -
ли гра ђа ни ко ји ни су до би ли
од го вор на кон што су тра жи ли
по моћ ин спек циј ских слу жби.
У та квим слу ча је ви ма пред -
став ни ци по ли ци је су кон так -
ти ра ли са ин спек то ри ма.

Де жур ни ма у по ли циј ској
кан це ла ри ји у цен тру гра да ја -
вља ју се и они ко ји има ју не ке
су ге сти је. Та ко им се не дав но
обра ти ла јед на су гра ђан ка са

ини ци ја ти вом да се на пра ви
кру жни ток код „Авив пар ка”.

Би ло је и слу ча је ва на си ља у
по ро ди ци у ко ји ма оште ће ни
ни су зна ли има ли еле ме на та
кри вич ног де ла, па су се ја -
вља ли с мол ба ма за по моћ и
тра жи ли раз ја шње ње.

– Хтео бих да ис так нем да
смо за до вољ ни до са да шњим
ра дом ове кан це ла ри је и за то
што смо у њој до би ја ли не ке
по дат ке од гра ђа на ко ји су од
зна ча ја за на шу слу жбу, а њи -
ма је од го ва ра но на сва пи та -
ња и ни су има ли ни јед ну
при мед бу – до дао је Јо ви ца
Ан то нић.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ГО ДИ НУ ДА НА ОД АК ЦИ ЈА „СКЕ НЕР” И „СКЕ НЕР 2”

Ухап ше но 95 осо ба, са мо јед на пре су да

Ви о ле та
Бла га
Ви о ле та Бла га, ро ђе на Ко стић,
ур ба на де вој ка, дар кер ка, сли -
кар ка, пе сни ки ња, ни је про пу -
шта ла ни рок кон цер те ни књи -
жев не ве че ри. Сту ди ра ла је кла -
сич ну фи ло ло ги ју. Сте кла ви сок
ни во зна ња ита ли јан ског је зи ка.
Би ла је је дан од осни ва ча и
члан Удружењa књи жев ни ка и књи жев них пре во ди ла ца
Панчевa и пред сед ник Град ског од бо ра По кре та Две ри.

Ве ли ки је дар од Бо га ка да имаш сна ге да се ба виш
свим ства ри ма ко је те за ни ма ју, да у то ме ужи ваш, а од
то га не ка ко жи виш. Ви о ле та је у соп стве ној рад њи из ра -
ђи ва ла на кит од по лу дра гог ка ме ња, ор га ни зо ва ла је све
ак тив но сти Мо то-клу ба „Пом по не”, као и мо то-су сре те с
ту ри стич ким, спорт ским и кул тур ним про гра ми ма. Као
хо но рар ни са рад ник у ин фор ма тив ном про гра му ТВ
Пан че ва, по ред пра ће ња кул тур них де ша ва ња, пре во ди -
ла је ита ли јан ске еми си је из обла сти ту ри зма, еко ло ги је,
кул ту ре и обра зо ва ња и при пре ма ла за еми то ва ње. Не ко -
ли ко го ди на је би ла пи-ар ме на џер и уред ник књи жев ног
про гра ма у До му омла ди не, се кре та ри ца и ко ре спон дент
за ита ли јан ски је зик у јед ној ита ли јан ској фир ми, а ра -
ди ла је на по сло ви ма си мул та ног пре во да при ли ком
мон та жа и де мон та жа ин ду стриј ских ма ши на.

Ве ли ки бо рац за тра ди ци о нал не вред но сти, Ви о ле та
је би ла члан ре дак ци је ча со пи са „Квар тал”. Об ја ви ла је
две збир ке по е зи је – „Одо брен тов сви ња” и „Вер ти кал -
на ми сао”. Би ла је уред ник из да ња са бра них пе са ма Зо -
ра на Ду шко ви ћа „За тим све иш че за ва” и са бра них тек -
сто ва Зо ра на Ду шко ви ћа „Шта са њам и шта ми се до га ђа”
(два из да ња).

По ред сво је по ро ди це, ко ја јој је би ла на пр вом ме сту,
и Све то у спен ског хра ма, где се ре дов но мо ли ла, у по -
след њих не ко ли ко го ди на би ла је оку пи ра на ан га жо ва -
њем у По кре ту Две ри, ко ји је за сту пао све оно за шта се
она за ла га ла – за очу ва ње сво је пра во слав не ве ре и тра -
ди ци је, за очу ва ње по ро ди це као ин сти ту ци је, за по моћ
мно го дет ним по ро ди ца ма, за срп ски је зик и ћи ри ли цу,
за здрав жи вот у сво ме гра ду, за кул ту ру. Искре но је ве -
ро ва ла да сво јом по ли тич ком ак тив но шћу мо же по мо -
ћи мла дим ге не ра ци ја ма.

На Ве ли ки пе так јој је по зли ло, на Вас крс је са зна ла
да јој је крај бли зу. Уз то пли ну Ра де та и Ан дре ја, уз бри -
жне по гле де ма ме и се стре, на пу сти ла нас је до сто јан -
стве но и ти хо, у пр ву су бо ту по Вас кр су 2017. го ди не.

На ис пра ћа ју, те шким ко ра ци ма пра ти ла ју је ту жна
и још из не на ђе на по ро ди ца и уз њу без ма ло хи ља ду
упла ка них при ја те ља, са рад ни ка, „са рат ни ка” у мно гим
бит ка ма ко је је во ди ла.

Не ће мо ви ше сре та ти Ви о ле ту Бла гу, ра до зна лог и
то плог по гле да, за ми шље ну, са ша ша вим фри зу ра ма и
нео бич ним ше ши ри ма.

Ви о ле та, ми ла дру га ри це, веч на ти сла ва и хва ла.

Ве ра Ца ри на

IN ME MO RI AM

ЦЕ РЕ МО НИ ЈА НА СПО МЕ НИ КУ СТРА ТИ ШТЕ

Не за бо ра ви ти 
стра да ње Је вре ја

Је вреј ска оп шти на Пан че во
обе ле жи ла је 24. апри ла Јом
ха шоу, Дан се ћа ња на жр тве
Хо ло ка у ста и хе рој ство. Ње -
ни пред став ни ци су тог да на
по ло жи ли вен це и цве ће на
спо ме ник Стра ти ште, где су
на ци сти то ком Дру гог свет -
ског ра та стре ља ли ве ли ки
број Је вре ја и дру гих ста -
нов ни ка Пан че ва.

То је дан ка да се у Изра е -
лу и ши ром све та ево ци ра ју
успо ме не на по че так је вреј -
ског устан ка про тив на ци ста
у вар шав ском ге ту 1943. го -
ди не.

Бор ба про тив не мач ких
вој ни ка тра ја ла је 27 да на, а
ка да су они, због то га што су
би ли ви ше стру ко ја чи, по бе -
ди ли уста ни ке, у знак од ма -
зде су сру ши ли и спа ли ли
ге то и ин тен зи ви ра ли тран -
спор те Је вре ја у кон цен тра -
ци о не ло го ре.

У тим фа ши стич ким ме -
сти ма за уби ја ње не ви них до
кра ја Дру гог свет ског ра та
жи во те је из гу би ло шест ми -
ли о на Је вре ја, због че га се
Хо ло ка уст сма тра за нај те -
жи пе ри од у исто ри ји тог
на ро да.

У Изра е лу се Јом ха шоа
обе ле жа ва од 1959. го ди не.
Цен трал на ма ни фе ста ци ја
се одр жа ва у Је ру са ли му и
та да се на ци о нал не за ста ве
спу шта ју на по ла ко пља.
Пред сед ник и пре ми јер Изра -
е ла чи та ју при год не го во ре,
они ко ји су пре жи ве ли Дру ги
свет ски рат па ле шест све ћа
ко је сим бо ли шу шест ми ли -
о на стра да лих Је вре ја, а вр -
хов ни ра бин чи та мо ли тву
за њих.

Слич не ма ни фе ста ци је се
одр жа ва ју и у шко ла ма, вој -
ним ба за ма и дру гим јав ним
ин сти ту ци ја ма. Тог да на се
за тва ра ју сва ме ста за за ба -
ву, а на те ле ви зиј ским и ра -
дио ста ни ца ма еми ту ју се
са мо при год ни про гра ми.
Два пу та днев но се укљу чу ју
си ре не, ка да сви об у ста вља -
ју за по че те ак тив но сти и
ода ју по шту жр тва ма Хо ло -
ка у ста.

Да би се са чу ва ла успо ме -
на на то вре ме зла и стра да -
ња у је вреј ској исто ри ји и да
се оно ви ше ни ка да не би
по но ви ло, Јом ха шоа се обе -
ле жа ва под ге слом: „Ни ка да
ви ше”.

ЗАХТЕВ ВЛАДИ СРБИЈЕ

Повећати полицијске и војничке дневнице



Ви со ки са вет суд ства оштро
је осу дио из ве шта ва ње ТВ
Пан че ва по во дом се ри је тек -
сто ва и при ло га ко је је та ло -
кал на ку ћа еми то ва ла у свом
про гра му и на сај ту од 11. до
13. апри ла. Реч је о при ло зи -
ма „По ли тич ка пре су да Стан -
ке Си мо но вић”, „Да ли је
пред сед ни ца Ви шег су да ис -
ко ри сти ла по ло жај у при ват -
не свр хе?” и „Ве шти не на пре -
до ва ња пред сед ни це Ви шег
су да у Пан че ву”.

То пред ста вља, на вео је ВСС
у са оп ште њу, „не при ме ре но,

не про фе си о нал но, не е тич ко, а
пре све га про тив за ко ни то из -
ве шта ва ње ТВ Панчевa, за сно -
ва но на не до зво ље ном ко мен -
та ри са њу суд ских по сту па ка и
од лу ка, из но ше њу нео сно ва -
них оп ту жби и гла си на, об ја -
вљи ва њу лич них и по ро дич -
них при ли ка и нео вла шће ном
об ја вљи ва њу фо то гра фи ја
чла но ва по ро ди це су ди је
Стан ке Си мо но вић, из вр шен
је про тив у став ни на пад на са -
мо стал ност и не за ви сност суд -
ства, као и застрашивањe но -
си ла ца суд ске вла сти”.

Ви со ки са вет суд ства по -
звао је ТВ Пан че во да об у ста -
ви „хај ку” на пред сед ни цу
Ви шег су да у Пан че ву.

„Гру бим на ру ша ва њем са -
мо стал но сти и не за ви сно сти
су ди ја као нај ви ших устав них
га ран ци ја ди рект но је на пад -
нут устав ни по ре дак Ре пу -
бли ке Ср би је и из вр ше но
оме та ње прав де као кри вич -
но де ло про пи са но Кри вич -
ним за ко ни ком Ре пу бли ке
Ср би је”, на во ди се у про шло -
не дељ ном са оп ште њу Ви со -
ког са ве та суд ства.

Су ди ја Ви шег су да у Пан -
че ву Стан ка Си мо но вић уки -
ну ла је две пр во сте пе не пре -
су де Основ ног су да у Вр шцу
про тив но ви на ра Сте фа на
Цвет ко ви ћа и на ре ди ла по -
нов но су ђе ње. Овај но ви нар
из Бе ле Цр кве је у вр шач ком
су ду про гла шен кри вим по
ту жба ма ви со ких функ ци о не -
ра Срп ске на пред не стран ке и
из ре че на му је ка зна од две
го ди не и три ме се ца за тво ра
и нов ча на ка зна од 2,1 ми ли -
он ди на ра.

М. Д.

ДРУШТВО
Петак, 28. април 2017.
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„Жи вот по сле жи во та” 
Кејт Ат кин сон

Ур су ла Тод од нај ра ни јег
де тињ ства има чуд на при -
ви ђе ња уз не ми ру ју ћих бу -
ду ћих до га ђа ја ко ји се ме -
ша ју с про шло шћу и са да -
шњо шћу.

Ро ман нас во ди на не за -
бо рав но пу то ва ње од ен гле -
ске сред ње кла се у пр вој
по ло ви ни XX ве ка, пре ко
Пр вог свет ског ра та у ушу -
шка ном се лу на до мак Лон -
до на и нео бич ног при ка за
Не мач ке уо чи Дру гог свет -
ског ра та из угла про сеч не
мин хен ске по ро ди це, до
стра хо та за вре ме на ци -
стич ког бом бар до ва ња бри -
тан ске пре сто ни це... Ју на -
ки ња Ур су ла Тод по ку ша ва
да схва ти све што се де ша ва
око ње, ак тив но уче ству је у
све му и тра га за на чи ни ма
да про ме ни сво ју суд би ну,
суд би ну сво је по ро ди це, зе -

мље, па и чи та ве Евро пе за
слу чај да за и ста ви ше пу та
про жи вља ва исти жи вот.
Ње ни по ку ша ји че сто се за -
вр ша ва ју не у спе си ма или
до во де до дру гих не да ћа,
ко је би би ле из бег ну те да
ни је по ку ша ва ла да про ме -
ни оно што је не ми нов но.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 3. 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: „Да ли
ве ру је те у жи вот по сле жи во та?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Жи вот по сле жи во та” Кејт Ат кин сон. 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.

Но ви жи вот. Но ви дом. Али
мо же ли се ика да по бе ћи од
про шло сти?

Шел би По ме рој је скр ха -
на ка да јој муж по ги не у
нео бич ној не сре ћи, а ње го ва
смрт от кри ва ужа сну исти ну
– Ри чард је био ла жов и пре -
ва рант. Шел би оста је са ма с
по сле ди ца ма: огром ним ду -
гом и све ја чим до ка зи ма да
ју је бив ши муж из дао на
сва ком пла ну.

Сло мље ног ср ца, али не -
по ко ле бљи ва, Шел би је од -
луч на да ре ши про бле ме, ма -
кар због сво је пре слат ке
кћер ки це Ка ли. Вра ћа се ку -
ћи у Те не си, по ро ди ци за ко -
ју је ми сли ла да ју је за у век
из гу би ла, и от кри ва но ви
осе ћај сна ге и сло бо де, али и
на де, у згод ном об лич ју Гри -
фи на Ло та, че сти тог му -
шкар ца ко ји не би мо гао да је
сла же све и да по ку ша.

Ипак, ни су сви оду ше вље -
ни што опет ви де Шел би у
гра ду. А ка да се тра го ви за па -
њу ју ћег на сил ног чи на до ве -
ду у ве зу с Ри чар до вим мут -
ним рад ња ма, по ста је ја сно
да ни је си гур на од ње га, чак
ни мр твог. По што јој је жи вот
у опа сно сти, Шел би мо ра да
се су о чи с ла жи ма про шло -
сти – или ће све из гу би ти.

„По но во сво ја” Но ре Ро бертс

Два чи та о ца ко ји до сре де, 3. 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:
„Ка ко ’оста ти свој’?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком
књи ге „По но во сво ја” Но ре Ро бертс. 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 шта за вас
пред ста вља за во ђе ње. „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 „Опа сне ве зе” Пје -
ра Шо дер лоа де Ла кроа 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:

„Исто што и пред из бор на
кам па ња. Кад схва тиш, ка -
сно је.” 064/2047...

„Сва шта: за во ђе ње ре да и
ми ра, за во ђе ње де мо кра ти -
је, ти ра ни је, за во ђе ње ра -
зно ра зних на ме та и рас пи са
– са мо за ви си у ком пе ри о ду
жи виш.” 064/1792...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај -
кре а тив ни јих од го во ра на

пи та ње шта ми сле о ре ин -
тер пре та ци ји кла си ка. Они
ће осво ји ти по је дан при ме -
рак књи ге „Име ми је Шај -
лок” Ха у ар да Џеј коб со на.

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

„Хм... не знам још шта да
ми слим, ни сам се до сад су -
сре ла с ре ин тер пре ти ра ним
кла си ком. Мо же те ли ми
по мо ћи да стек нем ми шље -
ње о то ме?” 064/3110...

„Ако су ква ли тет но осми -
шље ни, мо гу би ти до бро сред -
ство да мо ти ви ше мо омла ди -
ну да чи та кла си ке. Ни је лош
ма мац, зар не?” 064/2803...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на,
ка ко би смо њи хо ве по дат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Но ва на град на пи та ња по -
тра жи те на стра ни ца ма овог
бро ја „Пан чев ца”. Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

За вод нич ка кам па ња

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Де ча ци и де вој чи це
из пан че вач ких 
вр ти ћа слу ша ли 
о опа сно сти ма ко је их
вре ба ју од пе до фи ла
и кри ми на ла ца

Ме ђу жр тва ма овог
ви да кри ми на ла у
про шлој го ди ни би ло
и ма ло лет ни ка

„Ако си сам у ку ћи, не мој да
отва раш вра та не по зна том.”
„Уко ли ко те не ки не по зна ти
чо век по зо ве на ули ци у свој
ау то мо бил, не мој да уђеш.”
„Ни ка да не узи мај по кло не од
не по зна те осо бе.” „Не до пи суј
се с не по зна тим осо ба ма пре -
ко ин тер не та, сло бод но пи тај
за са вет од ра сле.”

Ова упо зо ре ња са мо су део
оно га што су 24. и 25. апри ла
мо гла да чу ју де ца из пет пан -
че вач ких вр ти ћа и јед не
основ не шко ле на дру гом Деч -
јем сај му пре вен ци је тр го ви не
љу ди ма, ко ји је одр жан у вр ти -
ћу „Пе тар Пан”.

Ову ак ци ју спро ве ли су ак -
ти ви сти Те рен ске је ди ни це
пан че вач ког Цр ве ног кр ста,
а по др жа ли су је Пред школ -
ска уста но ва „Деч ја ра дост”
и ло кал ни Ко ор ди на ци о ни
тим за бор бу про тив тр го ви -
не љу ди ма.

Де ча ци и де вој чи це има ли
су при ли ку да кроз игру, цр та -
не ју на ке и сли ков ни це на у че
да, на жа лост, у све ту ко ме жи -
ви мо, има злих и пси хич ки

АК ЦИ ЈА ТЕ РЕН СКЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ЦР ВЕ НОГ КР СТА

УЧИ ЛИ НАЈ МЛА ЂЕ О ТР ГО ВИ НИ ЉУ ДИ МА

бо ле сних љу ди ко ји су спрем -
ни да зло у по тре бе и ис ко ри сте
њи хо ву до бро ту, по ве ре ње и
на ив ност.

Са ва Ве се ли но вић, ак ти ви -
ста Те рен ске је ди ни це Цр ве ног
кр ста и ко ор ди на тор Ор га ни -
за ци о ног ти ма Деч јег сај ма
пре вен ци је тр го ви не љу ди ма,
из ја вио је да је по вод за ор га -
ни за ци ју те ма ни фе ста ци је
би ла же ља да се де ци кроз за -
ба ву и игру при бли жи та те ма.

– Тај ме тод се по ка зао као
ве о ма до бар јер де ци о тр го ви -
ни љу ди ма го во ре вр шњач ки
еду ка то ри. Они се мак си мал -
но тру де да им све об ја сне на

лак и ра зу мљив на чин, а ка да
се све за вр ши, де ци де ле сим -
бо лич не на гра де за њи хов труд.
По ку ша ће мо да 18. ок то бра,
на Ме ђу на род ни дан бор бе
про тив тр го ви не љу ди ма, ор -
га ни зу је мо још је дан ова кав
са јам и да укљу чи мо у на шу
ак тив ност де цу и из дру гих вр -
ти ћа у гра ду – ис та као је Ве се -
ли но вић.

Он је на ја вио да ће Те рен -
ска је ди ни ца Цр ве ног кр ста
ор га ни зо ва ти се ми на ре о тр -
го ви ни љу ди ма ко ји ма ће
при су ство ва ти вас пи та чи из
деч јих вр ти ћа у гра ду и ро -
ди те љи.

На те ри то ри ји Ср би је про шле
го ди не иден ти фи ко ва но је 55
жр та ва тр го ви не љу ди ма, или 37
од сто ви ше не го у 2015. го ди ни.

Ме ђу њи ма је би ла два де сет
јед на ма ло лет на осо ба, а ве ћи -
ну су чи ни ле де вој чи це. По ли -
ци ја је пре ки ну ла тр го ви ну
љу ди ма де сет пу та, од че га у
осам слу ча је ва у са мом по чет -
ку, у фа зи вр бо ва ња, а два пу -
та то ком пре ба ци ва ња жр та ва
у дру ге зе мље.

Осно ва но се сум ња да је ово
са мо врх ле де ног бре га и да је
број жр та ва тр го ви не љу ди ма
мно го ве ћи од оног ко јим се
ба ра та. М. Глигорић

„Елек тро при вре да Ср би је”
апе ло ва ла је на све си ро ма шне
да се при ја ве цен три ма за со -
ци јал ни рад ка ко би им би ло
омо гу ће но да не пла ћа ју од ре -
ђе ну ко ли чи ну га са и стру је.

У про шлој го ди ни ову по -
вла сти цу је ко ри сти ло 65.000
со ци јал но угро же них до ма -
ћин ста ва, иа ко је на осно ву
нов ца ко ји је из бу џе та из дво -
јен за ту на ме ну би ло пред ви -
ђе но да их бу де 85.000.

Због то га је, пре ма про це на -
ма ЕПС-а, мно го оних ко ји се
због не ма шти не ди вље при -
кљу чу ју на струј ну мре жу и
ри зи ку ју да због то га за вр ше
на су ду.

Као по сле ди ца то га де ша ва -
ју се тра ге ди је, као што је она
ко ја се не дав но до го ди ла у јед -
ном се лу по ред Алек син ца ка -
да су же на и њен син по ги ну ли
од уда ра стру је. Они су стра да -
ли за то што, због те шке ма те -
ри јал не си ту а ци је, ни су има ли
нов ца да пла ћа ју стру ју, па су
се не струч но при кљу чи ли на
елек трич ну мре жу.

„Тај тра ги чан до га ђај је на
нај стра шни ји на чин по ка зао
ко ли ко је опа сно нео вла шће -
но при кљу чи ва ње и ко ри шће -

ње елек трич не енер ги је. Под -
се ћа мо све со ци јал но угро же -
не гра ђа не да има ју мо гућ ност
да бес плат но до би ју од ре ђе ну
ко ли чи ну стру је и га са на осно -
ву Уред бе о енер гет ски угро же -
ном куп цу ко ју је до не ла Вла да

Ср би је. По треб но је са мо да се
прет ход но при ја ве слу жби со -
ци јал не за шти те у ме сти ма
где жи ве”, пи ше у са оп ште њу
Елек тро при вре де Ср би је.

Под се ћа мо, у Уред би о
енер гет ски за шти ће ном куп цу

пи ше да си ро ма шне по ро ди -
це, у за ви сно сти од бро ја чла -
но ва у до ма ћин ству, укуп ног
ме сеч ног при хо да и имо вин -
ског ста ња, има ју пра во на
бес плат ну ме сеч ну по тро шњу
од 120 до 250 ки ло ва та стру је

и 35–75 куб них ме та ра га са.
Услов за сти ца ње ста ту са

енер гет ски за шти ће ног куп ца
је ме сеч ни при ход до
13.595,68 ди на ра за јед но чла -
но до ма ћин ство, 19.795 ди на -
ра за дво чла но и тро чла но,

25.990,25 ди на ра за че тво ро -
чла но и 32.684 ди на ра за до -
ма ћин ства са шест и ви ше
чла но ва.

Сам ци ко ји ма се при зна
ста тус за шти ће ног куп ца има -
ју пра во на 120 ки ло ва та бес -
плат не стру је ме сеч но. Дво -
чла на и тро чла на до ма ћин -
ства мо гу да по тро ше 160 ки -
ло ва та, а по ро ди ца ма ко је
има ју од че ти ри до пет чла но -
ва сле ду је 200 ки ло ва та ме -
сеч но. Нај ве ћу по вла сти цу од -
но сно пра во да по тро ше 250
ки ло ва та без ика кве на кна де
има ју ше сто чла на до ма ћин -
ства.

Мо гу ћи раз лог за то што се
ма ли број си ро ма шних ја вио
за олак ши це у по тро шњи
енер ги је је сте не до вољ на ин -
фор ми са ност о то ме ко мо же
оства ри ти то пра во. Осим то -
га, пра во на бес плат ну стру ју
не при зна је се они ма ко ји се
гре ју на тај енер гент, а та квих
је у Ср би ји мно го.

Про блем је и оби ље до ку ме -
на та ко је би нај пре тре ба ло
до би ти у ра зним оп штин ским
и град ским слу жба ма да би се
кон ку ри са ло за ову при ви ле -
ги ју. М. Г.

ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ ПОД СЕ ЋА СИ РО МА ШНЕ

При ја ви те се за бес плат ну стру ју

ВИ СО КИ СА ВЕТ СУД СТВА

За стра ши ва ње но си ла ца суд ске вла сти
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ПРО ДА ЈЕМ фи јат ти по,
1995.го ди ште, бен зи нац,
ре ги стро ван. Вла сник, 650
евра. 061/655-53-05. (СМС)

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

ТО ЈО ТА ја рис, 1.4 Д, 5 вра -
та, 2003, на име, 2.550 евра.
064/247-97- 83. (СМС)

МЕР ЦЕ ДЕС ви то без ула га -
ња. 064/886-50-02. (СМС)

НА ПРО ДА ЈУ ма зда 626,
1993. го ди ште, ди зел.
066/502-94-91, 
013/231-39-08. (239529)

ПЕ ЖО 206 ди зел, 1999. го -
ди ште, ни је ре ги стро ван,
600 евра. 063/775-29-92.
(239550)

ПРО ДА ЈЕМ то јо ту ја рис,
2002. го ди ште. 064/850-70-
69. (239532)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ уз до -
пла ту пе жо 205, 1988. го ди -
ште, ре ги стро ван до сеп -
тем бра 2017, у со лид ном
ста њу. 060/021-61-95.
(239580)

ДА ЧИ ЈА ло ган, ка ра ван,
2009. го ди ште, угра ђен ме -
тан, 2.500 евра. 063/779-
60-14, Дра ган. (239547)

ПРО ДА ЈЕМ си тр о ен кса ра
пи ка со, 1.6 ХДИ, 2005. го -
ди ште, у до бр ом ста њу.
065/377-15-70. (239546)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2003. де -
цем бар, пе то ра вра та, у пр -
вој бо ји, 159.000 км, вла -
сник. 064/130-36-02. (2395)

СТИ ЛО 1.9, мул ти џет, 2004,
ка ра ван, 188.000 км, фул
опре ма, на име. 064/130-
36-02. (239584)

ГРАН ДЕ пун то 1.3, мул ти -
џет, 2006, пе то ра вра та,
фул опре ма, 94.000 км,
вла сник. 064/130-36-02.
(239584)

МИ ЦУ БИ ШИ carisma 1.9
ТД, 1997. го ди ште, про да -
јем, 1.300 евра. Тел.
065/322-77-84. (239635)

ОПЕЛ век тра на про да ју,
ха ва ри сан, 1990. го ди ште,
1.600 ку би ка. Тел. 064/438-
54-15. (239643)

ФОРД мон део 2006. го ди -
ште, пр ва бо ја, пр ви вла -
сник, сер ви сна књи жи ца,
вре ди по гле да ти. 013/348-
453. (238638)

ДА ЧИ ЈА ло ган, ка ра ван,
2009. го ди ште, од лич на,
ме тан, по вољ но. 
063/779-60-14, Дра ган. 

