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сва ја. С об зи ром на то да је окри вље на
ра ди ла на ме сту ра чу но во ђе, ни је би ла
овла шће на да рас по ла же нов цем с ра -
чу на Град ске би бли о те ке у сми слу да
је мо гла да до но си од лу ке ка да и ко ме
ће не што би ти пла ће но, већ је то би ло
у над ле жно сти ди рек то ра те уста но ве
и дру гих ор га на. За то је по гре шан за -
кљу чак пр во сте пе ног су да да је њој
био по ве рен тај но вац. Окри вље ној ни -
су би ла по ве ре на сред ства Град ске би -
бли о те ке, већ је она при ка зи ва ла ма -
њи број за по сле них у тој уста но ви и
ти ме ума њи ва ла оба ве зу пла ћа ња по -
ре за на за ра де. Ти ме је омо гу ћа ва ла да
не за ко ни то ство ре на раз ли ка бу де
упла ћи ва на на ње не при ват не те ку ће
ра чу не. Да кле, окри вље на је ис ко ри -
шћа ва њем свог по ло жа ја не за ко ни то
при ба ви ла се би про тив прав ну имо -
вин ску ко рист