ПРО ДА ЈЕМ ма зду 626, 700
евра, мо же за ме на за ску -
пљи ау то. 060/821-15-87. 

ФИ ЈАТ ма реа 1.6, 2002. го -
ди ште, бен зин, ре ги стро ван
до фе бру а ра 2018, 600
евра. 069/341-77-87.
(239690)

ПРО ДА ЈЕМ ди зел лом бар -
ди ни 14 кс, јед но клип ни.
Тел. 062/895-47-74.
(239720)

ГОЛФ 2, 1.6, бен зин+плин,
1987. го ди ште, ре ги стро -
ван, 600 евра. 062/856-64-
94. (239736)

ЈУ ГО ко рал 1.1, 2003, ре ги -
стро ван, га ра жи ран, до бар,
вла сник.  064/142-55-93.
(239768)

ФОРД мон део, 1993. го ди -
ште, ре ги стро ван до кра ја
го ди не, вла сник. Хит но.
064/128-38-95. (239780)

ТО МОС ау то ма тик 1987.
го ди ште, трај но ре ги стро -
ван, 250 евра. 
064/171-22-13. (239794)

МО ТОР пе жо ели сео 150
ццм. Тел. 060/726-12-56.
(239820)

ОД ЛИ ЧАН ау ди А 3, 1.9,
тур бо ди зел, ре ги стро ван.
069/744-286. (239830)

ОПЕЛ ка дет су за, 3 В, 1989.
го ди ште, бен зин, плин, ре -
ги стро ван до 31. де цем бра
2017, 600 евра. 062/236-
665. (239448)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу од 70 до
1.200 евра. 062/193-36-05.
(239766)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то ма ти -
ке, ис прав не, не ис прав не.
064/171-22-13. (239794)

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. (239670)

ТРАК ТОР ИМТ  560, при ко -
ли це 2.5 то не, плуг дво -
бразд ни. 062/975-56-23.
(239518)

ПРО ДА ЈЕМ пре су за ба ли -
ра ње клас мер кант 50.
063/472-440. (239583)

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

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Те сли.
063/849-54-32. (239337)

ГА РА ЖЕ у Пан че ву, Син ђе -
ли ће ва 60-а про да јем или
из да јем. 064/818-86-61.
(4710)

ЗИ ДА НА га ра жа, 14 м2, Со -
да ра, из да јем. Тел.
066/344-033. (239721)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу у цен тру,
др Жар ка Фо га ра ша.
062/644-925. (239447)

ТВ ПО ЛОВ НИ, 37, 55, 72,
за мр зи вач, го ре ње, ис пра -
ван. 348-975, 066/348-975.
(239427)

ВЕШ-МА ШИ НА, ел. шпо рет
и по лов ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (239564)

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. (239679)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме -
шта ја: сто ли це од 1.200,
сто ло ви од 4.500, кре ве ти
од 9.000, уга о не ку хињ ске
клу пи це од 7.000. Ста ра
утва, 060/600-14-52.
(238005)

ПО ВОЉ НО про да јем мо -
тор ну те сте ру. Ми лен ти је,
013/751-574. (238219)

ПРА СИ ЋИ ман гу ли це 350
жи ва ме ра, 450 по лут ке.
062/167-16-81 (231300)

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

ПРО ДА ЈЕМ те ле ви зор, ри -
си вер, ске нер, штам пач, та -
блет, бе жич ни те ле фон.
062/318-668. (238708)

ПРО ДА ЈЕМ пе кар ску опре -
му због за тва ра ња пе ка ре,
по вољ но, од лич но ста ње.
061/254-44-44. (239418)

ПО ВОЉ НО про да јем  по ли -
це и сто ло ве, по год но. По -
год но за ло ка ле. 064/327-
59-78. (239404)

ПРО ДА ЈЕМ ку ку руз, пре -
кру пу и ба ли ра ну де те ли ну.
До но сим на кућ ну адре су.
Тел. 064/129-45-43.
(239391)

РА САД: па ра дајз, кра ста -
вац, па при ка, про да јем. Га -
ран ци ја ква ли те та.
064/143-50-23, 062/165-70-
20, 626-285. (2139387)

КРЕ ВЕ ТАЦ + ду шек бе ли,
не ко ри шћен, 6.000.
064/548-78-49. Дра га на.
(239475)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ли
огрев, са ло нит пло че, би бер
цреп, стај ско ђу бре, ху мус
за цве ће, кра ву. 063/711-
77-54. (239472)

ПРО ДА ЈЕМ цр но-бе ло те ле,
три ме се ца. 062/976-02-30.
(239434)

ПРО ДА ЈЕМ хар мо ни ку 120
ба со ва, 11 ре ги стра. Тел.
013/633-607. (239538)

ПРО ДА ЈЕМ пећ на др ва ла -
ра, но ва. Тел. 013/633-607.
(239538)

ЦЕ ВИ Ф 20 цм х 6 м, раз не
ме тал не ку ти је, ар ма ту ра
фи 12 мм. 063/355-932.
(239539)

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 (239506)

ХИТ НО но ви ка у че ви, два
ко ма да, 180 евра, ви три на,
м бој лер, ор ман. 064/154-
25-82. (239577)

ЈА ГАЊ ЦИ на про да ју, 25 –
30 кг. Тел., 064/665-86-25.
(239574)

ПРА СИ ЋИ за Ђур ђев дан,
вр хун ски ква ли тет, бес плат -
но кла ње и до ста ва.
063/812-36-04, 062/691-
205. (239+569)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен те,
ку хи ња 10.000 ди на ра, но -
ва. 371-568, 063/773-45-97.
(239563)

ПРО ДА ЈЕМ шлај фе ри це за
те ра цо, шлај фе ри цу за пар -
кет, ди за ли цу гра ђе вин ску,
кан тар 500 кг. 064/026-05-
25. (239546)

ПРО ДА ЈЕМ уга о ну гар ни ту -
ру (др во), и фо те ља у ком -
пле ту. 062/431-227.
(2395939

ПРО ДА ЈЕМ те ле ви зор, ри -
си вер, ске нер, штам пач, ви -
се ћу, та блет, бе жич ни те ле -
фон. 062/318-86-68.
(239564)

ПРО ДА ЈЕМ ло чва ки ка ра -
бин, 30 – 06, ли цу са до зво -
лом. 312-189. (239603)

ПРО ДА ЈЕМ ве зе не пе шки ре
за свад бе. Тел. 347-344.
(239596)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но ма ну -
ел ни струг за об ра ду др ве -
та. 063/865-80-73. (239544)

ПРО ДА ЈЕМ елек тро мо тор
2.800 обр та ја, ге до ре, кљу -
че ве, пи о нир сте гу, ва гу тр -
го вач ку 5 кг. 064/611-37-
09. (239663)

НО ВИ ЈЕ веш-ма ши не, ком -
би но ва ни фри жи дер са два
мо то ра, нов елек трич ни
шпо рет, ТА пећ 3,5 кв, те ле -
ви зор 51 цм, уга о на га р ни -
ту ра, фран цу ски ле жај, нов
брач ни кре вет, тро сед мој -
ца. Тел. 063/861-82-66.
(239712)

ДР ВА на про да ју. 064/357-
82-08. (39696)

РА САД на про да ју, до но си -
мо и на кућ ну адре су.
064/080-86-99. (239696)

БУ КВА, цер, храст, ба грем,
ба гре мо ве се че ни це.
063/364-310, „То пли на”.
(239727)

НА ПРО ДА ЈУ веш-ма ши на
го ре ње, WA 543, од лич но
ста ње. 065/599-20-00.
(239730)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, су до-ма -
ши не, ма ши не за су ше ње,
фри жи де ри, шпо ре ти из
Не мач ке са га ран ци јом.
063/456-269. (239764)

ТА 6 кв, цер. 063/329-340.
(239775)

ЛР ко шни це про да јем, ком -
плет не или де ло ве по је ди -
нач но. 060/660-79-60.
(239748)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши не
ар до, си менс, ин де сит. Тел.
063/158-27-50. (239745)

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

ПРО ДА ЈЕМ ја гањ це и ов це.
064/380-56-30, 013/632-
151. (239804)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван по ло ван
на ме штај за ку ће, ста но ве,
кан це ла ри је. 061/641-30-
36, 061/317-07-67. (23989)

ПРО ДА ЈЕМ елек трич ни ми -
ни шпо рет стан дард ни,
фри жи дер, за мр зи вач. Ми -
ћа, 346-790, 064/129-73-60.
(239812)

ПО ВОЉ НО про да јем по ли -
цу за во ће, по ли це, ва гу ди -
ги тал ну, рас хлад ну ме сар -
ску ко мо ру. По год на за све
на ме не. 062/862-99-36.
(239815)

ПРО ДА ЈЕМ ко мо ду, ста -
рин ску, са огле да лом, бе ла.
063/314-877. (239817)

ТВ ФИ ЛИПС, екран 37, не -
мач ки те ле фон ги га сет А
100 па на со ник те ле фон, АЦ
адап тор елек трик, че ти ри
стил ске сто ли це, ба рок стил
окру гле, тро сед (др во), рас -
кла па се, сто 100 х 50 х 50,
све очу ва но и ква ли тет но.
Тел. 063/386-323, по сле 16
са ти. (239816)

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. (239837)

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

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, гар ни ту ре, ку хи ње, ТА
пе ћи и оста ло по кућ ство.
062/148-49-94. 
(239405)

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. (239747)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме та ле,
ста ро гво жђе, за мр зи ва че,
веш-ма ши не, фри жи де ре,
те ле ви зо ре. 061/206-26-24.
(239792)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу ми ни -
јум, аку му ла то ре, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, шпо ре те,
кре ке ве со и те ле ви зо ре.
061/322-04-94. (239792)
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КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу ми ни -
јум, ба кар, ме синг, аку му -
ла то ре, веш-ма ши не, за мр -
зи ва че, те ле ви зо ре.
061/321-77-93. (239792)

КУ ПУ ЈЕМ све ме та ле, гво -
жђе, фри жи де ре, за мр зи ва -
че, веш-ма ши не, те ле ви зо ре
и оста ло. 064/484-13-76.
(239792)

КУ ПУ ЈЕМ ку хи ње, сто ло ве,
сто ли це, уга о не ку хињ ске
клу пе, ТА пе ћи. 063/195-
07-17. (239805)

КУ ПУ ЈЕМ три по лов на хо -
ри зон тал на про зо ра.
066/357-870. (239819)

СКУ ТЕР и Hi/Fi и сте рео
уре ђа је ку пу јем. 064/866-
20-70. (239154)

КУ ПУ ЈЕМ ме тал ни ча мац до
5 м ду жи не. Тел. 063/164-
06-79. (239514)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре веш-ма ши -
не, фри жи де ре, шпо ре те,
бој ле ре, ста ро гво жђе, аку -
му ла то ре, до бро пла ћам.
061/144-82-80, 064/227-68-
03. Злат ко. (239676)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у цен тру
Стар че ва. 062/651-557.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Бан. Но -
вом Се лу, усе љи ву, тро фа -
зна стру ја, пла стич на сто ла -
ри ја, фа са да сти ро пор, ку -
па ти ло, 18.50 ари пла ца.
063/874-70-77. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац 10 ари, Ка ра у ла, Ри -
бар ска, бли зи на „бу вља ка”,
воз, ау то бус, вла сник. Тел:
063/606-270. (СМС)

ДО ЊИ ГРАД, ку ћа сре ђе на
са два ста на, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97. (23870)

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

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

ВИ КЕД НИ ЦА, Де во јач ки
бу нар, асфалт, двој на, стру -
ја, во да, ку па ти ло, сре ђе на.
По вољ но. 063/832-50-97.

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

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу на
Зла ти бо ру, мо же за ме на –
стан, ку ћа у Пан че ву.
064/668-89-00. (239059)

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

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут, ви -
кен ди ца 25 м2, по моћ не
про сто ри је 64, све ле га ли -
зо ва но на 14 ари воћ ња ка и
ба ште, 15.000 евра.
063/771-42-24. (239432)

НО ВА МИ СА, ку ћа спрат на,
9 х 12, 2.5 ара, бр зо усе љи -
ва. 064/221-36-12. (239471)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће са три
ку па ти ла, по вољ но. Тел.
064/982-45-50. (239467)

НА КУ ДЕ ЉАР СКОМ на си -
пу, про да јем 20 ари зе мље.
Тел. 060/037-30-51.
(239465)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа, по моћ -
ни обје кат, 7,5 ари пла ца.
064/538-48-35. (239451)

ТЕ СЛА, про да јем плац са
два ста ри ја стам бе на објек -
та. Тел. 060/037-30-51.
(239645)

ПРО ДА ЈЕМ плац, 15 ари,
Ку де љар ски на сип, гра ђе -
вин ско зе мљи ште. 069/326-
10-71. (239446)

КУ ЋА, га ра жа, по моћ ни
објек ти, воћ њак, ба шта, 20
ари, Пе ли стер ска 18-е.
065/251-56-89.(239445)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ба нат ско
Но во Се ло, 140 м2, ви кен -
ди ца Де во јач ки бу нар.
064/617-02-29. (239456)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ плац 7 ари,
Ми са. 064/169-02-56.
(239479)

ПАН ЧЕ ВО, Стре ли ште, екс -
тра ло ка ци ја, но ва, укро -
вље на ку ћа, на ста вак ра до -
ва по свом из бо ру, бру то
155 м2, грађ. до зво ла, при -
ка че на на обје кат стру ја,
во да, ка на ли за ци ја, екс тра
мир на ули ца. 063/637-673.
(239423)

КУ ЋА у при ро ди 100 м2, но -
ва на 21 ар пла ца, са пре -
див ним по гле дом. 063/341-
881. (239424)

КУ ЋА на про да ју, 150 м2,
га ра жа, 15 ари пла ца.
061/184-53-53. (239425)

ЦЕН ТАР, две ком фор не ку -
ће на ма њем пла цу.
063/320-618. (239426)

7 АРИ на про да ју, угао Б.
Ши по ша и Т. Мар ко ви ћа.
063/880-00-63. (239403)

10 АРИ на про да ју, Стре ли -
ште, Јо а ки ма Ву ји ћа, вла -
сник. 063/880-00-63.
(239403)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ плац 4 ара
и ха ла 90 м2 на 5 ари.
069/213-97-37. (239399)

ПРО ДА ЈЕМ плац под во ћем
14,37  ари у Пан че ву.
063/245-225. (239394)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу До ло во,
без по сред ни ка, 16 ари, 150
м2. 063/153-37-70. (239393)

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)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац, 8 ари, Ко за рач ки про -
сек. Тел. 060/601-60-23.
(239388)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ка ра у -
ли, 7.02 ара, Ри бар ска ули -
ца, по вољ но. 060/743-03-
62. (239381)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа, све
ло ка ци је, ну ди аген ци ја
„Го ца”, 063/899-77-00.
(239496)

ИЗ ДА ЈЕМ плац са кол ском
ва гом, усе љи во од мах.
065/550-86-10. (239524)

БА ШТА, 17 ари (10 х 170),
на Ку де љар цу уз „Тех но ма -
р кет”. 251-86-16, 063/729-
72-86. (239542)

ПРО ДА ЈЕ се на Ја буч ком
пу ту ку ћа са по моћ ним
објек ти ма, 25 ари, ле га ли -
зо ва но. Тел. 064/060-64-20,
зва ти по сле 17 са ти.
(239511)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 160 м2, 3
ара, 65.000. (679), „Трем
01”, 332-031, 063/836-23-
83. (239509)

ОМО ЉИ ЦА, 130 м2, 7 ари,
31.000. (679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-23-83.
(239509)

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. (239572)

СТА РА ку ћа са пла цем 30
ари, Ба нат ско Но во Се ло.
063/863-80-15. (239555)

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

КА РА У ЛА, нова ку ћа 86 м2,
енер гет ски па сош, укњи же -
на, вла сник. 065/258-87-77.
(239586)

КУ ЋА 120 м2 на 5 ари пла -
ца, Пре спан ска 15, ле га ли -
зо ва но, вла сник. 063/307-
674. (239592)

КУ ЋА на про да ју, ле па, од
чвр стог ма те ри ја ла, усе љи -
ва. 062/967-66-45. (239609)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ба ва ни -
штан ски пут и руч ни кру -
њач. 063/845-45-80.
(239606)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве, град -
ско гра ђе вин ско зе мљи ште,
ули ца 7. ју ли. 064/212-52-
52. (239610)

У ЈА БУ ЦИ, при зем на ку ћа
на про да ју, 100 м2.
064/412-95-88. (239607)

ЛЕ ПА, но ва тро соб на ку ћа,
Сиб ни ца, 10 ари плац,
огра ђе но, 36.000. (470),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (239595)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, но во град ња,
ку ћа две стам бе не је ди ни -
це, 200 м2, 3 ара, 51.000.
„Стан плус”, 063/771-75-96.
(239614)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг му че -
ни ка 18. 064/167-04-77.
(239621)

НА ПРО ДА ЈУ ба шта 6 ари,
Но во се љан ски пут.
063/865-80-77. (239645)

СТА РА МИ СА, 124 м2, 5,5
ари, 26.000; То по ла, 100 м2,
7 ари, 30.000.(396), „Лајф”,
061/662-91-48. (239646)

ПЛАЦ 9 ари, Ка ра у ла, мо -
же и за ме на уз до пла ту.
Тел.063/769-41-44.
(239666)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ плац 25
ари. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(239659)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 
ста ра Ми са. 
Тел. 069/223-24-25.
(239711)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу,
Мак си ма Гор ког, 3.8 ара.
063/301-360. 
(239702)

КО ТЕЖ 1, но ви ја град ња,
160 м2, 2,3 ара, гре ја ње,
75.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(239698)

МАР ГИ ТА, по че так, 100 м2,
1.5 ар, без ула га ња, 70.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (239698)

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.
(239698)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву 25 ари,
пре ма Скро ба ри. Тел.
063/789-09-91, 013/319-
159. (239707)

ТЕ СЛА, пре ле па са лон ска
ку ћа, 178 м2, 5,5 ари,
95.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (239693)

СКА ДАР СКА, бли зу Ко те жа
ку ћа 41 м2, 7 ари, 31.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (239693)

БА ШТА, воћ њак, 10 ари код
бив ше ка сар не 5000.
064/888-40-95. (239701)

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

ГРА ЂЕ ВИН СКИ плац, Ка ра -
у ла, 20 ари, 15 м ши ри не,
из ла зи на Та миш. 064/661-
14-43. 239751)

КУ ЋА, Пан че во, Ца ра Ду -
ша на 100, 176 м2, на 8 ари
пла ца. 013/251-66-46.
(239752)

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

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

НО ВА ку ћа 60 м2, 3 ара,
17.000 евра, ста ра Ми са.
061/664-39-26. (239765)

ТРИ ку ће за себ не, 7 ари
пла ца, 41.000 евра, ста ра
Ми са. 061/664-39-26.
(239765)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо љи ца,
но ви ја, ме њам за стан.
064/168-84-32. (239771)

КУ ЋА, Ба ва ни штан ски пут,
пре ко пу та Ка сар не.
064/248-94-34. (2397729

ПЛАЦ на про да ју, Ко теж 1,
по вољ но, 3 ара. 064/128-
38-95.  (239779)

КУ ЋА, две одво је не стам бе -
не је ди ни це, га ра жа, гре ја -
ње, ПВЦ, по вољ но. Тел.
,064/124-48-15. (239782)

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

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. 
(239795)

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. 
(239795)

ПРО ДА ЈЕМ плац 6 ари, са
ози да ним су те ре ном, 120
м2, ста ри ПИК „Та миш”.
065/366-32-33. (239814)

КУ ЋА 50 м2, плац 5 ари, Ру -
жи на, за ме на за стан 60 м2,
Ко теж 1 – 2. 063/386-557.
(239813)

КУ ЋА, че ти ри ета же, 100
м2, гас, два пар кинг ме ста,
три спа ва ће, два ку па ти ла.
069/822-48-24. (239829)

ВЕ ЛИ КИ из бор не крет ни на,
пла це ва, ку ћа, ста но ва, ло -
ка ла. „Мил ка М”, 063/744-
28-66. (239836)

БЛИ ЗУ цен тра, 16 ари, ку -
ћа, са мо 15.000. (67),
063/744-28-66, „Мил ка М”.
(239836)

НО ВОС Е ЉАН СКИ, 28 ари,
8.000; Бе о град ски, 16 ари,
9.000. (67), 063/744-28-66,
„Мил ка М”. (239836)

ПРО ДА ЈЕМ пре ле пу ку ћу
на Ко те жу. „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (4710)

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. (239795)

ПЛАЦ 8 ари, Но во се љан ски
пут. 064/808-72-51.
(2139803)

ПРО ДА ЈЕМ стан, ши ри цен -
тар 57 м2, ста ра град ња
ком плет но ре но ви ран. Вла -
сник, 063/825-59-15. (СМС)

СТАН 84 м2, VI спрат, Ко -
теж 2, без по сред ни ка.
065/398-98-99. (238863)

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

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)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан на
Ми си, код ОШ „Све ти Са -
ва”, 36 м2, ин тер нет, гре ја -
ње. 063/309-344. (239302)

ИЗ ДА ЈЕМ леп стан у ку ћи,
по се бан улаз. Тел. 064/137-
48-67. (239000)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан стан, Пан че во, Ж.
Зре ња ни на 120-б. 063/725-
23-43. (239056)

ИЗ ДА ЈЕМ нов дво со бан
ком фо ран стан, згра да, II,
но ва Ми са. 063/801-09-85.
(239061)

ТЕ СЛА, стан на ме штен, 44
м2, од 1. ма ја. 063/837-37-
71, 063/841-16-27. (239113)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со бан
стан, пре леп, вре ди ви де ти,
но ва Ми са, 100 евра + де -
по зит. 064/458-94-96. (239)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан стан
30 м2, на Стре ли шту. Тел.
013/321-338, 068/524-52-
99. (239540)

СО ДА РА, 57 м2, ЦГ, IV,
лифт, 31.000. (679), „Трем
01”, 332-031, 063/836-23-
83. (239509)

СО ДА РА, дво и по со бан, 63
м2, ЦГ, IV спрат, ка блов ска.
Тел. 344-254. (239522)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан, 58 м2, ета жно гре ја ње.
Тел. 060/333-56-41.
(239519)

ЦЕН ТАР, 45 м2, ЦГ, II,
33.000. (679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-23-83.
(239509)

СО ДА РА, 41 м2, ЦГ, ПР, те -
ра са, сре ђен, 26.500. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (239509)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53
м2, VII спрат, ре но ви ран,
24.000 евра. 063/868-02-06.
(239589)

ТЕ СЛА,  „Дис”, 46 м2, јед но -
и по со бан, те ра са, 26.500,
до го вор. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(239594)

ДВО И ПО СОБ НИ, 65 м2, Ко -
теж, 38.000; Те сла, 45.000;
Ми са, 30.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (239594)

ЈЕД НО И ПО И СО БАН, 37 м2,
цен тар, Ко теж, 26.000; Ми -
са, нов, 22.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (239594)

ТЕ СЛА, дво со бан, ТА,
28.000 евра; дво со бан, ЦГ,
32.000 евра, до го вор. (470),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (239595)

ДВО И ПО СО БАН, Те сла, алу
сто ла ри ја, усе љив од мах,
36.000 евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(239595)

КО ТЕЖ 2, дво соб ни ста но -
ви од 29.000 до 33.000
евра. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(239595)

СТРО ГИ цен тар, пр ви
спрат, дво со бан, две те ра -
се, иде а лан за кан це ла ри ју,
ор ди на ци ју, 35.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (239595)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 45 м2, дво со -
бан, 22.000; јед но со бан,
21.500.  (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20. 

ТЕ СЛА, Но ви свет, 60 м2, I,
ЦГ. 064/210-69-12,
064/922-84-17. (239597)

КО ТЕЖ, про да јем дво и по -
со бан, 74 м2, јед но и по со бан
45 м2. 064/133-54-18. 

КО ТЕЖ 1, 27 м2, ЦГ, II, гар -
со ње ра, 18.000. 063/771-
75-96, „Стан плус”. (23961)

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.
(239618)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан
80 м2, но ва Ми са, Пан че во.
064/488-95-72. (239622)

ПЕН ЗИ О НЕ РИ, „Ел пис”
асо ци ја ци ја за по моћ ста -
ри јим ли ци ма. Ми те То па -
ло ви ћа 6. 061/324-40-85.
(239613)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, сре ђен 83 м2,
IV, ЦГ, 47.000; Ко теж 2,
дво со бан, I, дво со бан, I, ре -
но ви ран, 36.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(239646)

СО ДА РА, дво со бан, III, из -
вор но ста ње, 30.000; тро и -
по со бан, III,  43.000.  (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(239646)

ЦЕН ТАР, пре леп, 90 м2, ЦГ,
V, 50.000, ве ли ки из бор ста -
но ва, Аген ци ја  (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(239646)

СО ДА РА, дво и по со бан,
XI/XII, 34.000; вој не, IX, 68
м2, 38.000.  (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (239646)

КОМ ФО РАН че тво ро со бан
стан, 86 м2 + те ра са 18,75 +
га ра жа 28 м2. Све тог Са ве
104 ц. Мо же и за ме на уз
до пла ту, 66.000 евра.
065/300-98-01. 
(239677)

СТРО ГИ цен тар, 1.100 м2,
стам бе но-по слов ног објек -
та. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(239659)

ЦЕН ТАР, 60 м2, стан и ло -
кал, 42.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (239659)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, IV,
ЦГ, до го вор. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(239668)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град ња,
50 м2, дво со бан, II, ET.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (239668)

СО ДА РА, тро со бан, 83 м2,
сре ђен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239668)

НО ВА МИ СА, 40 м2, I, ЦГ,
23.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239668)

СО ДА РА, дво со бан, 52 м2,
ЕТ, 27.000, сре ђен. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(239668)
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КО ТЕЖ 1, јед но и по со бан,
38 м2, II, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(239668)

ПРО ДА ЈЕМ стан 55 м2, Ста -
ри Та миш, 14.500 евра.
060/067-73-33. (239416)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру, Ко -
теж 1 или ме њам за Вр њач -
ку Ба њу. 064/235-69-32.
(239409)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 40 м2,
Мо ше Пи ја де, ку ћу 350 м2

Мај ке Ју го вић., 064/182-17-
16. (239438)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, дво ри ште, га ра -
жа, укњи же но, 17.500.
064/938-41-99. (239464)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан,
52 м2, Ко теж 2, вла сник.
062/445-614, вре ди по гле -
да ти. (239464)

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

ЦЕН ТАР, стан до ули це, 54
м2, 19.500, ве ли ки из бор
дво ри шних ста но ва.
063/899-77-00. 

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

КО ТЕЖ, 67 м2, 35.000; 83
м2, тро и по со бан, 48.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(239496)

КО ТЕЖ 1, 60 м2, дво и по со -
бан, 35.500; 70 м2, тро со -
бан, 39.000. „Го ца”,
063/899-77-00. 
(239496)

СО ДА РА, 54 м2, дво со бан,
28.000; 74 м2, тро со бан,
45.000. „Го ца”, 063/899-77-
00. (239496)

ЛА ВА ТОЛ СТО ЈА, 58 м2,
дво со бан, нов, 44.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(239496)

ЦЕН ТАР, 40 м2, јед но и по со -
бан, нов, 28.000; 49 м2, дво -
со бан, ре но ви ран, 28.000;
60 м2, дво со бан, 39.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(239496)

ТЕ СЛА, 45 м2, дво со бан,
23.500; 40 м2, јед но со бан,
23.000. „Го ца”, 
063/899-77-00. 
(239496)

ТЕ СЛА, 54 м2, дво со бан,
ЦГ, VI, лифт, 33.000, до го -
вор. „Го ца”, 063/899-77-00.
(239496)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 47 м2, дво со -
бан, 23.000; 38 м2, јед но со -
бан, 22.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (239496)

ТЕ СЛА, дво со бан, 55 м2, III,
ЦГ, 35.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 
063/274-951. 

ШИ РИ ЦЕН ТАР, но во град -
ња, дво со бан, 50 м2, III, ЕГ,
38.000, до го вор.  (336),
„Олимп”, 351-061, 
063/274-951. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 54
м2, VI, ЦГ, сре ђен, усе љив,
31.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 
063/274-951. 

ТЕ СЛА, дво со бан, 52 м2, IV,
TA, усе љив, 23.000, до го -
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. 

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 60 м2,
III, ЦГ, 32.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. 

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

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 58 м2,
III, Вој во ђан ски бу ле вар,
30.500. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(239714)

СО ДА РА, 64 м2, I, ЦГ, од ли -
чан, 37.500. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (239714)

СО ДА РА, 57 м2, IV, ЦГ, по -
глед на ре ку, 32.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. 
(239714)

ТЕ СЛА јед но со бан сре ђен,
40 м2, ВП, ЕГ, те ра са,
23.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(239714)

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. (239698)

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. (239698)

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.
(239698)

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. 
(239698)

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.
(239698)

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.
(239698)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по че так, дво -
со бан, 55 м2, II, ЦГ, ре но ви -
ран, 31.000. (677),  „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-55-
74. (239698)

ЦЕН ТАР, 2.0, ЦГ, I, 35.000;
Ко теж 2, 2.0, ЦГ, 28.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-025.
(239722)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.5, ЦГ;
31.000; Мар ги та, 60,
13.000; Ка ча ре во, 9 ари,
147, 26.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (239722)

СО ДА РА, леп дво со бан, 54
м2, I, 31.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (239693)

СТРО ГИ цен тар, дво и по со -
бан, 63 м2, V, два лиф та,
43.000.  (398), „Кров”,
060/683-10-64. 
(239693)

МИЛ Е ТИ ЋЕ ВА, но ви ји дво -
со бан, 57 м2, га ра жа, дво -
ри ште, 39.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(239693)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Со да ра,
54 м2, ЦГ, V спрат, усе љив.
Тел. 064/824-17-13.
(239711)

ПРО ДА ЈЕМ ре но ви ран, из у -
зет но по зи ци о ни ран дво -
собан  стан, 63,5 м2, 
Стре ли ште, V/VII, ЦГ, лифт,
оста ва. 063/391-277.
(239705)

ХИТ НО, по вољ но стан 115
м2, и ло кал 96 м2, цен тар.
064/329-48-40. (239763)

СТАН 50 м2, 2 ара пла ца,
9.900 евра, ста ра Ми са.
061/664-39-26. (239765)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу, ку хи њу, ку -
па ти ло, за по сле ним ли ци -
ма. 064/988-99-10,
061/189-00-93. (239761)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 66
м2, са те ра сом, VI спрат,
ком плет но сре ђен, 30.500
евра. 064/613-24-28.
(239780)

СТАН у цен тру, 58 м2, ду -
плекс, 33.000. 065/682-59-
86. (239774)

ТЕ СЛА, 40 м2, ета жно гре ја -
ње у при зе мљу. 063/329-
340. (239775)

ЛЕ ЊИ НО ВА, ре но ви ран
дво со бан, 55 м2, II, ЦГ,
38.000. (049), „Му станг”,
064/151-18-93. (239790)

СА МАЧ КИ, при зе мље, 17
м2, 12.500. (049), „Му -
станг”, 062/129-94-67.
(239790)

ТЕ СЛА, јед но со бан 30 м2 +
Т, II, ТА, леп, 22.500. (049),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(239790)

ГАР СО ЊЕ РА, сре ђе на, 
Са мач ки, 17 м2, II, 12.500.
(238),  „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. 
(239797)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со бан,
45 м2,  27.000. (238),  „Те -
сла не крет ни не”, 
064/668-89-15. (239797)

КО ТЕЖ 1, тро со бан, 66 м2,
ВПР, две те ра се, 37.000.
(238),  „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (239797)

ЦЕН ТАР, дво со бан стан 53
м2, ЦГ, I спрат, про да је мо
или ме ња мо за од го ва ра ју -
ћи стан у Но вом Са ду.
062/112-33-70. (239807)

ЦЕН ТАР, нов укњи жен, усе -
љив, 37 м2 + 12 м2, по вољ -
но. 063/208-352. (239819)

ПРО ДА ЈЕМ јед но соб не,
дво соб не и тро соб не ста но -
ве. „Ве сна 2”, 066/937-00-
13. (4710)

ЦЕН ТАР, Ко теж 1, гар со ње -
ре 27 м2, II, III, ЦГ, 18.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (239825)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, IV
спрат, ера са, оста ва, но во -
град ња. 069/822-48-24.
(239829)

ТЕ СЛА, ду плекс, III спрат,
те ра са, пар кинг ме сто, ЦГ,
но во град ња. 069/822-48-24.
(239829)

ЦВИ ЈИ ЋЕ ВА, јед но и по со -
бан, пот кро вље, но во град -
ња, пу на ви си на. 069/822-
48-24. (239829)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан
51 м2, но во град ња, но ва
Ми са, 26.000 евра.
064/354-71-33. (239832)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, I, 50
м2, ТА, 24.500. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (239825)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, Те сла,
ВП, пра зан, ком плет но ре -
но ви ран; цен тар, I, 40, пре -
леп, са мо 29.000. (67),
063/744-28-66, „Мил ка М”.
(239836)

ДВО СО БАН, Стре ли ште,
24.000, сре ђен, ЦГ, 21.000,
ВП, ТА. (67), 063/744-28-
66, „Мил ка М”. (239836)

ГАР СО ЊЕ РА, цен тар, II,
фул, на ме ште на те ра са,
вре ди по гле да ти, но ва. (67),
063/744-28-66, „Мил ка М”.
(239836)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV, 61,
30.000; цен тар, тро со бан,
II, 78 м2, 38.500. (67),
063/744-28-66, „Мил ка М”.
(239836)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан стан за
сре ђи ва ње, хит но. 063/449-
090. (239496)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви свих
струк ту ра Аген ци ји (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (239797)

КУ ПУ ЈЕМ без по сред ни ка
дво и по со бан или тро со бан
стан на Те сли са ЦГ.
061/617-21-09. (239811)

АГЕН ЦИ ЈИ „Кров” по треб -
ни ста но ви, ку ће, по себ но,
цен тар и Те сла. 060/683-
10-64. (239693)

АГЕН ЦИ ЈИ по треб ни ста но -
ви, бр за ре а ли за ци ја, све
струк ту ре и све ло ка ци је.
063/744-28-66. (239836)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку ће на
свим ло ка ци ја ма. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (239509)

АГЕН ЦИ ЈИ „Стре ли ште не -
крет ни не” по треб ни ста но -
ви, ку ће и оста ле не крет ни -
не за из да ва ње. 069/196-
96-05. (239659)

ХИТ НО ку пу је мо дво и по со -
бан стан од 1. до 3. спра та,
Ко теж 1 или Ко теж  2, кеш
ис пла та. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-
05. (239659)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Те сли. 064/152-00-58.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со -
ње ру у Са мач ком. Зва ти по -
сле 16 са ти. 063/697-360
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру од 25
м2, на ме ште на. Тел.
064/184-87-50. (239422)

ГАР СО ЊЕ РУ из да јем, не на -
ме ште но, на ду жи пе ри од.
065/447-79-69. (239410)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи јед но со бан
на ме штен стан у цен тру,
Штро сма је ро ва. 064/125-
23-22, 062/863-76-72.
(239400)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан
на Те сли. 062/873-62-98.
(239392)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан, 50
м2, ЦГ, пр ви спрат, М. Гор -
ког, 100 евра. 235-17-11,
062/351-711. (239382)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан, IV
спрат, лифт, гре ја ње, Стре -
ли ште. 063/351-766,
060/643-60-30. (239367)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но соб ну ку ћу,
на ме ште ну, Ба ва ни штан ски
пут. 065/628-94-23.
(239413)

ПО ТРЕБ НА ку ћа у на јам, у
ши рем цен тру. По же љан
кол ски улаз. 
064/129-52-24. 
(239469)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 43 м2, 
Стре ли ште, ЦГ. 
064/612-62-18. 
(239470)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са упо тре -
бом ку хи ње и ку па ти ла.
321-408. (239437)

КУ ЋА за из да ва ње, ком плет
на ме ште на са ло ка лом или
без. 063/841-16-27.
(239466)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
по лу на ме штен стан, ЦГ, Ко -
теж 2. Тел. 060/372-03-02.
(239461)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан на
Ба ва ни штан ском пу ту. 
Тел. 065/250-89-97.
(239449)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу, 120
м2, са окућ ни цом, у цен тру
Стар че ва. 063/502-211.
(239454)
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ИЗ ДА ЈЕМ стан, 062/835-10-
03, 063/765-29-16. (239494)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан на но вој Ми си.
063/777-28-66. (239678)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но со -
бан стан у цен тру и Стре ли -
шту. 060/721-21-04.
(239537)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру бли зу
Ау то бу ске ста ни це, на ме -
ште ну, 70 евра. 062382-
434. (239541)

ИЗ ДА ЈЕ МО јед но со бан пра -
зан ста ну са ста ву ку ће,
Стре ли ште, по вољ но. Тел.
311-716. (239507)

У СА МАЧ КОМ из да јем на -
ме ште ну гар со ње ру сам цу,
80 евра. 062/361-676.
(239508)

ИЗ ДА ЈЕМ на Ми си ма њи
на ме штен стан сам ци ма.
063/154-94-11, 063/171-96-
16. (239503)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан стан, Со да ра, ду жи
пе ри од, гре ја ње, де по зит.
063/234-283. (239515)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан  уче ни ку, Те сла.
064/348-07-60, 231-99-54. 

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у
стро гом цен тру. 062/345-
958. (239458)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со -
ње ру у Са мач ком. 062/859-
77-79. (239551)

СТАН, но во, на ме штен, ЦГ,
сам ци ма, уче ни ци ма, код
пи ја це, јед но со бан.
063/824-50-38. (239552)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со -
ње ру, ши ри цен тар, 100
евра, гре ја ње гра тис.
060/340-70-60. (239578)

ДВО И ПО СО БАН на ме штен
стан, 70 м2, у Мо ше Пи ја де,
ста на ри на ме се но + де по -
зит. 061/642-87-09.
(2395345)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме штен
стан у цен тру. Тел. 065/335-
12-73. (239611)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Стре ли шту, VII спрат, ре но -
ви ран, 120 евра. 063/868-
02-06. (239589)

ЈЕД НО СО БАН на ме штен
стан, цен тар, I спрат, те ле -
фон, ТА, кли ма, ин тер фон.
013/251-01-65. (2139627)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со -
ње ру у цен тру, ТА, 70 евра.
069/113-00-73. (239634)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан по лу -
на ме штен стан на Стре ли -
шту. 064/842-92-52. (2396)

ИЗ ДА ЈЕ се по лу на ме штен
ве ћи стан, но ва Ми са. Тел.
064/220-17-25. (239645)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со бан
стан на Стре ли шту.
064/493-00-55. 239653)

ИЗ ДА ЈЕМ нов стан, гре ја ње
на гас, 50 м2, на ме штен,
цен тар, 150 евра. 064/237-
54-35. ((239658)

ПРА ЗАН стан, но ва Ми са,
40 м2, I спрат, 90 евра.
063/863-85-04,  013/373-
185. (239669)

ИЗ ДА ЈЕМ сре ђен пра зан
стан, 57 м2, I спрат, Ко теж
1. 064/252-42-98. (2396719

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со -
ње ру, но ва Ми са, Ти моч ка
32. 013/371-635, 064/297-
81-68, 064/993-71-74.
(239674)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у Са -
мач ком, 064/351-18-78.
(239715)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну ку ћу
за ста но ва ње у Стар че ву.
063/191-73-60, 063/830-14-
55 (239704)

ИЗ ДА ЈЕМ нов, леп део ку -
ће, по се бан улаз, са ЦГ, те -
ра се. 064/294-21-40
(239708)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан, пра зан
стан, Те сла, гре ја ње, кли ма,
те ле фон, лифт. 066/412-
723 (239697)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан на
но вој Ми си, по го дан за вој -
на ли ца. 063/839-56-81
(239731)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, на ме -
ште ну, сам цу, цен тар, за се -
бан улаз, по вољ но.
061/131-79-04 (239739)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со -
ње ру, про да јем две ма ње
гар со ње ре. 065/617-74-54
(239700)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан, не на -
ме штен стан, дво ри шни, у
цен тру. 061/610-90-76
(239750)

ЈЕД НО СО БАН стан за из да -
ва ње. 064/145-47-48,
061/175-00-15 (239758)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Стре ли -
шту. 013/316-823, зва ти од
20-22 са та. (239763)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан у
ку ћи, дво со бан, Стре ли ште,
де по зит оба ве зан. 064/503-
75-57 (239770)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи, дво ри шни
на ме штен стан. 064/844-43-
19 (239784)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но со -
бан стан, Ко теж 2. 064/672-
11-74 (239786)

БЕС ПЛАТ НО со бу, ку хи њу и
ку па ти ло из да јем ста нар ки
у Ива но ву. 064/372-94-71

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
Ми ло ша Обре но ви ћа 57/II.
063/237-247 (239800)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
ку хи ња, ку па ти ло, со ба, WI-
FI, ка блов ска. 100 евра +
стру ја, дво ри шни. 
063/208-389 (239802)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со бан
стан, ТА, код Хо те ла „Та -
миш”, 80 евра. 064/122-48-
07 (239808)

ИЗ ДА ЈЕ се стан у цен тру
гра да, на ме штен, 170 евра.
063/862-10-74 (239817)

ИЗ ДА ВА ЊЕ, цен тар, I, 34
м2, 100 евра, Са мач ки, I, 18
м2, 80 евра. 069/744-286
(239836)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла од
120 м2 и 80 м2 на Ја буч ком
пу ту 43-ц. 
Тел. 063/759-12-47.
(239333)

ЛО КАЛ, 40 м2, ТЦ Змај Јо -
ви на, при зе мље, сре ђен,
опре мљен, из најм љу јем.
064/963-60-06. 
(239727)
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ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -
кал са ку ћом. Но во се љан -
ски пут 113, Пан че во.
063/838-33-97 (239100)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 52 м2, ТЦ Змај Јо ви на
2 лок. 2. Тел: 060/562-62-96
(239147)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 58 м2 у Со -
ка че ту. 063/665-226
(239287)

СТРО ГИ цен тар, од лич не
мо гућ но сти, 100 и 50 м2, у
при зе мљу. 063/305-891.
(238277)

ЛИ МА РИ из да јем ра ди о ни -
цу са ала том или без ала та.
Тел. 069/126-09-62.
(239489)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -
кал, 18 м2, пр ви спрат,
„Тру бач”. 063/856-74-02.
(239412)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у Тр жном
цен тру „Тру бач”, 17,5 м2,
8.000 евра фик сно.
063/850-02-66. 
(239373)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за
Зе ле не пи ја це. 
060/351-03-56. 
(239436)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар
Стре ли шта. 064/959-98-83.
(239452)

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. (239442)

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. (239442)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2, код
Ау то бу ске ста ни це. 352-
105. (239497)

ЛО КАЛ, 30 м2, два улич на
из ло га, стро ги цен тар, из да -
јем. 066/344-033. (239721)

ЛО КАЛ, 40 м2, ТЦ Змај Јо -
ви на, при зе мље, сре ђен,
опре мљен, из најм љу јем.
064/963-60-06. 
(239727)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Ка ра ђор -
ђе вој-Ра до ми ра Пут ни ка 
18 м2. 060/624-33-20. 
(239746)

ПРО ДА ЈЕМ или ме њам за
стан ло кал од 39 м2 у цен -
тру Стре ли шта. Тел.
064/267-71-74. (239777)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 72 м2, Вој -
во де Ра до ми ра Пут ни ка 29.
063/278-250. (239553)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ ло -
кал на Зе ле ној пи ја ци, ло -
ка ци ја од лич на. Тел.
063/154-89-05, 013/210-48-
23.  (239562)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 17 м2, Зе -
ле на пи ја ца, глав на ули ца,
од лич на ло ка ци ја. 064/140-
88-36. (239571)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло ка -
ле у цен тру, Ца ра Ду ша на
22-а, Ка ра ђор ђе ва 15 и 12.
013/312-189. (239603)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ ло кал, но ва
Ми са, 50 м2, ви ше де лат но -
сти. 063/838-58-08.
(239608)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал, од лич -
на ло ка ци ја, сло бо дан од 1.
ма ја. 063/617-421. 
(239619)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, до
ули це, из лог, цен тар.
063/314-803. 
(239656)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне же не за
ши ве ње. Мо гу ћа при ја ва
рад ни ка (ши ју се му шке ма -
ји це), це на 20 дин. Ен дле -
ри ца. 060/738-69-43. (СМС)

КА ФА НИ „Ђе рам” по треб на
ку ва ри ца. 013/631-872,
062/478-394. (239681)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це са ис -
ку ством за рад на ин ду -
стриј ским ши ва ћим ма ши -
на ма. 064/001-19-47.
(239363)

ПО ТРЕ БАН пе кар и рад ни -
ца за тре ћу сме ну. 064/403-
51-32. (239408)

ПО ТРЕ БАН бу рек џи ја.
062/404-144. (239408)

ЕСТЕ ТИК сту дио In line по -
треб ни фри зе ри. Све ин -
фор ма ци је пу тем те ле фо на,
060/765-82-62. (239487)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца на Зе -
ле ној пи ја ци, за про да ју.
064/122-69-78.

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)

ТРА ЖИ МО во за че Б ка те го -
ри је за по тре бе пе кар ске
ин ду стри је у Бе о гра ду. Мо -
гућ ност ор га ни зо ва ног пре -
во за, фир ма „Пре во зник”.
(239430)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ по тре -
бан рад ник, Мо ше Пи ја де
86. 063/865-27-76. „Flash
VB”. (239499)

РЕ СТО РА НУ „Royal Burger”
у „Авив пар ку” по тре бан
ко но бар. 068/513-62-28.
(239459)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
на бен зин ској пум пи у Пан -
че ву. 351-601. (239550)
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КУ ВАР по тре бан ре сто ра ну
у цен тру гра да. 064/126-83-
53. (239579)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри са ис -
ку ством за рад у ре сто ра ну.
063/830-75-23, 060/734-73-
33. (239500)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за по -
сло ве уград ње ас фал та и
ко ше ња тра ве, од 8 до 16
са ти. 013/332-526. (239587)

POCO LOCO по треб ни рад -
ни ци за рад у про да ји и
шан ку. 355-222. (239611)

ПО ТРЕ БАН мај стор за бу -
рек. 061/301-31-61.
(239615)

ПО ТРЕБ НА кро ја чи ца ЗТКР
„Но ра”, Пан че во. Тел.
063/841-03-48. (239664)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и
ин ва лид них ли ца. Ми ра,
тел. 064/384-53-92.
(239662)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА „Зо ки
87”, тра жим рад ни ка. Тел.
К063752-12-13. (239677)

РЕ СТО РА НУ „Пи ле ћи ду -
ћан” по треб на рад ни ца у
про да ји. Тел. 377-230,
064/259-96-62. (239713)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну по -
треб ни му шко-жен ски фри -
зе ри. Кон такт 061/631-06-
67. (239716)

ПО ТРЕБ НИ бра вар и елек -
три чар са искус твoм, за рад
у си ло су. По сла ти CV на
email: 
danielm1988@gmail.com
064/808-617. (2393565)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за про -
да ју цве ћа. Нео п ход но је
основ но по зна ва ње се зон -
ског цве ћа, да сте вред ни,
од го вор ни и љу ба зни.
064/122-45-92. 
(239734)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са ис -
ку ством за рад у му шко-
жен ском фри зер ском са ло -
ну „ММ” у Ули ци Ка ра ђо р -
ђе вој 1. Тел. 013331-485.
(239733)

ПО ТРЕ БАН ко но бар-иц а са
ис ку ством, за рад у ре сто -
ра ну „Arch”. 063/779-98-56.
(239754)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад
на ро шти љу на ћу мур, СТР
„Иде ал”. 063/855-65-56.
(239755)

КА ФЕ „Пе ти ца” код Ау то бу -
ске ста ни це по треб не де вој -
ке за рад. 064/997-79-09.
(239769)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
у пе ка ри. 062/301-022.
(239788)

ПО ТРЕБ НИ по моћ ни рад -
ни ци: ау то-ли ма ри ја, фар -
ба ње, по ли ра ње, ду бин ско
пра ње. 060/333-65-80.
(239785)

ПО ТРЕ БАН пи ца-мај стор.
062/301-022. (2139788)

ПО ТРЕ БАН ку вар 
у винарији „Ђу рић”.
063/329-340. (239775)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
на ка си и при пре му сен дви -
ча. 064/555-33-34. (239806)

ПО ТРЕБ НА ра ни ца за рад у
ка фи ћу. 063/800-07-94.
(239828)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ „Да ча”
по тре бан рад ник, ис ку ство
оба ве зно. 063/508-090.
(239837)

ПЕ КАР, про да ва чи ца и по -
моћ ни на пе ћи, тре ћа сме -
на. 064/120-09-42. (239835)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР СКИ
ра до ви, мај сто ри из Ко ва -
чи це.  060/066-08-60.
(СМС)

ШЉУ НАК пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим и ве ли -
ким ки пе ром. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ме ша ли цу за бе -
тон, са пре во зом. 063/315-
381. (СМС)

ПРО ФЕ СОР КА срп ског је -
зи ка и књи жев но сти др жи
при ват не ча со ве. 064/033-
57-43. (СМС)

ПО ПРА ВЉА МО/УГРА ЂУ ЈЕ -
МО ПВЦ-АЛУ сто ла ри ју, ко -
мар ни ци, ве не ци ја не ри, ро -
лет не, си гур но сна вра та,
ста кло ре зач ке услу ге.
060/545-34-04. (238896)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -
не, ко мар ни ци, ве не ци ја не -
ри. Угра ђу јем, по пра вљам,
гурт не. 064/181-25-00.
(238696)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз 1.000 ди -
на ра, по пуст ван град ске,
мо гућ ност рад ни ка.
064/482-65-53. 
(237907)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -
не, ко мар ни ци, тра ка сте за -
ве се, ве не ци ја не ри, угра ђу -
јем/по пра вљам. 063/882-
25-09. (236068)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње дим -
ња ка, ко тло ва и ка ље вих
пе ћи. 063/155-85-95.
(238252)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње, ре -
но ви ра ње кро во ва, де мит
фа са де, кре че ње, по вољ но.
063/865-80-49. 
(239016)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из да -
ва ње 10 евра дан. По зо ви те,
064/235-08-15. 
(239256)

ЧА СО ВИ срп ског за основ -
це и сред њо школ це, при -
пре ма при јем них и кон -
трол них. 063/737-63-96.
(4710)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
бој ле ра, шпо ре та, ин ди ка -
то ра, раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа, 
064/310-44-88. (238331)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ/одр жа ва ње
свих вр ста цен трал ног гре -
ја ња, га сно, елек тро, ЦО2,
ба кар за ва ри ва ња, во до вод,
ка на ли за ци ја. 
064/660-08-31. (238559)

КУ ПА ЊЕ ста рих и бо ле сних
ли ца у по по днев ним са ти -
ма. 377-321, 063/234-857.
(238602)

КЕ РА МИ КА, во до вод, мон -
та жа, де мон та жа  са ни та -
ри је, хи дро и зо ла ци ја ку па -
ти ла. Тра жим по сао.
060/179-00-62. (239471)

НУ ДИМ по моћ по крет ним и
по лу по крет ним осо ба ма,
не га, ку ва ње и спре ма ње
ста но ва, пред ност има цен -
тар, но ва и ста ра Ми са.
061/683-09-29. (239392)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко ро ва,
оба ра ње ста ба ла, ис ко пи,
чи шће ња та ва на, пла це ва.
060/035-47-40. (239415)

РА ДИ МО све фи зич ке
осло ве, ру ше ња ку ћа, бе то -
на, бе то ни ра ње, ис ко пи, од -
но ше ње ства ри, ко ше ње.
064/122-69-78. (239415)

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. (239495)

MATEMATИКА, ста ти сти ка,
фи зи ка, ин фор ма ти ка, мо -
гућ ност ме сеч ног пла ћа ња,
про фе сор. Цен тар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. 
(239683)

МА СЕР КА,  Ни на. 063/843-
25-58. (239688)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим ро бу,
ства ри, се лид бе и све оста -
ло. Нај по вољ ни је. 
065/361-13-13. (239435)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње, гипс
ра до ви, фар ба ње сто ла ри је,
чи сто, по вољ но, ква ли тет но.
063/304-476. 
(239468)

ТВ и са те лит ске ан те не по -
ста вљам. Ди ги та ли за ци ја
ва шег ТВ-а. 064/866-20-70.
(239440)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го го ди -
шњим ис ку ством, ква ли тет -
но, пе дант но и по вољ но.
064/252-51-75, 062/153-37-
06.(239441)

ЗА МЕ НА по ло мље ног цре -
па, по прав ка кро ва, чи шће -
ње олу ка. 065/535-24-56.
(239457)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со ви,
основ ци, сред њо школ ци.
Ис ку сна ди пло ми ра на, про -
фе сор ка ма те ма ти ке. По -
вољ но, цен тар. 343-370.
(239480)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА не га
ста рих, бо ле сних и ин ва -
лид них ли ца, сва по моћ у
ку ћи. 063/868-04-51.
(239477)

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.
(239483)

МЛА ДА и од го вор на же на
вр ши услу ге чи шће ња ста -
но ва, ку ћа, бр зо, ква ли тет -
но, пе дант но. 063/687-774.
(239476)

ПО МОЋ у ку ћи око ста рих
љу ди или де це. 061/639-78-
19. (239543)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, са ис ку ством тра -
жи по сао. 064/120-77-64.
(239504)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -
не, ко мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, тра ка сте за ве се, угра ђу -
јем, по пра вљам. 063/882-
25-09. (239513)

ЧА СО ВИ основ ци ма од I –
IV раз ре да, учи те љи ца. Тел.
060/333-02-43. (239514)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ке, пре прав ке ку па ти -
ла, сла ви не, од гу ше ње ка -
на ли за ци је од мах. 061/193-
00-09.  (2395259

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ком би јем
ро бе и пут ни ка, шле па ње.
065/665-75-10. (239557)

ПО ПРАВ КА, сто ла ри ја,
бра ва ри ја, са ни та ри је, мон -
та жа: бој ле ра, шпо ре та,
гре ја ча. Сло бо дан. 063/865-
80-74. (239573)

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. (239581)

НЕ ГА и по моћ ста рим и бо -
ле сним ли ци ма. 065/555-
13-76. (239582)

КО СИМ тра ву на рав ним и
не рав ним по вр ши на ма.
063/717-12-26. (239585)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром,
шљу нак, пе сак, се ја нац, ри -
зла, шут, уто вар. 
063/246-368. (239401)

СРП СКИ, ча со ви за основ це
и сред њо школ це, сту ден те,
при пре ма при јем них, кон -
трол них. 064/462-37-64.
(239600)

ПРЕ ВОЗ, се лид бе, у свим
прав ци ма, плус рад ни ци,
по вољ но. Злат ко, 061/144-
82-80, 064/227-68-03.
(239616)

ПРИ ПРЕ МЕ за не мач ки, А
1, Б 1, по Gete ин сти ту ту.
069/113-00-73. (239364)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин ско
пра ње на ме шта ја, ау то мо -
би ла. На та ша. 361-474,
066/361-474. (239649)

СПРЕ МАМ, чи стим ку ће и
ста но ве, ако вам тре ба по -
зо ви те 064/278-71-20.
(239673)

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. 
(239675)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (239710)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја, уто -
вар/ис то вар, се лид бе, се че -
ње/це па ње др ва, ко па ње,
ко ше ње, ру ше ње, лу па ње
бе то на. Де јан, 061/626-14-
50. (239710)

КО СИМ тра ву три ме ром,
ба ште, воћ ња ке и дво ри -
шта. Зо ран. 061/683-67-48,
064/438-12-46. (239732)

ПО ПРАВ КА кро во ва, зи да -
ње, мал те ри са ње, мо ле рај,
па то ше ње, ша ло ва ње. Ми -
ша, 066/944-55-90.
(239735)

КЛИ МЕ и елек тро ин ста ла -
ци је, мон та жа и сер вис, бр -
зо, ефи ка сно, по вољ но.
065/305-73-92,. (239744). 

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет но,
по у зда но, по вољ но.
063/318-780. (239762)

ПРЕ ВОЗ ком би јем, до воз
ау та, пре воз при ко ли цом, у
зе мљи и ино стран ству.
063/456-269. (239764)

КР ЧЕ ЊЕ, ко ше ње, ва ђе ње
па ње ва, оба ра ње др ве ћа,
фре зи ра ње и се ја ње тра ве.
064/196-17-32. 
(239787)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по став -
ка, хо бло ва ње и ла ки ра ње.
061/314-90-18, 601-892.
(239741)

ЧИ СТИ МО шут, та ва не, по -
дру ме, ста ре шу пе, ра ди мо
све. 061/321-77-93.
(239792)

СРП СКИ је зик, про фе сор -
ка. 064/322-46-79. 
(239746)

СВЕ вр сте ке ра ми чар ских
ра до ва, ква ли тет но и по -
вољ но из во дим. Бу ца.
063/372-102. (239834)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ња ка на ли за ци је, адап та -
ци је ку па ти ла, сер вис, од -
мах. 377-930, 064/586-85-
39. (239824)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, дво ри шта,
воћ ња ка три ме ром. Мо гућ -
ност од во за тра ве, оста лог.
061/612-14-50. (239833)

ПЕ ДИ КИР, ура сли нок ти,
кур је очи,  ма са жа те ра пе -
ут ска, пар ци јал на, ре лакс.
061/308-95-86. (239830)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо -
блу јем, мај стор с ду го го ди -
шњим ис ку ством из Де бе -
ља че, с ма те ри ја лом или
без ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38. (235603)

ПО ВОЉ НО. Пре воз ро бе,
се лид бе ком би јем, це на по
до го во ру. 064/147-14-77,
013/311-514. (238245)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
ри зла, од воз шу та ма лим и
ве ли ким ки пе ром. 064/648-
24-50. (236933)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
ру ше ње обје ка та, уто вар
шу та, раз би ја ње бе то на.
063/218-894. (236933)

КА МИ ОН СКИ пре воз до 2
м³, шљу нак, пе сак, се ја нац,
шут. 064/648-24-50.
(236933)

ИС КОП ба ге ри ма: те ме ља,
по дру ма, сеп тич ких ја ма,
ка на ла, на си па ње те ре на.
063/218-894. (236933)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка ми о на
са кор пом за рад на ви си -
ни, се че ње др ве ћа, ва ђе ње
па ње ва. 063/218-894.
(236933)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ те ле хен -
де ра ви си на ди за ња до 17
м, но си во сти 4 то не.
064/668-97-86. (236933)

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА РИ ви -
љу шка ри ма на свим те ре ни -
ма, до 10 то на. 063/218-
894. (236933)

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. 
(236933)

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)
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ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

UR „GO SUS HI”, Београд
Ђорђа Станојевића 9-б, Нови Београд

Светозара Марковића 38, Врачар

Прашка 34, Баново Брдо

Потребне млађе особе, са искуством
или без њега, за рад на позицији по-
моћног кувара.
Опис посла: учествовање у припреми, испомоћ у ку-

хињи, одржавање хигијене.

Могућност сталног запослења и напредовања.

Радници нам требају на све три адресе.
Контакт телефон:

+ 38164/918-07-23

+ 38160/363-45-29

Ак ци о нар ско дру штво „Feromont oprema” из Пан -

че ва, Ул. Ска дар ска бр. 77, по зи ва за ин те ре со ва не да

се при ја ве на оглас, за по сло ве:

1. Шеф тех нич ке при пре ме – 1 из вр ши лац, са ис ку -

ством од нај ма ње пет го ди на на по сло ви ма тех нич ке

при пре ме про из вод ње и раз ра де тех нич ке до ку мен та -

ци је у ме та ло пре ра ђи вач кој ин ду стри ји.

Школ ска спре ма: ви со ка или ви ша школ ска спре ма

ма шин ске стру ке са ис ку ством у про јек то ва њу и кон -

стру и са њу у AutoCad про гра му.

2. Кон струк тор – 1 из вр ши лац са ис ку ством од нај -

ма ње три го ди не на по сло ви ма кон стру и са ња, про јек -

то ва ња и раз ра де тех нич ке до ку мен та ци је у ме та ло -

пре ра ђи вач кој ин ду стри ји.

Школ ска спре ма: сред ња струч на спре ма – ма шин ски

тех ни чар за ком пју тер ско кон стру и са ње са ис ку ством

у про јек то ва њу и кон стру и са њу у AutoCad про гра му.

3. Тех но лог за ва ри ва ња са за вр ше ним кур сом IWE

(international Welding Engineer) – 1 из вр ши лац, са

ис ку ством од нај ма ње три го ди не, на по сло ви ма тех -

но ло га за ва ри ва ња.

Школ ска спре ма: ви со ка или ви ша школ ска спре ма

ма шин ске стру ке.

4. Опе ра тер ма шин ске об ра де на CNC бор вер ку и

CNC ка ру се лу – 2 из вр ши о ца, са ис ку ством од нај ма -

ње јед не го ди не, на по сло ви ма ма шин ске об ра де на

CNC ма ши на ма, са проб ним ра дом од два ме се ца.

Школ ска спре ма: сред ња струч на спре ма ма шин ске

стру ке – про фил опе ра тер ма шин ске об ра де или тех -

ни ча ар за ком пју тер ско упра вља ње ма ши на ма.

      Оглас је отво рен до 20. ма ја 2017. го ди не. За ин -

те ре со ва ни тре ба да под не су при ја ве са Curiculum vi-

tae на адре су: „Feromont oprema”, a.d. 26000 Пан че во,

Ска дар ска 77 или на e-mail: office@feromontoprema.rs. 

Ин фор ма ци је на тел. 013/331-277 од 8 до 15 са ти.

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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Јав но  пред у зе ће  „Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан че ва” Пан че во на осно ву чла на11.Од лу ке о по ста вља њу ма њих мон та жних, по крет них и дру гих обје ка та при вре ме ног ка рак те ра на по вр ши на ма јав -

не на ме не („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” број 29/2014, 28/2015 и 30/2016), Пра вил ни ка о усло ви ма за по ста вља ње при вре ме них мон та жних обје ка та на по вр ши на ма јав не на ме не („Слу жбе ни лист гра да

Пан че ва” бр.18/2015), Од лу ке о ви си ни за куп ни не ки о ска ко ји су у вла сни штву ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” бр.30/2014) и Од лу ке Над зор ног од бо ра ЈП „Ди рек ци ја за из град -

њу и уре ђе ње Пан че ва” Пан че во број: 01-884-12/2017 од  10. 04. 2017.го ди не, рас пи су је

ЈАВ НИ ОГЛАС 
ЗА ДА ВА ЊЕ НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ ДЕ ЛА ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ РА ДИ ПО СТА ВЉА ЊА КИ О СКА, ПУ ТЕМ ЈАВ НОГ  НАД МЕ ТА ЊА

Огла сом су об у хва ће не сле де ће ло ка ци је:

Пра во уче шћа на оглас има ју сва за ин те ре со ва на прав на ли ца, пред у зет ни ци и фи зич ка ли ца , ко ја ис пу ња ва ју усло ве из овог огла са.
Сва ки уче сник ко ји се при ја ви на Оглас ду жан је да из вр ши упла ту га рант ног из но са за уче шће у по ступ ку јав ног над ме та ња и то на те ку ћи ра чун бр.160-461690-69 код Banca Intesa ко ји из но си:
·      за I зо ну:  80.000,00 ди на ра 
·      за II зо ну: 65.000,00 ди на ра 
·      за III зо ну: 50.000,00 ди на ра
·      за IV зо ну : 45.000,00 ди на ра 
·      за V зо ну :  35.000,00 ди на ра
Из вр ше њем упла те га рант ног из но са уче сник у по ступ ку при хва та усло ве из јав ног огла са. 
Пра вил ни ком о усло ви ма за по ста вља ње при вре ме них мон та жних обје ка та на по вр ши на ма јав не на ме не утвр ђе ни су по себ ни усло ви за по ста вља ње при вре ме них мон та жних обје ка та на по вр ши на ма јав не
на ме не, као што су ло ка ци ја, по вр ши на објек та, од ре ђи ва ње де лат но сти, од ре ђе ни тип, об лик, ди мен зи је, вр сте ма те ри ја ла и сл.
Га рант ни из нос се не вра ћа:
– Ли цу у по ступ ку јав ног над ме та ња ко је не пот пи ше Из ја ву о при хва та њу усло ва из чла на 16. ове од лу ке
– Уче сни ку ко ме је у по ступ ку јав ног над ме та ња дат део по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ња ки о ска, у слу ча ју од у стан ка 
Ли це у по ступ ку јав ног над ме та ња, ко ји је сте као пра во на део по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње ки о ска, пре до но ше ња Од лу ке о ко ри шће њу де ла по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње
ки о ска, ду жно је да упла ти:
· Нај ве ћи из ли ци ти ра ни јед но крат ни из нос у ци љу сти ца ња пра ва ко ри шће ња по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ња ки о ска, 
· Утвр ђе ни де по зит на име тро шко ва за укла ња ње објек та са де ла по вр ши не јав не на ме не, на кон пре стан ка ко ри шће ња у из но су од 10.000,00 ди на ра.
Пе ри од на ко ји се да је део по вр ши не јав не на ме не не мо же би ти ду жи од 10 го ди на.
При ја ва тре ба да са др жи:
А. По дат ке о под но си о цу при ја ве и то:
1. За фи зич ка ли ца – име, пре зи ме, адре су, број лич не кар те, ЈМБГ, а у слу ча ју да фи зич ко ли це за сту па пу но моћ ник, ове ре но пу но моћ је за ли це ко је за сту па под но си о ца при ја ве, 
2. За пред у зет ни ке име пре зи ме, адре са, из вод из ре ги стра из дат од стра не ор га на над ле жног за ре ги стра ци ју, у ори ги на лу или у ове ре ној фо то ко пи ји не ста ри ји од 6 ме се ци,број лич не кар те, ЈМБГ, на зив
рад ње, ПИБ и ма тич ни број, а у слу ча ју да пред у зет ни ка за сту па пу но моћ ник ове ре но пу но моћ је за ли ца ко је за сту па под но си лац при ја ве, 
3. За прав на ли ца на зив и се ди ште, из вод из ре ги стра из дат од стра не ор га на над ле жног за ре ги стра ци ју прав ног ли ца, у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји не ста ри је од 6 ме се ци, пу но моћ је за ли це ко је
за сту па под но си о ца при ја ве, ПИБ и ма тич ни број, 
Б. По дат ке о ло ка ци ју за ко ју се при ја ва под но си:
– Ред ни број и адре са ло ка ци је,
– Де лат ност ко ја ће се оба вља ти,
Ц. До каз о упла ти Огла сом пред ви ђе ног га рант ног из но са за уче шће на ра чун бр. 160-461690-69 ко ји се во ди код Banca Intesa
Д. До каз да под но си лац при ја ве не ма ду го ва ња по осно ву из вор них при хо да гра да Пан че ва, о че му се при ла же Уве ре ње Се кре та ри ја та за по ре ску ад ми ни стра ци ју град ске упра ве гра да Пан че ва
Сва при ло же на до ку мен та ци ја мо же би ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји.
Без ових при ло га, под не та при ја ва не ће се узе ти у раз ма тра ње.
По сту пак јав ног над ме та ња ће се одр жа ти уко ли ко се на Оглас при ја ви јед но за ин те ре со ва но ли це, од но сно ње гов овла шће ни за ступ ник.
Јед но ли це мо же да под не се при ја ву за ви ше ло ка ци ја, с тим што је у оба ве зи да за сва ку ло ка ци ју под не се пот пу ну при ја ву и упла ти тра же ни га рант ни из нос.
ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во је ду жно да пре от по чи ња ња по ступ ка до де ле по вр ши не јав не на ме не при ба ви од над ле жних пред у зе ћа ин фор ма ци ју о мо гућ но сти при кљу че ња на по сто је ћу ко му нал ну ин фра -
струк ту ру.
При ја ве сла ти у за тво ре ном омо ту, пу тем по ште, ис кљу чи во пре по ру че ним пи смом или пре да јом на пи сар ни цу ЈП „Ди рек ци ја”, З.Јо ве Јо ва но ви ћа бр. 6, Пан че во, са на зна ком „ОГЛАС ЗА УЧЕ ШЋЕ У ПО -
СТУП КУ ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА ЗА ДА ВА ЊЕ НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ ДЕ ЛА ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ РА ДИ ПО СТА ВЉА ЊА КИ О СКА, ОЗНА ЧЕН РЕД НИМ БРО ЈЕМ ____ - НЕ
ОТВА РАЈ”, име и адре су, од но сно се ди ште ли ца ко је кон ку ри ше.
Рок за под но ше ње при ја ва је за кључ но са  09. 05. 2017. го ди не до 10 са ти.
Јав но над ме та ње ће се одр жа ти  09. 05. 2017. го ди не у 12 сати у со би бр.108, у ЈП „Ди рек ци ја”, Змај Јо ве Јо ва но ви ћа бр. 6 у Пан че ву.
Не пот пу не, не бла го вре ме не и не у ред не при ја ве, не ће се узи ма ти у раз ма тра ње.
По чет ни јед но крат ни из нос у ци љу сти ца ња пра ва за за кљу че ње уго во ра о за ку пу де ла по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ња ки о ска из но си 30.000,00 ди на ра.
Уче сник ко ји је по ну дио нај ве ћи јед но крат ни из нос за део по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ње ки о ска, ду жан је да од мах, на по зив пред сед ни ка Ко ми си је пот пи ше из ја ву да је по ну дио нај ве ћи јед но -
крат ни из нос са на зна ком ви си не тог из но са , чи ме је јав но над ме та ње за вр ше но.
За ко ри шће ње де ла по вр ши не јав не на ме не, пла ћа се ло кал на ко му нал на так са, у ви си ни и на на чин од ре ђен Ре ше њем Град ске упра ве гра да Пан че ва - Се кре та ри ја та над ле жног за по сло ве по ре ске ад ми -
ни стра ци је, а ко је се до но си на осно ву Од лу ке Скуп шти не гра да Пан че ва о ло кал ним ко му нал ним так са ма, за ви сно од по вр ши не ки о ска и од зо на у ко јој се по вр ши на јав не на ме не на ла зи. 
Ли цу ко је ни је сте кло пра во на део јав не по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње ки о ска, вра ћа се упла ће ни га рант ни из нос у ро ку од 8 да на од ко нач но сти од лу ке о до де ли на ко ри шће ње по вр ши не, јав не
на ме не у упла ће ном из но су, без ка ма те.
Сва по треб на оба ве ште ња у ве зи Огла са мо гу се до би ти у ЈП „Ди рек ци ја”, Змај Јо ве Јо ва но ви ћа бр. 6 или на те ле фон 219-03-00. 
При ли ком над ме та ња оба ве зан је при каз лич не кар те уче сни ка у по ступ ку јав ног над ме та ња, а за пу но моћ ни ка уред но пу но моћ је ове ре но од стране надлежног органа.
При ло же на до ку мен та ци ја мо же би ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји и не сме би ти ста ри ја од шест ме се ци.

Ред. број Бр. киоска Локација Зона Делатност Тип киоска

Површина киоска

укључујући и

настрешницу

Локална комунална такса дин/м2, на

месечном нивоу

1 29 Војводе Радомира Путника 25 I трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 844,00 дин, а преостала

површина по 760 дин.

2 34 Светог Саве код нове Поште II трговинска шестоугаони 12,50
до 7 м2 по 717,00 дин, а за преосталу

површину по 633,00 дин.

3 46 Угао Змај Јовине и Светог Саве II трговинска дупли правоугаони 18,00
до 7 м2 по 717,00 дин, а за преосталу

површину по 633,00 дин.

4 52 Ружина код Католичког гробља III трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 591,00 дин, а за преосталу

површину по 506,00 дин.

5 53 Ружина код Католичког гробља III трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 591,00 дин, а за преосталу

површину по 506,00 дин.

6 93 Угао Ослобођења и Кнеза Михајла Обреновића IV трговинска осмоугаони 12,00
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу

површину по 380,00 дин.

7 55 Угао М. Требињца и П. Маргановића II трговинска Панки 7,00
висина закупнине за киоск по 1м2 је

1.206 дин, а повр. по 1м2 је 717 дин.

8 54 Угао М. Требињца и М. Обреновића II трговинска Панки 7,00
висина закупнине за киоск по 1м2 је

1.206 дин, а повр. по 1м2 је 717 дин.

9 97 Стевана Шупљикца код Евангелистичког гробља IV трговинска дупли правоугаони 7,00
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу

површину по 380,00 дин.

10 113 Стевана Шупљикца преко пута пиваре IV трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу

површину по 380,00 дин.

11 121 Сремска код МЗ IV трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу

површину по 380,00 дин.

12 31 Светог Саве код нове Поште II угоститељска шестоугаони 12,50
до 7 м2 по 717,00 дин, а за преосталу

површину по 633,00 дин.

13 25 Улица Николе Тесле II трговинска Панки 7,00
висина закупнине за киоск по 1м2 је

1.206 дин, а повр. по 1м2 је 717 дин.

14 132 Баваништански пут код Новог гробља V трговинска шестоугаони 12,50
до 7 м2 по 338,00 дин, а за преосталу

површину по 253,00 дин.

15 133 Новосељански пут преко пута „Давида” IV трговинска осмоугаони 12,00
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу

површину по 380,00 дин.

16 139 В. Влаховића и Вељка Петровића IV трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу

површину по 380,00 дин.

17 154 7. јула код броја 29 IV трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу

површину по 380,00 дин.

18 160 Угао Жарка Зрењанина и 7. јула IV трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу

површину по 380,00 дин.

19 174 Ослобођења бр. 16 код кружног тока IV трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 464,00 дин, а за преосталу

површину по 380,00 дин.



СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по Ср -
би ји с ком би ји ма, ка ми о ни -
ма, еки па рад ни ка, ку ти је,
фо ли ја за за шти ту на ме -
шта ја, 0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан до ла -
зак и про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (239507)

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. (239507)

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. (239507)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње ства -
ри, ку ти је за па ко ва ње, фо -
ли ја за за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре са!!! Бо -
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (239507)

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. 
(239591)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви и фа са де. 
061/283-66-41, 
062/156-02-07,
064/317-10-05. 
(239706)

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. (239628)

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, тран спорт ро бе у
Ср би ји и ино стран ству са
рад ни ци ма или без. Мон та -
жа/де мон та жа, па ко ва ње,
чи шће ње ста но ва, од нос не -
по треб них ства ри, од 0 – 24
са та. 064/047-55-55.
(239673)

ШЉУ НАК, се па ри са ни шљу -
нак, пе сак, се ја нац, ри зла,
услу га ви бро-пло че.
963/246-368. (239507)

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.
(239150)

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. (239507)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром по вољ но:
се ја нац, пе сак, шљу нак, ту -
ца ник, од во зим шут.
064/354-69-94. (239642)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви и фа са де. 061/283-
66-41, 062/156-02-
07,064/317-10-05. (239706)

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. (239760)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро -
бе, Пан че во, да ље, це на до -
го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. (239781)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, про да -
ја по лов них, уград ња ау то-
ра ди ја, ау то-елек три чар,
по прав ка ЦО2 апа ра та.
063/800-01-96. (239462)

ЛИ МАР СКИ ра до ви, из ра -
да, мон та жа као и са на ци ја
ста ре ли ма ри је, кро во по -
крив ча ки ра до ви. Нај по -
вољ ни је. 064/466-42-14. 

ИНО СТРА НОМ пен зи о не ру,
67 го ди на, по треб на же на
за по моћ у ку ћи. Стан, хра -
на, пла та по до го во ру.
061/245-16-21. (237798)

ЖЕ НИ по тре бан му шка рац,
озби љан. 065/445-55-13.
(239423)

ТРА ЖИМ же ну за по моћ у
ку ћи уз бес плат но ста но ва -
ње. 064/437-63-59. (23947)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом
до зво лу за во жњу чам цем
из да ту од мин. за ин фра -
струк ту ру бр. 30432/07, на
име Ђор ђе Нађ. (239738)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћим
све до чан ство 7. раз ре да и
ђа ку књи жи цу Основ не
шко ле „Јо ван Јо ва но вић
Змај” на име Ма ри на Та па -
ла га. (239749)

ПЕН ЗИ О НЕР, удо вац, тра жи
же ну за дру же ње од 55 до
60 го ди на, мо гућ брак. Пан -
че во и око ли на. 060/671-33-
68, 063/771-33-68. 

СИ ТУ И РАН пен зи о нер, 70
го ди на, же ли да упо зна  го -
спо ђу ра ди бра ка. 060/150-
17-15, 251-77-15. (239648)

У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ из да -
јем апарт ман. 311-861,
063/812-06-89. (239718)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у цен -
тру Зла ти бо ра, по вољ но.
Тел. 063/709-44-97.
(239588)

KIZZA – ис то вар/уто вар ро -
бе ви љу шка ри ма, пре воз
шљун ка, пе ска, се јан ца, ри -
зле, ру ше ње обје ка та, ис коп
ба ге ри ма, раз би ја ње и се че -
ње бе то на, на си па ње и на -
би ја ње те ре на. 
064/668-97-86. (236933)

„ПЕР ФЕКТ”, де мит фа са да,
зи да ње, мал те ри са ње, гле -
то ва ње, кре че ње, ке ра ми ка,
кро во ви. 063/122-14-39.
(238651)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе, ка -
ми о ном, еки па рад ни ка, по -
вољ но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (238497)

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. 

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. (239036)

КА МИ ОН СКИ пре воз до 2
м³, шљу нак, пе сак, се ја нац,
шут. 064/648-24-50.
(236933)

СЕ ЛИД БЕ, еки па рад ни ка,
пре воз, од во зи мо не по треб -
не ства ри, 063/731-77-67,
064/280-30-16, 013/236-77-
34. Вла ди мир. (239493)

РАЗ БИ ЈА ЊЕ бе то на, из ра да
пар кин га, ру ше ње обје ка та,
од воз шу та, ис коп. 063/246-
368. (239401)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
мон та жа, сер вис кли ма уре -
ђа ја. Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. 
(239554)
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ПАНЧЕВАЦ
УСЛУГЕ

РАЗНО
ТУРИЗАМ

По след њи по здрав се стри чи ни

ДИ ТИ

од по ро ди це ЏАН ТОВ СКИ: ујак ЂОР ЂЕ, уј на РУ ЖИ ЦА,

брат НЕ НАД, се стра НА ТА ША, сна ја НЕ ДА и зет БО ЈАН

(55/239565)

По след њи по здрав

ДИТ КИ ИЛИЋ

од по ро ди ца НИ КО ЛИЋ и ПЛА ТИ ША, ње не тет ке РУ ЖИ ЦЕ, 

те че МИ ЛО РА ДА, се стре ИВА НЕ и зе та СИ НИ ШЕ

(57/239567)

По след њи по здрав на шој дра гој ко ле ги ни ци

ДИТ КИ ИЛИЋ

За у век ћеш оста ти у на шем се ћа њу.

Ко лек тив ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић” Пан че во
(24/ф)

ДИТ КА ИЛИЋ
Нај дра жа на ша,

од би ја мо да о Те би при ча мо у про шлом вре ме ну.

Тво ја љу бав пре ма на ма, то ли ко је ја ка да је све при сут на.

Ти си ван вре мен ска.

Хва ла на све му, 

Во ли мо Те.

Су пруг МИ ЋА, син РЕ ЉА, ћер ка МИ НА, зет МИ ЛАН 

и уну ке НИ КА и ИСКРА

(74/2396224)

На пу сти ла нас је на ша

дра га при ја те љи ца, наш

ан ђео чу вар

ДИТ КА ИЛИЋ

Хва ла ти на 

ду го го ди шњој 

по др шци, за у век твој

„бенд”: МИ ЋА, СА ША,

ГА БИ, БРАН ЧЕ, КР ЛЕ,

ДА БА, БО РА, 

ГЕНЦ и ГО РАН

(82/239647)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо да је 19.

апри ла 2017, пре ми ну ла на ша дра га

РО ЗИ НА ИВАН ЧИЋ
1934–2017.

Са хра на је оба вље на 20. апри ла 2017, на Ка то -

лич ком гро бљу у Пан че ву.

С љу ба вљу и ту гом: ћер ке ЈЕ ЛЕ НА и АНА, уну ци

КА ТА РИ НА, МАР ЈА НА и МИ ЛОШ и брат 

СТЕ ВАН с по ро ди цом
33/239486)

Последњи поздрав на-

шем вољеном

ДУШАНУ

ПРЕДИЋУ

1. XII 1950 – 25. IV 2017.

Твоја љубав и доброта

којом си нас обасипао

остаће заувек у нашим

срцима и мислима.

Твоји синови

СЛОБОДАН, ДУШАН

и ВЛАДИМИР, снаје

ВИОЛЕТА и СНЕЖАНА,

унука ЈЕЛЕНА и унуци

НИКОЛА и АЛЕКСА

(133/4710)

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА ЈАВ НОСТ
      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не, на
осно ву зах те ва за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути -
ца ја на жи вот ну сре ди ну под не тог од стра не но си о ца
про јек та „VIP MOBILE”, Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа 1-ж,
Но ви Бе о град,  до нео је Ре ше ње  број XV-07-501-
61/2017  ко јим је утвр ђе но да за Појекaт ра дио-ба зна
ста ни ца за мо бил ну те ле фо ни ју „BA1351_01 PA_Pan-
čevo_Vojlovica_2”,  на ка та стар ској пар це ли бр. 673
К.О. Вој ло ви ца, Ули ца  Ја но ши ко ва 61, Пан че во ни је
по треб на из ра да сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот -
ну сре ди ну. Увид у до не то ре ше ње мо же се из вр ши ти
у про сто ри ја ма  Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг
кра ља Пе тра I  бр. 2 - 4, кан це ла ри ја 615.
      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же
из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту  за ур ба -
ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Но -
ви Сад, у ро ку од  15  да на  од  да на об ја вљи ва ња оба -
ве ште ња, а пре ко овог ор га на.

МО МИР 

ПЕ ТРО ВИЋ
По след њи по здрав од

по ро ди це ПЕ РИЋ

(36/239492)

По след њи по здрав сво јој нај ми ли јој

ДИТ КИ ИЛИЋ

од ње них: мај ке СЕ КЛИ ЈЕ, бра та БО БА НА, сна је МА РИ ЈЕ, 

бра ти чи не МА ЈЕ и ВА ЊЕ и зе та МИР КА

(56/239566)
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Ту жна ср ца ја вља мо да се упо ко ји ла на ша

во ље на

ВИ О ЛЕ ТА БЛА ГА
1963–2017.

Са хра на је оба вље на 24. апри ла 2017, у 12

са ти, на Но вом гро бљу.

Мај ка ВЕ РА, су пруг РА ДО МИР, син 

АН ДРЕЈ, се стра НА ТА ША 

и зет МОМ ЧИ ЛО

(7/239397)

Дра га

ВИ КИ ЦЕ
Ра дуј се ан ђе ли ма.

ВЕ ЉА и ГО ЦА

(18/)

ВИ О ЛЕ ТА 

БЛА ГА
Дра га Ви ки це, хва ла ти

што си на ма бли ска би ла.

Ра дуј се јер си  Бо гу

бли же.

По чи вај у ми ру.

По след њи по здрав 

од НА ТА ШЕ, ДА НИ ЛА

и ЈО ЦЕ

(34/239347)

По след њи по здрав на шој

ВИ О ЛЕ ТИ 

БЛА ГИ

Чла но ви Дру штва 

срп ско-ру ског 

при ја тељ ства Пан че во

(62/ф)

По след њи по здрав дра гој ко ле ги ни ци

ВИ О ЛЕ ТИ БЛА ГИ
1963–2017.

Ко лек тив Кул тур ног цен тра Пан че ва
(77/ф-534)

По след њи по здрав дра -

гој при ја те љи ци

ВИ О ЛЕ ТИ
од ТА ТЈА НЕ

и АЛЕК САН ДРЕ
(92/239682)

По след њи по здрав се стри

ВИ О ЛЕ ТИ БЛА ГИ

Брат ЂУ РА с по ро ди цом

(93/239684)

ВИ О ЛЕ ТА 

БЛА ГА

Зна мо да си са да на ме -

сту где те ни шта не бо -

ли, где не ма не прав де и

зла, та мо си где су сви

исти као ти...

По чи вај у ми ру, во ље на

на ша Ви ки.

Срп ски по крет „Две ри”

(94/239685)

Иза шла је из не на да кроз те сна вра та

ВИ О ЛЕ ТА БЛА ГА
пе сник

Не ма ни ког ви ше ко ће нам на пи са ти: 

„Пра ва сам Срп ки њи ца

са хе кле ром у це ге ру”

ВЈЕ РА и МИ ЛО ВАН
(102/239703)

По след њи по здрав

ВИ О ЛЕ ТИ БЛА ГИ
Ме сни од бор „Две ри

Стар че во”

(104/239717)

Фи зич ки је овај свет на -

пу сти ла

ВИ О ЛЕ ТА 

БЛА ГА

Би ла је мо ја дру га ри ца,

са го вор ни ца уз пре по -

днев ну су бот њу ка фу.

Сва ки од на ших раз го во -

ра чи нио ме је бо љим и

му дри јим не го што је сам.

ВЛА СТИ МИР 

АДА МО ВИЋ

(113/239739

Мо јој 

ВИ О ЛЕ ТИ
С љу ба вљу као веч ним на дах ну ћем.

Тво ја БО КИ с по ро ди цом

(118/239776

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ
ШКР БИ ЋУ

од МАР КА, ЈЕ ЛИ ЦЕ и
НИ КО ЛЕ КА ЛИ НИ ЋА

(39/239512)

РАДМИЛА ФИЛИПОВИЋ
Тамо, куда си кренула

У сан без снова, У свет без бола

У бескрај до кога само мисао сеже

Тамо, куда си кренула, нема пута сем сећања

Да нас нитима веже.

И у свом одразу, видим твоје мудре очи.

Тада позор тихо пламти, да се дело не укаља

Да се упамти.

С бесконачном љубављу и неизмерним поштовањем ћерка
СНЕЖАНА, зет МИЛАН, унучад МИЛЕНА и ВЛАДИМИР

(132/4710)

По след њи по здрав дра -

гој тет ки

РАД МИ ЛИ 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

МИ ЛОШ и МИ ЛЕ НА 

с по ро ди ца ма

(128/4710)

По след њи по здрав дра гој се стри

РАД МИ ЛИ ФИ ЛИ ПО ВИЋ

од бра та МИ ЛЕ ТА с по ро ди цом

(132/4710)

26. апри ла 2017. го ди не пре ми ну ла је на ша во ље на мај ка, ба ба и

пра ба ба

ГОР ДА НА МР КАЉ
рођ. Ми шко вић

1935–2017.

Са хра на ће се оба ви ти у пе так, 28. апри ла 2017. го ди не, у 14 са ти,

на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ке МИ ЛИ ЦА и ЗО РИ ЦА с по ро ди ца ма

(120/239786)

По след њи по здрав во ље ној мај ци, ба би и пра ба би

ГОР ДА НИ МР КАЉ

Оти шла је у веч ност мо ја дра га мај ка.

С по но сом и ту гом чу ва ћу успо ме ну на те бе.

Тво ји: МИ ЛИ ЦА и МИ ЛО ВАН с де цом
(122/239786)

По след њи по здрав во ље ној ба ки и мај ци

ГОР ДА НИ МР КАЉ

Жи ве ћеш увек у на шим ср ци ма.

Тво ји: БО РИС, ЗО РИ ЦА и КАР ЧИ
(121231786)

По след њи по здрав мо јој ба би

ГОР ДА НИ МР КАЉ

Хва ла ти на све му што си ми би ла.

Тво ја МА РИ НА с по ро ди цом
(123/239786)

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

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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У су бо ту, 29. апри ла, у 13 са ти, на гро бљу Ко теж, по во дом го ди шњег

по ме на оки ти ће мо цве ћем и за ли ти су за ма веч ну ку ћу на шег во ље ног

МИР КА МА РИ ЋА
10. III 1991 – 12. V 2016. 

Страст, мла дост и гор дост си ња, све се пре да ло без бу не, про сто...

На гро бу ти ши на, у ку ћи пра зни на, али тво ја де ла на то пље на љу -
ба вљу, ве ром и исти ном жи ве у на ма.

Ни ки ше, ни су зе ту ге не мо гу спра ти тво је име, ни ти пе сак вре ме -
на мо же за ме сти тво је тра го ве.

С љу ба вљу

ро ди те љи БОР КА и МИ ЛО ВАН, брат МАР КО 
и сна ја ЉУ БИ ЦА с де цом

(105/239719)

По сле те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

ЉУ БИ ЦА ИЛИЋ
1943–2017.

На ша во ље на пре ми ну ла је 20. апри ла, али ће за -

у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син НЕ НАД, сна ја ТА ТИ А НА 

и брат РА ДО МИР с по ро ди цом
(116/239767)

3
По след њи по здрав

ЧЕ ДИ СТАН КО ВИ ЋУ

од дру га ра и при ја те ља из клу ба „Те сла”: 
ЧО БИ ЈА, МИ ЋЕ, БИ ЉЕ, ОЉЕ, 

ОМЕ РА АР КА ДИ ЈА, ЗЕ КЕ, БО САН ЦА, 
АЛА МУ ЊЕ, ДОК ТО РА, МИР КА, СО ЋЕ, 

МА ЉЕ, МИ ЛЕ ТА и ЛА КИ ЈА
(124/237997)

Про шло је пет го ди на от кад ни је с на ма

СЛАВ КО ЦВР КО ТИЋ
1938–2012.

За у век у на шим ср ци ма.
Ње го ви нај ми ли ји

(106/237923)

Про шле су три го ди не

ЖАР КО 

МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ

Не до ста јеш нам.

По ро ди ца

(119/239778)

С ту гом се опра шта мо од

ДУ ША НА ПРЕ ДИ ЋА

на шег чла на и ду го го ди шњег ак ти ви сте ове Ме -

сне за јед ни це.

Скуп шти на МЗ „Те сла”
(126/ф)

ДУ ЛЕ ПРЕ ДИЋ
Оста јеш нам у нај леп шем се ћа њу.

Тво ји при ја те љи са Те сле: ПЕ ЦА, МИ ЛАН ЧЕ,

МА ЈА, РА ША, ГР БА, ЖЕЉ КА, БИ БАЦ, САН ДРА,

ТИ ГРАН, РО ТАР, БИ ЉА НА, ЗО РИ ЦА, 

МИ РО СЛА ВА, ДАН КА, ВЛА ДА, РА ДА, ОЛ ГИ ЦА,

ЈА ДРАН КА, БОГ ДАН, КО ЛЕ и оста ли
(127/ф)

Наш во ље ни

РА ДОШ ДИ ВАЦ
дипл. ин же њер ма шин ства

1930–2017.

пре ми нуо је 24. апри ла 2017.

Са хра на је оба вље на 26. апри ла 2017, у 16

са ти, на Ка то лич ком гро бљу у Пан че ву.

С љу ба вљу ће мо чу ва ти успо ме ну на ње га. 

Су пру га РУ ЖИ ЦА, ћер ка ВИЛ МА, уну ци

ВУК, МИ ЛЕ НА, КО СТА, ПЕ ТАР и МАР КО

и зе то ви РА ДЕ и НЕ НАД

(96/239687)

25. апри ла 2017. за вр шио се је дан ча стан

жи вот. У 79. го ди ни, умро је мој отац, таст

и наш ђе до

ПЕТ КО СТЈЕ ПА НО ВИЋ СА ЈА
1938–2017.

Са хра на ће се оба ви ти 27. апри ла 2017, у

16 са ти,  на Но вом гро бљу.

У ду бо кој ту зи: ћер ка СЛА ЂА НА, зет 

СА ША и уну ке АЛЕК САН ДРА и АН ЂЕ ЛА

(107/239724)

Те би та та

ПЕТ КО СТЈЕ ПА НО ВИЋ 

СА ЈА

Ти си жи вео за ме не, 

а ја за те бе.

Хва ла за све.

Тво ја СЛА ЂА

(108/239724)

По след њи по здрав при ки

ПЕТ КУ 

СТЈЕ ПА НО ВИ ЋУ

од при је ЛИ ДИ ЈЕ

(129/239823)

По след њи по здрав дра гом бра ту - стри цу

ПЕТ КУ СТЈЕ ПА НО ВИ ЋУ

од бра та ВУ КА, сна је, бра та ни це и бра ти ћа 

с по ро ди ца ма
(130/239826)

По што ва ном 

ЗВО НИ МИ РУ

ДРА ГУ ТИ НО ВИ ЋУ

по след њи по здрав.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

РА ДО ЈЕ, МИ ЛЕ НА, 

ДА МИР и ДА НИ ЈЕ ЛА

(52/239555)

По што ва ном 

ЗВО НИ МИ РУ

ДРА ГУ ТИ НО ВИ ЋУ
по след њи по здрав.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ћер ка ЉИ ЉА НА и зет

ЈО ЖЕФ с по ро ди цом

(53/239560)

25. апри ла 2017. пре ми нуо је наш дра ги

МИ ЛИЋ ВУЧ КО ВИЋ
1942–2017.

Са хра на је оба вље на 26. апри ла 2017.

Ожа ло шће ни: су пру га МА РИ ЈА, ћер ке 

БРАН КИ ЦА и СР ЂА НА, уну ци НИ КО ЛА 

и НИ НА и зет БРАН КО
(109/239725)

По след њи по здрав

МИ ЛИ ЋУ 

ВУЧ КО ВИ ЋУ

од по ро ди ца ЈОЈ КИЋ,

БЈЕ ЛО ПЕ ТРО ВИЋ 

и ША ТЛАН

(110/239725)

По след њи по здрав

МИ ЛИ ЋУ 
ВУЧ КО ВИ ЋУ

Стриц МИ ХАЈ ЛО 
и по ро ди ца ТО МО ВИЋ

(111/2397288)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ДА ЧИ
СА ВА и ДРА ГИ ЦА ПА УН

(3/2396364)

Дра ги наш

ДА НЕ
Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти тво ји 

ГЛИ ШИ ЋИ

(76/239632)

По што ва ном при ја те љу

ДА НЕ ТУ ГЛУМ ЦУ
по след њи по здрав.

По ро ди ца НИ НИЋ

(95/239686)
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СЕ ЋА ЊЕ

на мо ју ћер ку 

ЉИ ЉА НУ 

ЧИ НИЋ

2000–2017.

Про шло је се дам на ест

го ди на бо ла  и ту ге. Ма -

ми но је ср це ра ње но.

Ма ма те во ли

(16/239417)

ПО МЕН

Веч но се ћа ње и хва ла

дра гом

НИ КО ЛИ 
МА ТИ ЋУ

2012–2017.
По до бр ом те пам ти мо,
с по но сом по ми ње мо и
од за бо ра ва чу ва мо.

Су пру га КА МЕН КА и
по ро ди ца ИЛИ ШЕВ

(17/239420)

29. апри ла 2017,  11 са ти,

да ће мо го ди шњи по мен

на шој дра гој су пру зи,

мај ци, ба ки и пра ба ки

ЖУ ЈИ ЦИ 

МЛА ДЕ НО ВИЋ

Увек ће мо те се се ћа ти.

Тво ји нај ми ли ји

(47/239533)

СЕ ЋА ЊЕ

ВУ КО ТА На у ма

КО ПРИ ВИ ЦА
дипл. еко но ми ста

3. V 1994 – 3. V 2017.

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(48/239534)

Се ћа ње на на ше во ље не

АТА НА СОВ СКИ

РАТ КА                   ДУ ШАН
2007–2017. 2012–2017.

Вре ме ко је је про шло ни је убла жи ло ту гу и пра -
зни ну у на шим ср ци ма. Не до ста је те.

Ва ши: ћер ке СТА НОЈ КА, ЛА ГИ ЦА и ЛИ ДИ ЈА,
зе то ви ПЕ РА, РА ДО ВАН и НЕ НАД и уну ке 

МА ЈА, ДРА ГА НА и НА ТА ЛИ ЈА
(6/231396)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ПО ЖАР

ИМРЕ                    КА ТИ
1922–1987.                         1928–2015.

С љу ба вљу и ту гом чу ва мо успо ме ну на вас.

Ћер ка МА РИ ЈА, зет ПЕ РА, уну ка СУ ЗА НА 

и унук ЈО ВАН
(8/239398)

У су бо ту, 29. апри ла 2017,

да ва ће мо по лу го ди шњи

по мен на шем дра гом

АЛЕК САН ДРУ
РУ ЖИ ЋУ

За у век у на шим ср ци ма.
Су пру га АН ЂЕЛ КА, син
МИ ЛАН, сна ја ГОР ДА НА

и уну ци АЛЕК САН ДАР 
и ВЛА ДИ МИР

(59/239570

2. ма ја на вр ша ва се

шест го ди на од смр ти

на шег

СПА СО ЈА 
ПА ВЛО ВА

2011–2017.
С ту гом и се том чу ва мо
успо ме ну на те бе.

Су пру га РАД МИ ЛА 
с де цом и се стра 

СТА НИ ЈА с по ро ди цом
(78/239637)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН 

УР ШИ ЧИЋ

5. V 2015 – 5. V 2017.

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Су пру га ЈО ВАН КА, 

ћер ке МА ЈА 

и НА ТА ША и уну ци

(87/239662)

Две го ди не су про шле...

ТУ ЧЕН

ДУ ШАН              МИ РА

2015–2017.

Без об зи ра што њи хо ва ср ца не ку ца ју ви -

ше, ми ко ји смо оста ли, веч но ће мо их во -

ле ти и чу ва ти као нај дра жу успо ме ну.

ЈЕ ЦА, СА ШКА, БА НЕ, ВЛА ДА и ЖИ ЛЕ

(91/239680)

4. ма ја на вр ша ва се

шест ме се ци од смр ти

на ше во ље не

ЕВЕ 

ВЕЉ КО ВИЋ

С по што ва њем тво ји

нај ми ли ји

(1/239080)

СЕ ЋА ЊЕ

АН ЂЕЛ КА 

СТО ЈА НО ВИЋ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

МОМ ЧИ ЛО 

с по ро ди цом

(64/239590)

По што ва ном

ИШТВА НУ
КУР КО 

ПИ ШТИ
Оба ве шта ва мо род би ну и
при ја те ље да ће мо че тр -
де се то днев ни по мен да -
ва ти 30. апри ла, у 11 са ти,
на ка то лич ком гро бљу.
По се ти ће мо ње го ву веч -
ну ку ћу.

По ро ди ца
(10/239402)

СЕ ЋА ЊЕ

КИ РА 

СТОЈ КОВ СКИ
Мно го је раз ло га да те

веч но пам ти мо, с по но -

сом и за хвал но шћу по -

ми ње мо и чу ва мо од за -

бо ра ва.

Тво ја ћер ка СНЕ ЖА НА

с по ро ди цом

(69/239617)

Дво го ди шњи по мен

РАЦ КО

Жи вим да те во лим, за -

то не бо мо лим да се јед -

на зве зда зо ве тво јим

име ном.

По ро ди ца

(90/239676)

29. апри ла 2017. обе ле жи ће мо шест ме се ци от -

ка ко нас је на пу стио наш во ље ни

ЧЕ ДО МИР АН ТИЋ
1975–2016.

Вре ме про ла зи, а ту га је иста. И да ље не ве ру је мо...

Отац СТА ЊА и се стра СТА НИ СЛА ВА
(98/239691)

Ше сто ме сеч ни по мен

СР БИН КА

ГА ГИЋ 

РИ СТИЋ
Вре ме про ла зи, а бол и

ту га оста ју.

Тво ји: су пруг 

МИ ЛО МИР, 

син ДРА ГАН 

и се стра ЈА СМИ НА

(99/239995)

Ше сто ме сеч ни по мен

СР БИН КА 

ГА ГИЋ 

РИ СТИЋ
Не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од вре ме на и

за бо ра ва.

Тво ји: НА ДА, ДРА ГА НА

и СЛО БА

(100/236995)

У су бо ту, 29. апри ла, у 10 са ти, на Ка то лич ком гро бљу обе ле жи ће -

мо дво го ди шњи по мен на шој дра гој

МА РИ НИ ДИ ВИЋ
2015–2017.

Про шле су већ две го ди не не из мер не ту ге и бо ла. У сва ком са ту и

да ну не до ста јеш дра га на ша Ма ки.

По чи вај у веч ном ми ру, не ка те ан ђе ли чу ва ју – ан ђе ле наш.

Тво ја по ро ди ца

(101/239699)

ЖИ ВАН 

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

Про шла је ту жна го ди -

на от ка ко ни си с на ма.

Тво ја се стра ЈЕ ЛЕ НА 

и се стрић ДРА ГАН 

с по ро ди цом

(103/239708)

На вр ша ва се че тр де сет

да на од смр ти на ше

дра ге

МИ ЛЕ ВЕ 

РА ДЕ КЕ

Оста ћеш увек у на шим

ср ци ма.

Ожа ло шће на по ро ди ца

(112/239738)

ВЛА ДИ СЛАВ

МИ ЛА КОВ

Че тр де сет ту жних да на

без на шег Вла де обе ле -

жи ће мо 1. ма ја 2017. го -

ди не, у 12 са ти, на Пра -

во слав ном гор бљу

По ро ди ца МИ ЛА КОВ

(127/239810)

Нај дра жој мај ци

СА ВИ 

ВУ КО ВИЋ

26. VIII 1955 – 2. V 2015.

Две ду ге го ди не от ка ко

те не ма, вре ме про ла зи

не ка ко, али бол не пре -

ста је ни ка ко.

Жи ве ћеш веч но у мом

ср цу.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју и

не ка ти је веч на сла ва.

За у век ожа ло шће ни

твој син МИ КИ

(114/239742)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛУ КА ЈО ВИЋ

2007–2017.

Док је нас жи ве ће и се -

ћа ње на те бе.

Су пру га МА РИ ЈА, син

ЗО РАН с по ро ди цом 

и ћер ка ГОР ДА НА 

с по ро ди цом

(38/239513)

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.

По след њи по здрав

МИР ЈА НИ

СЛАВ КО ВИЋ
1936–2017.

од нај ми ли јих: син

ДРА ГИ ША 

с по ро ди цом, 

син ЈО ВАН 

с по ро ди цом и ћер ка

ДО БРИ ЛА с по ро ди цом

(54/239561)

ДИВ НА 

КА РАЈ ЧИЋ

1942–1999.

Би ла си ми и оста ла све

што имам.

Твој син ОБРЕН

(2/239362)
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3. ма ја на вр ша ва се че тр -

на ест го ди на без на шег

ЈО ВА НА 

ЈО ВИ ЧИ ЋА

ЈОВ КЕ
Оста ћеш у на шим ср ци -

ма за у век.

Мај ка ЈЕ ЛЕ НА и ујак

ДУ ШАН с по ро ди цом

(9/)

Оти шла, а оста је... за у век

МИ ЛЕ НА РА ЈИН
7. IV 1972 – 4. V 2006.

Нај дра жа на ша,

Ако је Tво је вре ме мо ра ло да ста не по сто јиш и тра јеш кроз нај леп ше

успо ме не.

Са на ма си и кад пла че мо, и кад ћу ти мо у сва кој из го во ре ној и не из го -

во ре ној ре чи.

Ту си у то плом зра ку сун ца, у див ном сја ју зве зда, у не жном цвет ку...

Из на ших ср ца ни ко Те не мо же узе ти, ни кад не ћеш оти ћи.

Во ле ће мо Те док тра је мо.

Се стра ДРА ГА НА, ма ма, та та и те би нај дра жи ДА НИ ЦА и ДА НИ ЛО 

(26/239457)

МИ ЛЕ НИ ЦЕ

Дра га мо ја,

ка жу вре ме чи ни сво је, а ево про ђе је да на ест го ди на отка ко ни си

са на ма, а ме ни не до ста јеш све ви ше и ви ше.

Во ли те и љу би тво ја тет ка РА ДА са МИ ШОМ и СА ШОМ

(27/239454)

30. апри ла 2017. на вр -

ша ва ју се две го ди не од

смр ти мо је дра ге мај ке

ЕМИ ЛИ ЈЕ 

УЗЕ ЛАЦ

С љу ба вљу и ту гом чу -

вам успо ме ну на те бе.

Твој син СА ША

(29/239473)

Про шло је че тр де сет ту жних да на от ка ко ни је с

на ма наш

СЛО БО ДАН СА РА ФИ ЈА НО ВИЋ

БО БАН
1950–2017.

Вре ме про ла зи, али се ћа ње, ту га и бол оста је.

Тво ји нај ми ли ји
(40/239516)

Оба ве шта ва мо род би ну и
при ја те ље да у су бо ту, 29.
апри ла, у 10.30, на Ста -
ром пра во слав ном гро -
бљу обе ле жа ва мо че тр де -
сет да на од гу бит ка на -
шег во ље ног

БРАН КА 
ВЕ СИ ЋА
Су пру га БРАН КА, 

ћер ке НА ТА ША и САН ДРА 
с по ро ди ца ма

(41/239520)

По што ва ном

БО ГО ЉУ БУ 

ОБ РА ДО ВИ ЋУ

2012–2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(42/239521)

28. апри ла на вр ша ва се

шест ту жних ме се ци от ка -

да ни је с на ма наш дра ги

ДРА ГО ЉУБ 
МА РИН КО ВИЋ

1934–2016.

Увек ће те во ле ти и ни -
ка да те не ће за бо ра ви -
ти тво ји нај ми ли ји

(51/239544)

Про шло је че тр де сет

да на от ка ко си нас на -

пу стио

ЗО РАН МИ ТИЋ

1973–2017.

Увек у ср цу и ми сли ма.

Тет ка РУ ЖА, брат

СЛАВ ЧЕ и се стра

ЗО РИ ЦА с по ро ди цом

(65/239598)

ГО РАН ЈО КИЋ

1981–2001–2017.

Твој ро ђен дан Го го про -

сла ви с ан ђе ли ма, а ми

ће мо с ту гом и су за ма.

Во ле те тво ји: та та 

РА ДИ ША, ма ма МИ РА

и брат ГРА ДИ МИР 

с ВЕ СНОМ

(66/239602)

СЕ ЋА ЊЕ

КО СТА ЋО СИЋ

27. апри ла 2017 је пе то -

го ди шњи по мен.

За у век у ср цу ћер ка 

ВЕ РА и унук ГО РАН 

с по ро ди цом

(71/239623)

3. ма ја 2017. је две го ди -

не отка ко ни је с на ма

наш во ље ни су пруг,

отац и де да

ВО ЈА МИ ТИЋ
1957–2015.

Не до ста јеш тво јој по ро -
ди ци.

Су пру га ВЕ РА, ћер ке
МИР ЈА НА 

и БРА НИ СЛА ВА 
и уну ка НИ КОЛ

(72/239623)

28. апри ла 2017. на вр ша ва ју се три ту жне го ди не

од смр ти на шег дра гог су пру га, оца и де де

ЈО ВА НА ЖУ ГИ ЋА
1928–2014.

Тво ји нај ми ли ји
(80/239641)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН 

ВА НЕВ СКИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ми сли ма.

Брат ДРА ГАН

с по ро ди цом

(84/239652)

На ста ром пра во слав ном гро бљу, 29. апри ла

2017. го ди не, у 11 са ти, одр жа ће се го ди шњи по -

мен на шем дра гом

ЗО РА НУ ВЕ НЕВ СКОМ КИМ БИ

Во ље ни ни ка да не уми ру.

Тво ја ЗО КА с по ро ди цом
(81/239642)

СЕ ЋА ЊЕ

ТРА ЈАН АН ДРИ ЈЕВ СКИ ТА ЛЕ
2014–2017.
Се стра МИ ЛИ ЦА и бра ћа ИЛИ ЈА

и ЉУ БЕ с по ро ди ца ма

(86/239659)

29. апри ла 2017. го ди не на вр ша ва се че тр де сет

да на от ка ко нас је на пу стио наш дра ги

НЕ БОЈ ША БЕ КИЋ
1955–2017.

По мен ће мо да ти на ко вин ском гро бљу, у 12 са ти.

Ње го ви: МИ ЛИ ЦА и НИ КО ЛА
(63/и)

СЕ ЋА ЊЕ

КА ТИ ЦА 

СПА СОВ СКИ

27. IV 1997 – 2017.

По ро ди ца СПА СОВ СКИ

(20/239433)

Дра ги наш

БРАН КО 

СТЕ ФА НО ВИЋ

2001–2017.

Про шло је ду гих ше сна -

ест го ди на. Не ка те ан -

ђе ли чу ва ју.

Син МЛА ДЕН 

с по ро ди цом

(28/239)

27. апри ла 2017. на вр ша ва ју се две го ди не од смр ти

СТА НО ЈА ПЕ ТРО ВАЧ КОГ
1942–2015.

Ње го ви нај ми ли ји: су пру га НА ДА и си но ви БО ШКО 
и ЈО ВАН

(125/239801)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

У су бо ту, 29. апри ла 2017, у 11 са ти, да ва ћу го ди шњи

по мен на Но вом гро бљу

ЗО РИ ЦИ СИ МИЋ
1954–2016.

Твој СИМ КЕ

(14/239413)

У су бо ту, 29. апри ла, у 12 са ти, на Но вом гро бљу

обе ле жи ће мо го ди шњи по мен на шој во ље ној 

ВЕ РИ РА ДО ЈЕВ
1935–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

вас. Хва ла на све му.

Су пруг МИ ЛО РАД, син РА ДО СЛАВ, СЛА ВИ ЦА 

и НА ДЕ ЖДА с по ро ди ца ма
(21/2394)

26. апри ла на вр ша ва се де сет го ди на от -

ка да ни је с на ма

ВУ КА ШИН СА ВА НО ВИЋ
26. IV 2007 – 26. IV 2017.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

С љу ба вљу су пру га БО ЖА НА 

и ћер ка МА РИ ЈА

(22/239443)

26. апри ла на вр ша ва се де сет го ди на от ка да ни је с на ма наш ми ли

та та и де да

ВУ КА ШИН СА ВА НО ВИЋ
26. IV 2007 – 26. IV 2017.

Про шло је вре ме ко је не ће до не ти за бо рав.

Тво ји: унук АЛЕК СА, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА и зет ЖИ КА

(23/239443)

ДРА ГО СЛАВ ДА МЈА НОВ
31. X 1955 – 24. IV 2017.

По след њи по здрав мом дра гом Ба ти.

Се стра БО РИ СЛА ВА БО БА с по ро ди цом

(46/239531)

3. ма ја 2017. у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да је мо

че тр де сет ту жних да на на шем во ље ном

ВЛА ДИ МИ РУ ПЕ РИ ЋУ

Не до ста јеш нам сва ким да ном.

У ср цу те чу ва ју тво ји нај ми ли ји: отац СТЕ ПАН,

мај ка ЉИ ЉА НА и се стра МА РИ НА
(88/239664)

У пе так, 28. апри ла 2017. го ди не на вр ша ва се че -

тр де сет ту жних да на от ка да ни је ви ше с на ма

ПЕ РО ЧЕЈ КОВ

Ожа ло шће ни: су пру га, си но ви и род би на
(89/239676)

29. апри ла на вр ша ва се го ди ну да на от ка -

да ни је с на ма наш отац и де да

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ПА ВЛОВ

МИ ТА ФЕЛ ЧЕР

Мно го је раз ло га да те веч но пам ти мо, с

по но сом и за хвал но шћу по ми ње мо и чу -

ва мо од за бо ра ва.

Тво ји: син НИ КО ЛА, сна ја ЗО РИ ЦА 

и уну ци ДИ МИ ТРИ ЈЕ и БО ГО ЉУБ 

(49/239535)

ДИ МИ ТРИ ЈЕ

ПА ВЛОВ

2016–2017.

С по што ва њем оста је 

у се ћа њу по ро ди це 

ТА РА ЈИЋ

(50/239536)

1. ма ја на вр ша ва се шест ту жних ме се ци от кад

си нас на пу стио

ЂО КА ТО МИЋ

Бес крај но ти хва ла за љу бав, па жњу, то пли ну,

зна ње и до бр о ту ко је си ми не се бич но пру жио и

ко је не мо гу да за бо ра вим док по сто јим.

Тво ја су пру га  БЛА ГИ ЦА
(43/239526)

Про шло је шест ме се ци

ЂО КА ТО МИЋ

На у чио си ме мно го че му, али нај те жу

лек ци ју си оста вио да на у чим са ма. А то

је... ка ко да жи вим без те бе та та.

Веч но ћеш жи ве ти у мом ср цу.

Ћер ка ОЛ ГИ ЦА, зет ДЕ ЈАН 

и унук НИ КО ЛА

(44/239528)

Про шло је ту жних шест ме се ци от ка ко си

нас на пу стио

ЂО КА ТО МИЋ
Ово су ре чи пе сме ко ју во лео си, по ко јој

пам ти ће мо те и ко ја ис пра ти ла те је:

„Умо ран је ста ри ци га, знам ње го ве му ке,

сви рао би ал’ гу да ло ис па да из ру ке, до че -

к’о је мно ге зо ре на гле д’о се све га. Пам ти -

ће га мно ги љу ди, жао ми је ње га”.

Ћер ка ЗО РИ ЦА, зет АЛЕК САН ДАР 

и уну ци КА ТА РИ НА, ВУК и НИ КО ЛИ НА

(45/239527)

Мо јих ту жних шест ме се ци

ЂО КА ТО МИЋ
1953–2016.

Не знам да ли ћу све ово пре бо ле ти, али знам да

нас гле даш и чу ваш са дру ге стра не. Знам да ће -

мо се ви де ти дра ги та та кад и мо је ср це ста не.

Ћер ка ВЕ РИ ЦА с по ро ди цом
(75/239361)

ЂУР ЂЕВ КА 

КЕ БИЋ

26. IV 1932 – 27. IV 2014.

Про шле су већ три го -

ди не от ка да си нас на -

пу сти ла.

Вре ме про ла зи, али ти

нам бес крај но не до ста -

јеш као тог пр вог ту -

жног да на.

За у век те мно го во ли

ћер ка РУ ЖА 

с по ро ди цом

(60/299575)

ЂУР ЂЕВ КА

МИР КОВ

1932–2014.

Три ту жне го ди не без

те бе. По но сне смо што

смо те има ле.

Тво ја ЈЕ ЛИ ЦА 

и СИЛ ВИА ГА ЛАМ БОШ

(61/239575)

30. IV 2012 – 30. IV 2017.

СТЈЕ ПАН ЛО БОР
Го ди не про ла зе, а успо ме не оста ју.

Су пру га САВ КА с по ро ди цом

(58/239568)

Се ћа ње на по што ва ног

при ја те ља

СТЈЕ ПА НА 

ЛО БО РА

МИ ЛЕ НА АН КИЋ

(79/239639)

СЕ ЋА ЊЕ

ШПИ РО ЂЕ РИЋ
1. ма ја на вр ши ће се се -
дам го ди на.

По ро ди ца

(117/239773)

Че тр де сет да на од смр -

ти при ја те ља

ПЕ РО ЧЕЈ КОВ

Ни смо и не ће мо те за -

бо ра ви ти.

Сна ја ТА МА РА 

с по ро ди цом МАР КОВ

(97/239689)
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28. IV 2010 – 28. IV 2017.

прим. др ДО БОР САВ 

В. ПА ВЛО ВИЋ ЛЕВ ЧА НИН
Се дам го ди на се ћа ња на то пли ну и си гур ност по -

ро дич ног до ма са То бом.

С љу ба вљу, не жно шћу и по што ва њем но си мо Те

у ср цу и чу ва мо  од за бо ра ва.

Су пру га  ВЕ РИ ЦА БЕ БА и кће р ке ДО БРИ ЛА,

СЕН КА и НЕ ВЕ НА
(4/239379)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН 

МИ ЈА НО ВИЋ

2. V 2007 – 2. V 2017.

Жи виш у се ћа њу, с љу -

ба вљу и по но сом.

По ро ди ца

(5/239391)

ДА НИ ЦА ТРА ВИ ЦА
29. апри ла 2017, у 11.30, на Но вом гро бљу, да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(11/239406)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН МАР КОВ РО ГАН
2009–2017.

Тво је се стре ЗО РА и ВЕ РА
(12/239407)

27. апри ла на вр ша ва се

оса ма на ест го ди на ту ге

и бо ла от ка да ни је с на -

ма мој дра ги син

ВА СА 

МО МИ РОВ

Веч но у ср ци ма ма ме,

бра та, си на и ћер ке

(13/239411)

На вр ша ва се шест ме се ци од смр ти мог су пру га

РА ДО МИ РА КР СМА НО ВИ ЋА

Све је про ла зно, са мо је љу бав веч на.

НА ДА
(15/239414)

На вр ша ва се го ди ну да на од смр ти на шег во ље ног си на и уну ка, 

7. ма ја 2017. го ди не, у 11 са ти, ће се одр жа ти по мен на Но вом гро -

бљу у Бе о гра ду

ИГОР ЈЕ ЛИЋ ГИ ЛЕ
1994–2016.

Во ле те тво ја мај ка, МЕ ДА, та та и ба ка

(19/239428)

Пет го ди на ни је с на ма наш дра ги

ТО МИ СЛАВ МИ ХАЈ ЛОВ
дипл. инж. Са о бра ћа ја

1944–2012.

С љу ба вљу у се ћа њу.

Су пру га МИР ЈА НА, кћер НА ТА ША, син ИВАН,

се стра СНЕ ЖА НА с по ро ди цом и по ро ди ца 

ВУ ЧИ ЧЕ ВИЋ из За гре ба
(28/239460)

5. ма ја на вр ша ва ју се две го ди не от ка ко ни је с

на ма на ша дра га су пру га, мај ка, ба ка, тет ка и

стри на

ЗО РИ ЦА КО ВА ЧЕ ВИЋ
1948–2015.

Тво ји: су пруг ВУ ЛЕ и де ца с по ро ди ца ма
(30/239481)

30. апри ла на вр ши ће се осам го ди на от ка -

ко ни си с на ма

МИ ЛАН ЛА ЛИЋ
1945–2009.

Дан за да ном про ла зи, али ни је дан без ту -

ге за тво јим ми лим и на сме ја ним ли ком.

Оста ћеш нам веч но, с љу ба вљу, у се ћа њу.

Тво ји нај ми ли ји

(31/239482)

17. VIII 1987 – 1. V 1996.

МАР КО 

ГРУ ЈИ ЧИЋ 

МА КИ

Во ље ни, но си мо те у

сво јим ср ци ма. Стал но

си у на шим ми сли ма. 

Тво ји нај ми ли ји

(32/239485)

Пет ту жних го ди на без

те бе, дра ги наш 

СЛАВ КО 

БО ЖИЋ
С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо те у ср цу.

Тво ји нај ми ли ји: ЦЕ ЦА,

ЗО КИ, МИ КИ, МА РА 

и уну ке ИРИН КО, 

КИ КИ и МА РИ ЈА

(37/239504)

СЕ ЋА ЊЕ

на мо је ро ди те ље

КА НАЧ КИ

ЗДРАВ КА                СТЕ ВАН 
1.  V 2013 – 1. V 2017. 27. V 1975 – 27. V 2017.

Ма ма, Та та... та ко ве ли ке ре чи ко је ја не мам ви -

ше ко ме ре ћи.

Ва ша ВЕ СНА
(68/239613)

ЉУ БИ САВ

СИН ЂИЋ 

СИН ЂА

… Де сет го ди на ду гих

го ди на без те бе...

За у век у ср цу.

Су пру га МИ РА 

и ћер ка НЕ НА

(73/231623)

Го ди шњи по мен се стри

СР БИН КИ ПА ВЛО ВИЋ
Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво је се стре КО СА и РО СА с по ро ди ца ма

(70/2396)

Не пре бо лу наш

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ЂОР ЂЕВ
1. V 2001 – 1. V 2017.

Ту гу ју за то бом тво је: ЈЕ ЛЕ НА, ЉИ ЉА НА, МИ ЛИ ЦА 
и ДА НИ ЦА

(67/239605)

29. апри ла на вр ша ва ју се че ти ри ду ге,

бол не го ди не, от ка ко ни си ви ше с на ма

ДУ ШАН АТА НА СОВ СКИ

ДУ ЛЕ
20. VIII 1945 – 29. IV 2013.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји: ЖИ ЖА и БО РИС

(85/239654)

ПА ВЛЕ 
АБРА МО ВИЋ

26. апри ла на вр ши ла се
ту жна го ди на от ка да ни -
си с на ма.

По ро ди ца МАР КО ВИЋ
(35/239490)

26. апри ла 2017. на вр -

ша ва се го ди ну да на от -

ка да ни је с на ма наш

во ље ни

ПА ВЛЕ 
АБРА МО ВИЋ

С љу ба вљу и ту гом чу ва -
мо успо ме не и твој лик.
Брат ЗЛАТ КО, бра та нац

АЛЕК САН ДАР и сна ја
МИР ЈА НА

(115/239759)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Мо же те оче ки ва ти да се ста ње
на по слу про ме ни на бо ље кра јем
сед ми це. По ну де од про шле го ди -
не мо гу би ти по но во ак ту ел не. Не
жу ри те с до но ше њем од лу ка, ни
по слов них, а ни при ват них. При -
хва ти те ру ку по ми ре ња од парт -
не ра или ста рог при ја те ља.

Фи нан сиј ска по моћ вам сти же
од не ког бли ског при ја те ља или
ро ђа ка. Спре ма те се да на пра ви -
те ве ли ке про ме не у ка ри је ри,
али тре ба ло би да се ма ло стр пи -
те. Ба ци те се на сре ђи ва ње свог
љу бав ног жи во та. Ту све пр шти
од стра сти.

До ста до би та ка, али и ве ћих тро -
шко ва по вре ме но ће вас из ба ци -
ва ти из рав но те же. По моћ при ја -
те ља је из ве сна иа ко то не оче ку -
је те. Кра јем не де ље сти ћи ће до -
бра по слов на по ну да. Опу сти те се
у дру штву парт не ра. Ако сте са -
ми, до пу сти те да вам се удва ра ју.

Про ве ри те да ли сте аде кват но
ре ши ли сва имо вин ско-прав на
пи та ња, јер би мо гао би ти по но -
во ак ту е лан про блем на ко ји сте
већ за бо ра ви ли. Сти шај те свој
так ми чар ски дух и сво ју нер во зу
да не би сте узро ко ва ли про бле ме
у парт нер ском од но су.

Бу ди те опре зни да не би сте по -
вре ди ли не ки зглоб. Сед ми ца
пред ва ма пре пу на је до га ђа ња.
Сме њи ва ће се ред ле пог, па ред
стре сног. Но вац ће те обез бе ди ти
до дат ним ра дом. Сло бод ни Бли -
зан ци има ју мо гућ ност да упо -
зна ју за ни мљи ву осо бу.

Ве о ма је бит но да не до но си те
ис хи тре не од лу ке. Ка ко год да се
си ту а ци ја од ви ја, спу сти те лоп ту
и са че кај те да се све слег не са мо
од се бе. Не ки Стрел че ви ће про -
ме ни ти ме сто жи вље ња. По пу -
сти те пред удва ра њем осо бе ко ју
ду го зна те, не ће бо ле ти.

Про бај те да се што ви ше дис тан -
ци ра те од тре нут них до га ђа ња,
ка ко на по слу, та ко и у по ро ди ци.
Све ће те до жи вља ва ти пре ви ше
лич но, а чак ће те би ти и ини ци ја -
тор мно гих су ко ба. Ко ли ко год да
де лу ју при ма мљи во, из бе га вај те
ве зе са за у зе тим осо ба ма.

Ако сте ре ши ли да не што про да -
је те, пе ри од је из у зет но по во љан
за то. По чи ње те да се бу ди те и
да с ла ко ћом све ре ша ва те. Нов -
ча них про бле ма не ма, ус пе ће те
да све ре ши те у сво ју ко рист.
Оче ку је вас по зив за из ла зак.
При хва ти те га.

Сед ми ца ни је по вољ на за скла -
па ње ве ли ких по сло ва, ин ве сти -
ци је, ни ти за би ло ка ква ула га ња,
па чак ни за ре но ви ра ње ку ће.
При ми ри те се да не би сте би ли на
ве ћем гу бит ку. Љу бав ни су сре ти
ће би ти ин тен зив ни, па по сто ји
мо гућ ност ула ска у но ву ве зу.

Ре ша вај те про бле ме је дан по
је дан, ни је чак ни по треб но да
пра ви те при о ри те те. Рас ки ни те
са рад њу са осо бом ко ја вас ду го
ири ти ра. Но вац ко ји оче ку је те
ма ло ће ка сни ти. По ка жи те ви ше
љу ба ви пре ма парт не ру и не до -
зво ли те да у ве зу уђе не ко тре ћи.

Ак тив ни сте мо жда и пре ви ше, па
сте скло ни пра вље њу гре ша ка.
Нов ча не за вр зла ме успе шно ре ша -
ва те пре ко не ке ин сти ту ци је. Кон -
так ти са стран ци ма да ће по вољ не
ре зул та те. Ни сте пре ви ше ро ман -
тич ни у овом тре нут ку. Не мој те се
упу шта ти у па ра лел не ве зе.

Ако сте за по сле ни, пред ва ма је
по во љан пе ри од. Они без по сла
мо гу оче ки ва ти по ну ду за по сао,
па ма кар и хо но рар ни. Мо гу ће је
да ће те од не ког ро ђа ка до би ти
из ве сну сво ту нов ца. Љу бав на
си ту а ци ја ни је сјај на, али сва ко
има пра во да ма шта.

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
15. фе бру а ра: Искру – Ан дреа Пи сле вић и Са ва Сто јан че вић; 10. мар та: Хе ле -
ну – Ми ра Сте фа но вић и Сре до је Ни ко лић; 31. мар та: Уну – Ми о на По по вић и
Не над Ста но је вић, Ан ђе лу – Је ле на Сто шић и Ни ко ла Пе тров; 3. апри ла: На та -
ли ју – Ди ја на и Ма не Ор ло вић, Ана бе лу – Де ни са Алек сан дра Ћу рар ју и Игор
Мун ћан; 4. апри ла: Бо ја ну – Зо ра на и Мар ко Ора ша нин, Је ле ну – Дра га на и Па -
јо Ан дић, Ла ну – Ма ри на Ја ко вље вић и Ду шан Ми ње вић, Та ма ру – Ми ља на Пе -
ро ше вић и Ни ко ла Илић; 10. априла: Магдалену – Данијела Хрубик и Иштван
Бата; 12. априла: Елену –  Светлана и Тони Боднар; 13. априла: Хану – Ивана
и Тибор Ембели, Сару – Славна и Саша Јанков;  14. априла: Ивану – Тамара и
Иван Малетин; 15. априла: Леонору – Маја Пешић и Ненад Митић; 17. априла:
Дуњу – Јелена Павковић и Мирослав Павловић.

До би ли си на
12. мар та: Ан дри ју – Ми ла на Па ви чић и Алек сан дар Кне же вић; 30. мар та: Ву -
ка – Ја сми на Ми ла ди но вић и Дра ган Мак си мо вић; 4. априла: Марка – Дејана
Стојадиновић и Ненад Станковић; 5. апри ла: Ан дре ја – Ма ри ја и Ми лош Бан -
да; 7. апри ла: Ћи ру – Дра га на и Ири нел Та па ла га; Бог да на – Ва ња и Де јан Де -
вић, Уро ша – Ру жи ца Пет ко вић и Не над Ер ски, Вука – Зорица и Далибор Вуч-
ковски; 8. априла: Војина – Ивана и Љубомир Ристовски; 9. апри ла: Мар ка –
Та ма ра Ра ду и Де јан Мун дре ан; 10. априла: Оливера – Ивана Ракиџић Крумес
и Филип Крумес, Јована – Биљана и Мирослав Тајдић; 12. априла: Јована – Је-
лена Ивковић и Владимир Васиљевић; 15. априла: Јована – Сунчана и Марко
Спасић; 16. априла: Милана – Маја и Иван Милановић; 17. априла: Михајла –
Јелена Спалевић Дивнић и Миодраг Дивнић, Давида – Марија и Марко Пешић.

ВЕН ЧА НИ

8. апри ла: Ја сна Ми ли ћев и Reinaldo Martinez Ernandez, Дра ги ца Кр стић и Ра хим
Али мо вић, Бра ни сла ва Вуч ков ски и Ми лан То до си је вић; 9. апри ла: Ме ли са Ги ро -
тић и Не над Спа сић; 13. апри ла: Ан дреа То ман и Мла ден Га ић; 15. априла: Мари-
јана Матичић и Сеад Ровчанин; 20. априла: Зорица Паланачки и Мирослав Гаић,
Марија Машановић и Владан Крчадинац, Драгана Станижан и Богољуб Бузаџија.

УМР ЛИ

5. апри ла: Мо мир Пе тро вић (1927); 6. апри ла: Сав ка Дар дић (1939), Ду шан Ра -
до са вљев (1950), Рад ми ла Ла ке шић (1933); 7. апри ла: Си да Ка лић (1966), На да
Авра мов (1924), Сло бо дан ка По пов (1940), Ми ле на Ба ње вић (1940); 8. апри ла:
Ми ло рад Ни ко лић (1922), Ду ши ца Ман дић (1935), Шан дор Бок шан (1927), Рат ка
Стан ко вић (1942); 9. апри ла: Ви да Ко стић (1933), Мар ко Ар да лић (1941), Ми ли ца
Бо ре но вић (1935), Ми лош Ди ми три је вић (1940), Ру жи ца По пов (1933), Ми лан Ма -
рин ко вић (1990); 10. апри ла: Ми лан Са вић (1962), Вла де та Стој ков (1953), Ни ко -
ла Ми лу ти но вић (1941); 11. апри ла: До бри вој Ко стић (1929), Ја го да Ве се ли но вић
(1950), Дра го слав Ди ми три је вић (1934), Во ја Шајн (1946), Мла ден Зла та нов
(1944), Бо жа на Ко са но вић (1948); 13. апри ла: Ма ри ја  Ве љин (1951), Јо ван Си мо -
вић (1941), Зо ра Па вло вић (1922), Љу бо је Бо јо вић (1953), Ми лан Пи ли по вић
(1934); 14. апри ла: Пе тар Пре ра до вић (1926), Ил ка Мун ћан (1953), Бла го је Сто ја -
но вић (1949), Иштван Ке ле мен (1949); 15. апри ла: Са ви ца Кр стић (1962), Ја го да
Дур ми ше вић (1956), Зо ри ца Ста мен ко вић (1968), Го ран Ста ни ми ро вић (1968); 16.
апри ла: Да не Глу мац (1931), Па ја Ко зли на (1923), Ге на Обре нов (1954), Благоја
Босанац (1940), Јелена Вељковић (1924); 17. апри ла: Че до мир Стан ко вић (1946),
На да Је лен ко вић (1955), Ми лој ка Шко бић (1933), Јо ви ца Ста ни са вљев (1945), Дра -
гу тин Ђор ђе вић (1924), Драган Васић (1967); 18. апри ла: Цве та Ма рин ко вић
(1947), Ста на Ми ло је вић (1938), Мил ка Рад ма но вић (1936), Гојко Малобовић
(1956), Душан Дојчиновић (1945); 19. априла: Ђока Радин (1943), Драгица Ле-
канић (1935), Розина Иванчић (1934), Александар Крстић (1939), Катица Халас
(1945); 20. априла: Љубица Илић (1943), Дитка Илић (1952), Мара Милосављев
(1941), Рајка Пантовић (1923), Драган Стојановић (1957).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Дво стру ка укр ште ни ца:спрет ност, про гра мер,
Ро дик, Ема, Еги пат, ип, тр ка, „Ра не”, на, тра вар, оме, Ава ри,
се ми на рац, тра пе ри це. Су до ку: 563719428,894625713,
127438659, 639854271, 781296534, 245173986, 356982147,
912347865, 478561392.Ана гра ми: (1) ме га ло ман, (2) опор -
ту ни ста, (3) апо зи тив.
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ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ве шти на, уме шност, 2. ком пју тер ски

струч њак, софт ве ри ста, 3. аме рич ки те ни сер (Ен ди) – Еми ли ја од ми ла,

4. др жа ва у Афри ци – из да вач ко пред у зе ће (скр.), 5. так ми че ње у бр зи -

ни – филм Ср ђа на Дра го је ви ћа, 6. пред лог уз ло ка тив – са ку пљач ле ко -

ви тог би ља, 7. јед но го ди шње ждре бе – ста ри на род по ре клом из цен -

трал не Ази је, 8. уче сник се ми на ра, 9. фар мер ке.
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Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.

За чо ве ка овог

ни чег МА ЛОГ НЕ МА,

ве ли ко бо гат ство

он са ња и спре ма.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(2) СПО РА ЗУ МАШ

(3) ИМЕ НИЧ КИ ПРИ ДЕВ

(1) НЕ ЗА СИТ ЧО ВЕК

У тре нут ку кри зном

УПО Р НО ће СТА ТИ,

за се бе ће до бро

ре ше ње ско ва ти.

У гла го лу ПО ЗИ ВА ТИ,

кад се сло ва до бро сло же,

зa при дев сe име нич ни

на зив струч ни до бит мо же.



Је дан пас ко ји је до ју че бес -
циљ но ту ма рао ули ца ма до -
жи вео је пра ву са тис фак ци ју.

На и ме, пре око две го ди не
јед на ху ма на по ро ди ца удо ми ла
је бе лог ме шан ца ко ји је та да
био стар све га не ко ли ко ме се ци.
Вр ло бр зо он је по стао оми ље ни
лик у ку ћи Ко са но ви ћа из Опо -
ва. А ка ко и не би ка да је дру же -
љу бив, мио, ве сео и раз и гран.
По ред то га, Бе ли је био од ли чан
чу вар свог дво ри шта и до кра ја
одан свом га зди Ко сти.

У ме ђу вре ме ну су вла сни ци
од лу чи ли да се њи хов љу би -
мац оку ша и на ра зним над -
ме та њи ма, па је у ре ла тив но
крат ком ро ку осво јио че ти ри
ме да ље и пе хар. Та ко је на чу -
ве ним „Ов чар ским да ни ма” у
Са ку ла ма на из ло жби пу ли на
и оста лих па са 2015. за у зео
тре ће ме сто, а у на ред не две
го ди не про гла ша ван је за нај -
леп шег. При де, у Зре ња ни ну
је на јед ном слич ном над ме -
та њу осво јио тре ће ме сто, ме -
да љу и пе хар. Због све га то га
ова ку ца не рет ко из ла зи у ра -
зним но ви на ма и ча со пи си ма.

Ка ко ства ри сто је, ни је не -
мо гу ће да Бе ли јед ног да на
по ста не нај тро феј ни ји ме ша -
нац у Ср би ји и ре ги о ну.

Петак, 28. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Он на во ди да фи гу ре ни ка да
не ми ру ју, а да се игра сва ко -
днев но у то ку свих го ди шњих
до ба.

– Иа ко чвр сто је згро чи ни
из ме ђу сед мо ри це и де се то -
ри це игра ча, ни је ма ло ни
оних ко ји не што ре ђе на вра -
ћа ју, па их је ве о ма те шко из -

сва ђа, али иа ко то мо жда ни је
фер, не ки ки би це ри во ле да
до ба цу ју – на во ди Ве ли бор.

А кад се за вр ши пар ти ја,
сле де не из бе жне ана ли зе и по -
ку ша ји по ра же них да схва те
где су по гре ши ли.

Љу ди ра зних фе ла
По ред так ми чар ског аспек та,
за ни мљи во је и то ко се све
оку пља на ова квим ме сти ма
због јед не та ко суп тил не игре.
Ту су ис пре пле те не и раз не
суд би не, па по ред пи јач них
про да ва ца, ма хом љу ди ко ји
су у јед ном мо мен ту оста ли
без по сла и са да ов де по ку ша -
ва ју да пре жи ве и број них пен -
зи о не ра, за сту пље ни су љу ди
ра зних фе ла.

„До ма ћин” Аца, ре ци мо, на
им про ви зо ва ној те зги ну ди
ро бу ши ро ког асор ти ма на, па
док игра, мо ра по вре ме но да
на пра ви па у зу ка ко би по не -
што и про дао. По за ни ма њу је
ма шин бра вар; ра дио је у пет-
шест фир ми, а ка ко ни је за по -

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.

Срећко
Овај мачак, стар седам месеци,
пронађен је испребијан и поло-
мљеног репа испред Културног
центра Панчева, где га је неко
оставио по кишном дану да уги-
не. Хумане суграђанке су га
привремено збринуле и одмах
одвеле до ветеринара који му је пружио помоћ.

Нажалост, остао је без репа, али сада се потпуно опоравио,
стерилисан је и тражи нови дом.

Мазан и миран, воли људе и друге мачке, навикнут је на
посип, а сви заинтересовани могу да се јаве на телефон
064/217-48-80.

Рот
Ротвајлер, стар три године, вакцинисан
је и чипован. Власник због здравствених
проблема није у могућности да се брине
о њему.

Према људима је добар и није агреси-
ван, али у последњих годину дана скоро да
није имао контакт с другим псима, тако да
је потребно обратити посебну пажњу на то.

Можда би најбоље било да се одређено
време држи у посебном дворишту где не би имао контакт с
другим псима и како би могао полако да се социјализује и
навикне на ново окружење. Контакт-телефон: 066/341-311.

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.

У про те клом бро ју „Пан че вац”
је на овом истом ме сту пи сао о
вр хун ском ша ху у на шем гра -
ду, тач ни је са чи ме се све но си
и по но си клуб све тле тра ди ци -
је – „Све то зар Гли го рић Гли га”.

Та да је, по ред оста лог, ре че -
но да се ова древ на игра на 64
по ља, без об зи ра на ком пју те -
ре и раз не но во та ри је, и да ље
ко ти ра као је дан од нај по пу -
лар ни јих спор то ва у на шем
окру же њу. На ве де но је и то да
га по но во све ви ше игра ју
мла ди, а о ста ри ји ма да и не
го во ри мо.

У то ко ли ко је за сту пљен и на
нео че ки ва ним ме сти ма, мо же
се уве ри ти сва ко ко про ше та
Зе ле ном пи ја цом. Та мо, на до -
мак из ла за кa Змај Јо ви ној
ули ци, увек је не ка ква гра ја,
док не кру ни са ни мај сто ри цр -
но-бе ле та бле на пе тих ган гли -
ја по ку ша ва ју да ма ти ра ју ри -
ва ла.

„Ви ди ’де ти краљ!”, „Ау, бре,
оде ти ла у фер?”, „Одан де ти
пре ти мат...” Све ово мо же се
чу ти на нај не о че ки ва ни јем ме -
сту за де мон стри ра ње та ко суп -
тил не и ин те лек ту ал не игре
као што је шах.

Сва ко ко је не ка да, у по -
след њих де се так го ди на, про -
ше тао удар ном штраф том Зе -
ле не пи ја це, ла ко је у бли зи ни
ула за из Змај Јо ви не ули це
мо гао да уо чи гру пу при лич -
но буч них, на из глед по ма ло
остра шће них, али ге не рал но
увек рас по ло же них љу ди ко ји
се оку пља ју око једне цр но-
-бе ле та бле на 64 по ља. Го то во

ДРЕВ НА МИ СА О НА ИГРА НА ПОТ ПУ НО НЕО ЧЕ КИ ВА НОМ МЕ СТУ

ШАХ УСРЕД ПИ ЈАЧ НЕ ВРЕ ВЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

– ка же је дан од нај бо љих у пи -
јач ним ду е ли ма.

Мно го до брих мај сто ра
По ква ли те ту ни ма ло не за о -
ста је ни нај ста ри ји так мац –
Џи ми из АТП-а, ко ји чак има
и не ку ка те го ри ју. И по ме ну ти
Ве ли бор уме да ве же и по
шест-се дам пар ти ја, као и „до -
ма ћин” Аца. Не за о ста ју ни не -
ки дру ги игра чи, по пут, ре ци -
мо, Зол та на, ко ји во ли да игра
пре ко ин тер не та, до бар бо рац
је и Игор Пр пић, ком ши ја с
те зге пре ко пу та, па осам де се -
то го ди шњи Жи ка, чу ве ни па -
при кар Све то зар Ко чић, а у
пре ка ље не мај сто ре спа да и
Ста ни ша. Он по се ду је зва ње
пр ве ка те го ри је, ре дов но је
играо на рад нич ким спорт -
ским игра ма, по ред оста лих и
с бра ћом Ор лов – Па јом и Ко -
стом.

И да ствар бу де за ни мљи ва,
баш овај дру ги у том мо мен ту
про ла зио је не да ле ко ода тле.

– По не кад свра тим и ба цим
по глед. Они чак и не зна ју да
сам их сни мио јед не зи ме, ка -
да су сви би ли у шу ба ра ма, и
то по ста вио на је дан сајт. Ово
је си гур но нај бо ља еки па у
гра ду, али игра се и на не ко ли -
ко ме ста на бу вља ку, као и у
На род ној ба шти. Ин те ре сант -
но је и да је ис пред Град ске
упра ве би ло по ста вље но све
што је по треб но, али ни ко ни -
је играо – на во ди Ор лов.

И та ко, на пи ја ци се, као
што је ре че но, цр не и бе ле фи -
гу ре по вла че у свим мо гу ћим
при ли ка ма. Бо ље ре ћи, игра
се у спе ци јал ним усло ви ма, па
је за ње га нео п ход на ве ли ка
кон цен тра ци ја. За то вре ме
так ма це увек пра те буд не очи
ки би це ра, ма хом пен зи о не ра.
Ус пут пад не и ко ја по ша ли ца,
по пи је се и по не ко пи во, јер
по ен та је и у до бром дру же њу.
Али, сва ка ко, и у на ви ја њу.

И баш у сле де ћем мо мен ту
про ло мио се уз дах ка да је
Аврам бр зо мет но ма ти рао
свог про тив ни ка.

НЕО БИЧ НА СУД БИ НА ЈЕД НОГ ПСА МЕ ШАН ЦА

Бе ли – од скит ни це до шам пи о на

бро ја ти. Зна се, ре ци мо, да су
не ки ре дов ни ји од и гра ли и по
пет сто ме ђу соб них ду е ла, а
има ра зних ри ва ли те та, као
ка да се, на при мер, су че ле
„пар ти за нов ци” и „зве зда ши”.
Игра се по си сте му „по бед ник
оста је”, ва жи пра ви ло „так ну -
то-мак ну то”, то јест ако се
кре не фи гу ром, мо ра се по тез
за вр ши ти до кра ја. Бу де ту и
ве о ма до брих пар ти ја; има
ме че ва ко ји тра ју и по не ко -
ли ко са ти, а ни је ма ли број ни
оних ко ји се за вр ше ре ми јем.
Не сме та нам пу бли ка, не ма

– Иа ко ми је је дан по зна ти
не у ро хи рург су ге ри сао да не
би тре ба ло да за ма рам мо зак,
ја сам та да кри шом играо шах

слен већ ду же вре ме, упра во
по ме ну тих де сет го ди на, до ви -
ја се пи јач ном тр го ви ном.

С дру ге стра не, Ра до ва но ва
при ча пред ста вља пра ву гол -
го ту – пре жи вео је рат но ста ње
у Мо ста ру, био и у за тво ру, а
до го дио му се и су дар, на кон
че га је ле жао у бол ни ци због
по вре де гла ве.

не ве ро ват но, али ови ен ту зи ја -
сти сво је стра те шко уме ће у
древ ној игри по ка зу ју усред
пи јач не вре ве.

Игра се у свим усло ви ма
По че ло је пре де се так го ди на,
ка да је Аца Ми ле тић, пи јач ни
про да вац, до нео по ше сна ест
цр них и бе лих фи гу ра и по ме -
ну ту та блу на 64 по ља. И од пр -
вог мо мен та на шли су се за ин -
те ре со ва ни про ла зни ци спрем -
ни да се ис ка жу у овој ми са о ној
ве шти ни. Је дан од њих је и Ве -
ли бор, ко ји се сма тра не ком вр -
стом ста ти сти ча ра ове при че.



Нај ма сов ни је так ми че ње у
стре ља штву, Пр вен ство Ср -
би је у га ђа њу из се риј ске ва -
зду шне пу шке по Б и Ц про -
гра му, за све ка те го ри је, одр -
жа но је про шлог ви кен да.
Стре љач ка дру жи на „Пан че -
во 1813” би ла је и на овом
над ме та њу ме ђу нај број ни -
јим еки па ма, а по стиг ну ти су
и за па же ни ре зул та ти.

У по је ди нач ној кон ку рен -
ци ји нај у спе шни ја је би ла
Иси до ра Сто ја но вић, ко ја је, с
364 кру га, осво ји ла брон за ну
ме да љу у ка те го ри ји ју ни ор -
ки. У екип ној кон ку рен ци ји
од ли чан је био тим пан че вач -
ких ју ни о ра, ко ји је осво јио
дру го ме сто, у са ста ву: Алек -
сан дар Па вло вић (363 кру га),
Ђор ђе Јов че вић (360) и Сер геј
Ву ка со вић (355 кру го ва).

Се ни ор ској еки пи, за ко ју
су пу ца ли Ђор ђе Јов че вић,

Да ли бор Па вло вић и Га бри -
јел Да у то вић, не до ста ја ло је
шест кру го ва да осво ји оче -
ки ва ни пе хар, па је мо ра ла да
се за до во љи че твр тим ме -
стом. Че твр те су би ле и обе
жен ске еки пе (ју ни ор ки и се -
ни ор ки), ко је су пу ца ле у
истом са ста ву: Иси до ра Сто -
ја но вић, Ива на Ви слав ски и
Ана ста си ја Гру јо ски.

За па жен на ступ има ли су и
пи о ни ри, а над ме та ли су се:
Ма ри ја Алек сић, Те о до ра Кља -
јић, Са ра Ма ле тић, Сте ван
Ка ли нић, Алек са Ра ко њац и
Сте фан Ра ђе но вић.

Овим се за вр ша ва се зо на
так ми че ња у га ђа њу из ва зду -
шног оруж ја, а по чи ње се зо на
га ђа ња из ва тре ног оруж ја.
Де јан Пе шић ће већ на ред ног
ви кен да на сту пи ти у пр вом
ко лу Ку па Ср би је у га ђа њу из
ма ло ка ли бар ске пу шке.

Шеф струч ног шта ба Цр ве не
зве зде Ми о драг Бо жо вић
Гроф ода звао се по зи ву Не бој -
ше Пе тро ви ћа, пред сед ни ка
Тре нер ске ор га ни за ци је Фуд -
бал ског са ве за гра да Пан че ва,
па је у по не де љак, 24. апри ла,
одр жао се ми нар у ве ли кој са -
ли Град ске упра ве.

По ред по пу лар ног Ма ра до -
не, у уло зи до ма ћи на на шли
су се и Де јан Жар ков, тре нер
ФК-а Мла дост из Вој ло ви це,
и Го ран Мр ђа, до ско ра шњи
шеф фуд ба ле ра Вр шца. Се -
ми на ру су при су ство ва ли
број ни фуд бал ски тре не ри из
ју жног Ба на та, ме ђу ко ји ма
су би ли и: Дра го љуб Ку зма но -
вић, Ни ко ла Бо кун, Не над
Стој чић, Бран ко Ђо кић, Сте -
ван Мој си ло вић, Ду шан Ђо -
кић, Пре драг Пе јо вић, Бран -
ко Са вић, Алек сан дар Сте ва -

но вић, Сло бо дан Ан ђе ло вић и
мно ги дру ги.

Ми о драг Бо жо вић је стр -
пљи во од го ва рао на мно го -
број на пи та ња ко ле га, об ја -
шња вао је с ка квим про бле ми -
ма се су сре ће у ра ду, пра вио је

па ра ле лу из ме ђу срп ских и
ру ских клу бо ва, где је оства -
рио из у зет не успе хе.

– Те шко је ра ди ти у Ср би ји.
С јед не стра не је ве ли ки при -
ти сак јав но сти да се осво ји ти -
ту ла, да се уђе у Ли гу шам пи о -
на или у Ли гу Евро пе, а с дру ге
стра не су бес па ри ца, ду го ви и
бит ка за го ли жи вот клу ба. Код
нас се игра чи про да ју ве о ма
мла ди, јер је ди но та ко на ши
фуд бал ски ко лек ти ви мо гу да
оп ста ну. А он да не ма ни ре зул -
та та. Је ди ни спас за срп ски
фуд бал је сте при ва ти за ци ја
клу бо ва. Си гу ран сам да би би -
ло за ин те ре со ва них ку па ца и за
Зве зду, Пар ти зан, Вој во ди ну,

Рад и оста ле – из ла гао је по пу -
лар ни Гроф пред ра до зна лим
слу ша о ци ма.

Бо жо вић је ко ле га ма пре но -
сио ути ске из хо ланд ског фуд -
ба ла, где је играо две го ди не,
го во рио је о си сте му игре, о
мо ти ва ци ји игра ча и њи хо вој
пси хо ло шкој при пре ми за
утак ми це. При чао је о свом
на чи ну ра да то ком при прем -
ног пе ри о да, али и од но су с
фуд ба ле ри ма ко је тре ни ра.

– Хва ла Гро фу што се ода -
звао на шем по зи ву и што је
не се бич но по де лио сво ја ис ку -
ства са сви ма на ма. Ово је још
је дан до каз да на ша ор га ни за -
ци ја до бро ра ди. Же ли мо да
по мог не мо ов да шњим клу бо -
ви ма, да еду ку је мо њи хо ве
тре не ре и да сви за јед но по -
сти же мо што бо ље ре зул та те –
ре као је Не бој ша Пе тро вић.

Пре по чет ка се ми на ра на гра -
ђе ни су нај бо љи пан че вач ки
тре не ри у про шлој го ди ни.
Алек сан дар Сте ва но вић (та да
ФК Же ле зни чар) за слу жио је
при зна ње за нај у спе шни јег у ра -
ду са се ни о ри ма, а на гра ђе ни су
и тре не ри ко ји ра де с мла ђим
ка те го ри ја ма: Го ран Ама но вић
(Ди на мо 1945), Сло бо дан Ан ђе -
ло вић (АС Ка ча ре во) и Си мо
Чу чак (Је дин ство Ка ча ре во).
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Од ли чан на ступ 
пан че вач ких бо ра ца

Сле ди Пр вен ство
Евро пе

У Но вом Бе че ју је про шлог ви -
кен да одр жан Куп Вој во ди не у
ка ра теу за ка де те, ју ни о ре,
мла ђе се ни о ре и се ни о ре, на
ко ме су пан че вач ки бор ци по -
сти гли ве о ма до бре ре зул та те.

Так ми ча ри Ди на ма на ста -
ви ли су да ни жу успе хе у фи -
ни шу про лећ не се зо не и још
јед ном су по твр ди ли да су све
так ми чар ске се лек ци је у до -
број фор ми. Чла но ви овог
спорт ског ко лек ти ва осво ји ли

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ТЕ КВОН ДО БОР БА МА

АЛЕК САН ДАР БА ТА ЛО НА ТРО НУ

КУП ВОЈ ВО ДИ НЕ У КА РА ТЕУ

ТРИ НА ЕСТ МЕДАЉА СТИ ГЛО У ГРАД

и Ду шко Ба ра нац (ка те го ри ја
пре ко 84 кг). Иа ко ни су осво -
ји ли тро фе је, на Куп Ср би је
пла си ра ли су се и ка де ти Ана
Жи вој но вић, Мар ко Пу ља ре -
вић и Ни ко ла Ива но вић.

Нај бо љи так ми ча ри Ср би је
и ре пре зен та тив ци Ни ко ла
Јо ва но вић и Сло бо дан Би те -
вић од мах на кон так ми че ња
от пу то ва ли су у Кра гу је вац на
за вр шне при пре ме на ше на -
ци о нал не се лек ци је пред Пр -
вен ство Евро пе, ко је ће би ти
одр жа но у Тур ској по чет ком
ма ја.

су де вет ме да ља, па су та ко до -
при не ли да КК Ди на мо бу де
је дан од нај у спе шни јих клу бо -
ва на так ми че њу.

Нај сјај ни је од лич је за ра дио
је се ни ор Ни ко ла Јо ва но вић у
ка те го ри ји до 75 кг. Сре бр ним
од лич ји ма су се оки ти ли се ни -
ор Сло бо дан Би те вић у ка те го -
ри ји пре ко 84 кг (ни је ра дио
фи на ле), ју ни ор Урош Пе тро -
вач ки у ка те го ри ји до 61 кг и
ка дет Дар ко Спа сков ски у ка -
те го ри ји до 57 кг. Брон за не
ме да ље су осво ји ли: ка де ти
Алек сан дар Зде шић у ка та ма
и Ми лош Сте фа но вић у бор ба -
ма (ка те го ри ја до 57 кг), ју ни -
ор ка Ма ри ја Ан то ни је вић
(пре ко 59 кг) и се ни о ри Алек -
сан дар Ан ђел ко вић (до 84 кг)

У дво ра ни „Ран ко Же ра ви ца”
на Но вом Бе о гра ду про шлог
ви кен да је, у ор га ни за ци ји
Те квон до асо ци ја ци је Ср би је,
одр жа но пр вен ство на ше зе -
мље у бор ба ма. Над ме та ло се
800 так ми ча ра из пре ко 50
клу бо ва. ТК Ко ло се ум из
Пан че ва пред ста вља ло је 19
так ми ча ра.

Иа ко још увек ју ни ор, ти ту -
лу се ни ор ског шам пи о на Ср -
би је у ка те го ри ји до 54 кг
осво јио је Алек сан дар Ба та -
ло, ко ји је та ко свом клу бу
до нео и је ди но зла то са овог
пре сти жног так ми че ња.

Сре бр на од ли чи ја осво ји ло
је осам бо ра ца из на ше га гра -
да, и то: Не ма ња Вер ме зо вић,

Лу ка Ба бић, Лу ка Ран ђе ло -
вић, Алек са Дра го је вић, Ма -
те ја По по вић, Ми ли ца Не -
дел ков ски, Ни ко ла Ре са но -
вић и Алек сан дар Ба та ло.
Брон за не ме да ље су за слу жи -
ли: Ан дре ја По по вић, Са ра
Цвет ко вић, Ан дреа Дра го је -
вић, Ла ра Бо кун, Алек са Ран -
ђе ло вић и Бо јан Сте фа нов -
ски. Наш су гра ђа нин Ни ко ла
Вуч ко вић, члан ТК-а Змај из
Ру ме, оки тио се злат ном ме -
да љом и про гла шен је за нај -
бо љег се ни о ра у у Ср би ји.

Те квон до клуб Ко ло се ум,
иа ко по сто ји тек го ди ну и по
да на, у екип ном пла сма ну је
за у зео пе то ме сто у се ни ор -
ској кон ку рен ци ји.

На так ми че њу у Но вом Бе -
че ју за па жен учи нак имао је и
КК Мла дост, ко ји се пред ста -
вио са шест бо ра ца.

Ју ни ор Ср ђан Јо кић осво јио је
нај сјај ни је од лич је у бор ба ма у
ка те го ри ји пре ко 76 кг. Ми лош
Ма ки тан се оки тио сре бром у
над ме та њу се ни о ра у ка те го ри ји
до 84 кг, а брон за не ме да ље су
за слу жи ли ју ни ор Ђор ђе Сто -
јиљ ко вић (до 68 кг) и ка дет ки ња
Ан ђе ли на Ја ре дић (пре ко 59 кг).

На че твр та ме ста су се пла -
си ра ли Фи лип Се ку лић и Ана -
ста си ја Ја ре дић.

МИ О ДРАГ БО ЖО ВИЋ ГО СТО ВАО У ПАН ЧЕ ВУ

ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈА КЛУБОВА ЈЕ ДИ НИ СПАС

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ СТРЕ ЛА ЦА

ЈУ НИ О РИ „ДРУ ЖИ НЕ” ВИ ЦЕ ШАМ ПИ О НИ

На атлет ском ми тин гу у
Срем ској Ми тро ви ци за па -
жен успех оства ри ли су и
атле ти ча ри Та ми ша.

Ни ко ла Бра ни са вље вић је
осво јио брон зу у над ме та њу
на 60 м. Сте фан Ма рић је
дру ги сти гао на циљ у тр ци на
300 м, по ста вив ши нов лич ни
ре корд (53,09), а нај у спе -
шни ја је би ла пи о нир ка Са ња
Ма рић. Она је осво ји ла сре -
бро на 60 м, а по том је у тр ци
на 300 м убе дљи во три јум фо -
ва ла, с ре зул та том но вог лич -
ног ре кор да од 46,83 се кун ди,
што је ујед но и нај бр жи ре -
зул тат у Ср би ји у ње ној ка те -
го ри ји.

За АК Та миш су на сту пи ли
и: Сте фан Ла зић, Је ле на Ва -
си ље вић, Те ре за Ко ва че вић,
Ол га Ли си цин, Ма те ја Гам би -
ро за и Алек са Нер ти ца.

МИТИНГ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ТРО ФЕ ЈИ ЗА ТА МИШ

ОБ РА ДО ВИЋ – ПРО ФЕ СИ О НА ЛАЦ

Се ми на ру ко ји је одр жао Ми о драг Бо жо вић при су ство вао је

и ле ген дар ни ру ко мет ни струч њак, наш су гра ђа нин, Љу бо -

мир Об ра до вић.

Не дав но име но ва ни се лек тор жен ске ру ко мет не ре пре зен -

та ци је Ср би је пом но је пра тио из ла га ње фуд бал ског ко ле ге

и та ко још јед ном по твр дио да је ве ли ки про фе си о на лац.

Ис ку ство ви ше ни ка да не шко ди. Сва ка част!

Чланови ЏК-а Динамо учествовали су
прошлог викенда на неколико значајних
турнира, а што је најважније, са сваког су
се вратили окићени трофејима.

На турниру за ветеране из Мастерс се-
рије одржаном у Француској Славко Ста-
нишић се окитио најсјајнијим одличјем.
Он је остварио две победе у групном делу
такмичења, а потом је тријумфовао и у
борбама за одличја.

На међународном турниру „Винко Ша-
марлић”, одржаном у Сарајеву, надметало
се 525 бораца из: БиХ, Црне Горе, Хрватске,
Републике Српске, Словеније и Србије, а
чланови Динама освојили су пет медаља.

Најсјајнија одличја су заслужили Ми-
лица Секуловић и Владимир Богдановски
(по два), а Милена Секуловић освојила је
сребро.

Традиционалан турнир „Трофеј Бео-
града” био је такође успешан за младе џу-
дисте Динама.

Златне медаље су освојили Анђела Ран-
ђеловић, Никола Достић и Анђела Раду-
ловић, а бронзама су се окитили Лазар
Стојановић и Игор Омаста.

Успешни су били и најмлађи чланови
Динама, који су учествовали на турниру
„Срђан Јанковић”, такође у нашем глав-
ном граду.

Одличја су освојили: Алекса Ђуровић,
Стефан Момиров, Никола Долинга, Ива-
на Борка, Марија Стојановски, Урош Ђу-
ришић, Никола Мирковић, Андријана
Кртенић, Огњен Ђуришић, Филип Фран-
цуз и Ђорђе Јакимовски.

Током прошлог викенда одлични су
били и чланови ЏК-а Панчево.

На турниру у Сарајеву Александар
Лупулов и Немања Нишић освојили су
по једно злато и једно сребро. На „Тро-
феју Београда” сребрна одличја су за-
служили Лазар Албијанић и Катарина
Путић, док је на турниру „Срђан Јан-

ковић” тријумфовала Нина Албијанић,
а Сара Ђурђев и Милица Нишић оки-
тиле су се сребрном односно бронза-
ном медаљом.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ТОРБЕ ПУНЕ ОДЛИЧЈА



Традиционалан пливачки ми-
тинг „Куп Баната” одржан је
прошлог викенда у Кикинди.
Учествовало је 266 такмичара
из 16 клубова, а пливачи Ди-

нама, предвођени тренерима
Биљаном Шондић и Борисом
Стојановићем, постигли су за-
пажене резултате.

Најсјајнија одличја су зара-
дили: Огњен Стојшић (три),
Петар Ранковић (три), Виктор
Нађ (три), Даниел Келемен,
Огњен Милошевић, Стефан
Милтеновић, Ања Гвоздено-
вић, Андреа Нађ, Срна Милу-
тиновић и штафете дечака и

девојчица у трци на 4 x 50 м
мешовито. Сребрне медаље су
освојили: Страхиња Шондић
(две), Стефан Милтеновић,
Лана Молнар, Срна Милути-
новић (две), Јелена Врховац
(две), Андреа Нађ, Теодора
Ногуловић, Јана Обрадовић и
Марта Константинов.

Бронзама су се окитили:
Страхиња Шондић, Никола
Смиљанић, Даниел Келемен,

Ања Гвозденовић (две), Лана
Молнар (две), Марта Констан-
тинов, Тара Шормаз и Андреа
Нађ.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

ПЛЕЈ-ОФ

Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–МИНАКВА

субота, 20 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ГАЈ

недеља, 18.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (З)

недеља, 16.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

С. Црња: БУДУЋНОСТ – ДИНАМО 1945

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г)

Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (Ц)

Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (С)

Б. Н. Село: СЛОГА – ЈЕДИНСТВО (К)

Влајковац: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Идвор: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ

Глогоњ: ГЛОГОЊ–СПАРТАК

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ

Плочица: БОРАЦ–ДОЛОВО

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

ПЛЕЈ-ОФ

Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА 25:26

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ЖУПА 36:21

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–СРЕМ 31:21

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРОС КРОС – С. ПАЗОВА 88:73

Фудбал

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Панчево: ДИНАМО 1945 – ЈЕДИНСТВО 5:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Гај: ПАРТИЗАН–МЛАДОСТ 2:6

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ 6:0

Селеуш: ВОЈВОДИНА–СЛОГА 1:3

Црепаја: ВОЈВОДИНА–СТРЕЛА 0:1

Алибунар: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ 0:3

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У) 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ 0:6

Војловица: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ 0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Долово: ДОЛОВО–ЈЕДИНСТВО 7:5

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ОМЛАДИНАЦ 1:1

Баваниште: БСК – С. ТАМИШ 0:3
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Te8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Зве зда са вла да ла 
Ди на мо у по след њој
се кун ди

Пан чев ке на 
по бед нич ком пу ту

Че твр то ко ло плеј-офа Су пер -
ли ге за ру ко ме та ше, ко је је од -
и гра но про шлог ви кен да, мо -
жда не ће ре зул тат ски оста ти у
ле пом се ћа њу на ви ја чи ма Ди -
на ма, али ће сва ка ко ући у
ана ле спорт ске исто ри је на ше -
га гра да. Че твр та рун да ово го -
ди шње бор бе за ти ту лу, из ме -
ђу пан че вач ких „жу то-цр них”
и бе о град ских „цр ве но-бе лих”,
при ву кла је у Ха лу спор то ва на
Стре ли шту 1.000 по се ти ла ца и
под се ти ла на нај слав ни је
спорт ске да не у гра ду на оба -
ла ма Та ми ша. Овог пу та бо до -
ве су од не ли го сти, али истин -
ски по бед ни ци, баш као што је
то це ле се зо не, је су Иван Пет -
ко вић, Бран ко Ра да но вић, Ср -
ђан Ко мла нов, Јо ван Ста но је -
вић, Да ни јел Су бо тић, Го ран
Бе лић и сви они ко ји су се бе
утка ли у ства ра ње моћ ног ко -
лек ти ва, али и вра ћа ње ве ре у
истин ске спорт ске вред но сти.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

СПЕК ТАКЛ БЕЗ ХЕ ПИ ЕН ДАМАР КО НИ ЖЕ УСПЕ ХЕ
Шам пи о нат Ср би је у ша ху за
игра че до осам на ест го ди на,
ко ји се са сто јао из три це ли не,
за вр шен је про те кле не де ље у
Кра гу јев цу. Кон ку рен ци ја је
би ла нај ја ча мо гу ћа, јер је уче -
ство ва ло ви ше од 200 нај бо -
љих мла дих игра ча из свих
кра је ва на ше зе мље. Де ве то го -
ди шњи Пан че вац Мар ко Ми -
ла но вић, члан ШК-а „Све то зар
Гли го рић Гли га”, про шло го -
ди шњи осва јач свих три ју ти -
ту ла пр ва ка Ср би је, ове се зо не
се у свим ка те го ри ја ма так ми -
чио про тив ста ри јих од се бе.
Осим то га, пр ви пут се опро -
бао и у ре ша ва њу ша хов ских
про бле ма, та ко ђе про тив ста -
ри јих ри ва ла.

Наш мла ди су гра ђа нин још
јед ном је оду ше вио све љу би -
те ље игре на 64 по ља. Он је у
бр зо по те зном ша ху од бра нио
ти ту лу шам пи о на, у убр за ном
и стан дард ша ху за у зео је дру -
го ме сто, а у ре ша ва њу ша хов -
ских про бле ма био је тре ћи.

БЕ О ГРАД СКИ МА РА ТОН
Про шлог ви кен да је одр жан
ју би ла ран, три де се ти „Бе о -
град ски ма ра тон”. Број од
7.000 уче сни ка из пре ко пе де -
сет зе ма ља но ви је ре корд ове
ма ни фе ста ци је, а у та ко ја кој
кон ку рен ци ји Ди на мо су
пред ста вља ла два так ми ча ра у
по лу ма ра то ну.

Алек сан дра Ма рин ков је ис -
тр ча ла сјај ну тр ку и осво ји ла је
тре ће ме сто у ге не рал ном пла -
сма ну. С ре зул та том 1:30,02
би ла је и нај бо ље пла си ра на
срп ска атле ти чар ка. У му шкој
кон ку рен ци ји Ми лош Ми ло ва -
но вић је за у зео че твр то ме сто,
с ре зул та том 1:13,05.

ЗЛАТ НА АНА
Тра ди ци о нал но атлет ско над -
ме та ње, у ме ђу на род ним окви -
ри ма по зна то и као „Про лећ ни
ми тинг при ја тељ ства”, одр жа -
но је 23. апри ла у Срем ској
Ми тро ви ци.

По ве тро ви том и ки шном
вре ме ну так ми чи ло се пре ко
500 атле ти чар ки и атле ти ча ра
из три де се так клу бо ва. У та ко
ја кој кон ку рен ци ји сја јан
успех оства ри ла је и на ша су -
гра ђан ка Ана Дра го је вић, уче -
ни ца ОШ „Ђу ра Јак шић”. Она
је у кон ку рен ци ји мла ђих пи о -
нир ки, про тив го ди ну да на
ста ри јих ри вал ки, осво ји ла
злат но од лич је у над ме та њу на
600 м. Ана је та ко на ста ви ла
се ри ју успе ха у овој го ди ни, уз
буд ни над зор тре не ра Ми ле та
Угре на и Са ше Сто ји ло ви ћа.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Зве зде и у фу ри о зној кон три
по го дио гол го сти ју за вођ ство
Ди на ма од 4:3, ха ла је про кљу -
ча ла од оду ше вље ња. Пред во -
ђе ни сјај ним Мла де ном Шо -
ти ћем, „цр ве но-бе ли” су на -
ста ви ли да игра ју у ја ком рит -

сма ње пред ност го сти ју на
15:16, али је он да Зве зда од го -
во ри ла истом ме ром, па је бр -
зо сти гла до пет го ло ва ви шка
(16:21). А он да по чи ње пра ва
дра ма. Ми лош Иво ше вић и
Пе тар Жу јо вић пре у зи ма ју од -
го вор ност и пред ност Бе о гра -
ђа на по чи ње да се то пи...
Ушло се у нај дра ма тич ни ји
по след њи ми нут. На се ма фо ру
је пи са ло 23:25, Бан ду ка је
сма њио на 24:25, се кун де су
ле те ле, адре на лин је ско чио
до не ба... Иа ко са игра чем ма -
ње на те ре ну, Ди на мо је ус пео
не ко ли ко се кун ди пре кра ја да
из јед на чи сјај ним по гот ком
Ми ло ша Иво ше ви ћа, а он да је
усле дио шок – ка пи тен Цр ве не
зве зде ус пео је да бу де бр жи од
си ре не ко ја озна ча ва крај ме -
ча и по стиг не гол за ко нач них
25:26.

– Пре у зи мам од го вор ност за
овај по раз. Не дам на мо је
игра че. Ја сам од лу чио да у
по след њи на пад кре не мо без
гол ма на на те ре ну, што нам се
осве ти ло. Хва ла на ви ја чи ма
што су нас по др жа ли и овог
пу та. Жао ми је што ни смо ус -
пе ли да осво ји мо бар бод.
Има ли смо же љу и во љу, али
мо ра мо да ље. Че ка нас те шко
го сто ва ње у Су бо ти ци – ус пео
је тре нер Ди на ма Иван Пет ко -
вић да су зби је бес и раз о ча ра -
ње и да про ко мен та ри ше овај
дер би.

Спу ште на је за ве са на пр вен -
ство у Пр вој срп ској ли ги за
ко шар ка ше. У по след њем, 26.
ко лу Крис-крос је на свом те -
ре ну са вла дао Ста ру Па зо ву са
88:73, по че твр ти на ма: 22:13,
21:14, 20:23 и 25:23.

– Утак ми ца је про те кла у
над и гра ва њу две ју мла дих
еки па. У на шем ти му за па же -
ну уло гу оства ри ла су три ка -
де та: Па ро вић, Ме дић и Бр -
кић, а сви оста ли игра чи по де -
ли ли су ми ну та жу. У та квој си -
ту а ци ји наш тим је био бо љи,

све вре ме је кон тро ли сао утак -
ми цу и на кра ју је убе дљи во
по бе дио. Овим три јум фом
окон ча ли смо се зо ну са ско -
ром од 12 по бе да и 14 по ра за.
Че сти там сви ма у клу бу ко ји
су на би ло ко ји на чин по мо гли
овом успе ху, по себ но игра чи -
ма и пред сед ни ку Вла ди ми ру
Или ћу – ре као је тре нер Пе тар
Мар ко вић.

КК Крис-крос је та ко оства -
рио свој циљ и пла си рао се у
злат ну сре ди ну са игра чи ма ко -
ји су про из вод ње го ве шко ле.

Че тр на е сто ко ло Су пер Б ли -
ге за ру ко ме та ши це до не ло је
још јед ну вред ну по бе ду де вој -
ка ма ЖРК-а Пан че во. Оне су
на свом те ре ну са вла да ле Жу -
пу из Алек сан дров ца с 36:21 и
та ко се још ви ше учвр сти ле у
сре ди ни пр вен стве не та бе ле.

Пи та ње по бед ни ка овог су -
сре та ни је се по ста вља ло ни -
јед ног тре нут ка, јер су Све тла -
на Ни чев ски и ње не дру га ри це
по твр ди ле уло гу фа во ри та и
ру тин ски су сти гле до бо до ва.
Тре нер Мар ко Кр стић је у дру -
гом по лу вре ме ну шан су да
игра ју ука зао и де вој ка ма с
ма њом ми ну та жом то ком пр -
вен ства, а оне су оправ да ле
ње го во по ве ре ње.

Још јед ном је бри љи ра ла
Са ња Па вло вић, гол ман Пан -
че ва, а ефи ка сно шћу су се ис -
та кле Ива на Та не лов (осам го -
ло ва), Не ве на Џе лај ли ја (се -
дам) и Ка та ри на Шу бе рић
(шест го ло ва). Ми ли ца Кој чић
је пет би ла би ла пре ци зна, а
Ма ја Ра дој чин се че ти ри пу та
упи са ла у ли сту стре ла ца.

У Пр вој ли ги гру па „Се вер”
ру ко ме та ши Ја бу ке по бе ди ли
су на свом те ре ну Срем из
Срем ске Ми тро ви це с 31:21.

Нај и стак ну ти ји по је дин ци у
ре до ви ма ти ма ко ји пред во ди
Жи ки ца Ми ло са вље вић би ли
су гол ман Да ли бор Бре ти и
ефи ка сни Ан то ни је Тур ко вић,
ко ји је по сти гао осам го ло ва.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПО БЕ ДА ЗА КРАЈ

Стране припремио

Александар
Живковић

Ни је стра шно из гу би ти ка да се
оста ви ср це на те ре ну. И ка да
сре ћа окре не ле ђа, са тис фак -
ци ја су апла у зи пре пу не три -
би не: Ди на мо – Цр ве на зве зда
25:26 (11:14).

Био је то пра ви дер би, утак -
ми ца ко ја се рет ко ви ђа на на -
шим те ре ни ма. Игра ло се же -
сто ко, му шки, бор бе но до из не -
мо гло сти... У пр вих не ко ли ко
ми ну та игра ло се гол за гол, а
ка да је Па вле Бан ду ка у осмом
ми ну ту пре се као је дан на пад

му, ус пе ли су да ис ко ри сте
гре шке до ма ћих ру ко ме та ша,
па су у 30. ми ну ту сти гли и до
нај ве ће пред но сти (10:14).
Ипак, у по след њим се кун да ма
пр вог по лу вре ме на сев ну ла је
де сни ца ка пи те на Ра да но ви -
ћа, а лоп та се за ри ла у мре жу
иза сјај ног гол ма на Де ја на
Зла та но ви ћа.

По сле од мо ра Ди на мо је
кре нуо на све или ни шта. Бу -
њев че вић, Сто ја но вић, Бан ду -
ка и Жу јо вић ус пе ли су да
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Миљана Петковић,
гим на зи јал ка:
     
– За ви кенд ћу ићи 
у Но ви Сад код се стре,
због 1. ма ја, да га
про ве де мо за јед но,
по што се ду го ни смо
ви де ле. Овај рас пуст ми
је бр зо про шао, али са да,
овог ви кен да, ус пе ћу да
се ма ло и од мо рим.

Дејан Дан, 
сред њо шко лац:
     
– Нај ве ро ват ни је ћу за
ви кенд се де ти ве ћи део
вре ме на за ра чу на ром,
игра ћу игри цу. 
Мо жда ћу и иза ћи 
с при ја те љи ма, 
мо жда ће мо да се 
ску пи мо, оде мо 
на не ко сла вље...

Далибор
Стојановић, 
сред њо шко лац:
     
– С дру га ри ма ћу ићи
у ку по ви ну за 1. мај.
Спре ма ће мо се за
кам по ва ње и пе ца ње
на Та ми шу, пра ви ће мо
и ро штиљ. Ма ло ћу се
и од ма ра ти.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Из лавиринта
Наша свакодневица се може описати и као лавиринт. Лутање по

стазама (опасаним оградама) за које не знаш куда воде, при чему

осећаш нелагоду због примисли да се нећеш извући, мало коме је

овде непозната дисциплина. Тако казује поглед из лавиринта.

    Онај екстерни нуди алтернативни реалитет: ограде и нису тако

високе, могуће је прескочити их, а и пуне су рупа кроз које се

можеш провући. Ако ходаш и не застајеш, ако укључиш мозак и

одагнаш страх – наћи ћеш решење.

Изаћи
У Србији данас не можеш да живиш без дигитрона; оног на

мобилном или оног у глави. И, треба ти да се сабереш како би

почео да сабираш.

    У свакодневној математици преживљавања много је познатих,

али има још више непознатих; једноставно, постоји икс

финансијских изненађења која те сатиру где год да се појавиш.

Недостаје ти нула на крају износа који месечно зарађујеш или као

пензију добијаш. А нема је, мораш изаћи на крај с том истином.

Нормалан
Проблеми код куће. У вези. На послу. С банком, кинтом... Таман

помислиш да си се скоцкао, па налетиш на нову мину. Или – на

срећу! Постоје и тако лепи случајеви. Било би дивно да је има

више, среће никад довољно. Пун нам је куфер бедачења!

    Живот показује многа лица, мења маске. Неопходно је да га

човек демаскира да би (п)остао нормалан.

Же ле зни чар – пред вод ник
но вог фуд бал ског вре ме на

На ста вља се тр ка за бо до ве

Пан че вач ки срп ско ли гаш – Фуд бал -
ски клуб Же ле зни чар по ла ко али си -
гур но ши ри мре жу сво јих при ја те ља
и учвр шћу је сво је по зи ци је ме ђу нај ор -
га ни зо ва ни јим ко лек ти ви ма у на шем
гра ду. По сле фе бру ар ског го сто ва ња у
Гра ча ни ци и сјај них ре зул та та у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на” овог про -
ле ћа, агил на упра ва по пу лар не
„ди зел ке”, с пред сед ни ком Зо ра ном
На ун ко ви ћем на че лу, про шлог ви -
кен да је уго сти ла спорт ске при ја те ље
из да ле ке Ки не, из клу ба Тјенцин Те да.

Ме ђу на род ни при ја тељ ски фуд бал -
ски су срет у на шем гра ду био је до бар
по вод да чел ни ке ки не ске де ле га ци је
уго сте и гра до на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов и пред сед ник Спорт ског са ве -
за на ше га гра да Сло бо дан Би те вић.

Гра до на чел ник је но ве при ја те ље
из по кра ји не Тјен цин, тре ће по бро ју
ста нов ни ка у Ки ни, упо знао с кул тур но-
-исто риј ским зна ме ни то сти ма на ше -
га гра да, као и са спорт ским до стиг-
ну ћи ма пан че вач ких спорт ских клу -
бо ва.

– За и ста ми пред ста вља ве ли ко за -
до вољ ство што сам за јед но са са рад -
ни ци ма из Спорт ског са ве за и
при ја те љи ма из ФК-а Же ле зни чар
имао при ли ку да уго стим спорт ску
де ле га ци ју из Ки не, у чи јем је са ста -

УС ПО СТА ВЉЕ НА СЈАЈ НА СПОРТ СКА СА РАД ЊА

„ДИ ЗЕЛ КА” ДО ТЈЕНЦИНА

го сте у оби ла зак спорт ске ин фра -
струк ту ре Пан че ва, па је ки не ска де -
ле га ци ја ви де ла и Ха лу спор то ва,
ба зен с „ба лон ком”, као и Град ски
ста ди он.

Утак ми ца из ме ђу Же ле зни ча ра и
мла де се лек ци је по кра ји не Тјен цин
од и гра на је у су бо ту, 22. апри ла, на
СЦ-у „Мла дост”. У ле пом фуд бал -
ском ам би јен ту, уз све по што ва ње го -
сти ју, по сле ин то ни ра ња хим ни
На род не Ре пу бли ке Ки не и Ре пу бли -
ке Ср би је, пан че вач ки фуд ба ле ри су
са вла да ли го сте са 6:0. Не ка оста не
за бе ле же но да су под ру ко вод ством
тре не ра Не на да Стој чи ћа овај меч од -
и гра ли: Ка та нић, Те ки ја шки, Ја ни ћи -
је вић, Сав ков, Јо ва но вић, Стај чић,
Си мо но вић, Трип ко вић, Ко ва че вић,
Не ду чић и Ру ња јић, а сво ју шан су су
с клу пе за ре зер вне игра че че ка ли:
Јев тић, Цвет ко вић, Ко со вић, То мић,
Ша ли пу ро вић, Дроб њак, Виг ње вић и
Ми хај ло вић.

По сле јед но не дељ не пр вен стве не
па у зе Же ле зни чар иду ћег ви кен да на -
ста вља тр ку за бо до ве у Срп ској ли ги
гру па „Вој во ди на”. У не де љу, 30.
апри ла, на СЦ-у „Мла дост” ће го сто -
ва ти Рад нич ки из Зре ња ни на, а уз ве -
ли ку по др шку с три би на мом ци ко је
пред во ди Не над Стој чић лак ше ће до -
ћи до но ве по бе де, ко јом би на ста ви -
ли сјај ну про лећ ну ни ску осва ја ња
бо до ва. Утак ми ца по чи ње у 16.30.

А. Живковић

ко ји је ини ци рао овај су срет, као и гра -
до на чел ни ку Са ши Па вло ву што је
упри ли чио је дан леп до чек за на ше
дра ге при ја те ље из Ки не. Јед но став но,
же ле ли смо да по ка же мо оно што осе -
ћа мо пре ма ки не ском на ро ду – по што -
ва ње и ве ли ко ува жа ва ње. Утак ми ца је
до бро до шла и на ма, јер смо би ли сло -
бод ни у пр вен ству, али и њи хо вој се -
лек ци ји – ис та као је пр ви чо век
Же ле зни ча ра Зо ран На ун ко вић.

По за вр шет ку при је ма гра до на чел -
ник Па влов је за јед но са Сло бо да ном
Би те ви ћем, ди рек то ром ЈКП-а „Мла -
дост” Пре дра гом Сто ја ди но вим и чел -
ни ци ма Же ле зни ча ра по вео сво је

У Вој во ђан ској ли ги гру па
„Ис ток” про шлог ви кен да
је на про гра му би ло 23. ко -
ло. Ди на мо 1945 је на свом
те ре ну са вла дао Је дин ство

из Но вог Бе че ја с 5:0 и та ко
се за још је дан ко рак при -
бли жио ви шем ран гу.

Пред око 200 гле да ла ца
на Град ском ста ди о ну, го -

ло ве за тим ко ји пред во ди
Бран ко Ђо кић по сти гли су
Ни ко ла Скок на (два), Лу ка
Јан ко вић, Не ма ња Ни ко -
лић и Алек сан дар Ја вор.

„Бр зи воз” је на че лу вој -
во ђан ског ка ра ва на, а на ред -
ног ви кен да пу ту је у Срп ску
Цр њу, на мег дан с до ма ћом
Бу дућ но шћу. A. Ж.

„БР ЗИ ВОЗ” У ПЕ ТОЈ БР ЗИ НИ

ву био и пред став ник њи хо вог ми ни -
стар ства спор та. Во ди ли смо ши ру
при чу, не са мо о пре зен та ци ји спорт -
ске ин фра струк ту ре гра да Пан че ва,
већ смо отво ри ли и не ке те ме ко је,
по тен ци јал но, ка сни је мо гу да се на -
до гра де и кроз еко ном ску са рад њу –
ре као је гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов.

Ка ко су чла но ви ки не ске де ле га ци -
је ис та кли, до шли су у Ср би ју да на у -
че или да уса вр ше игра ње фуд ба ла.
Јед на од „ста ни ца” на тур не ји по на -
шој зе мљи би ло је и Пан че во.

– За хва лио бих го сти ма из Ки не што
су иза бра ли наш град и наш клуб за
игра ње при ја тељ ске утак ми це. Ве ли ку
за хвал ност ду гу је мо и Дар ку Ма ри ћу,


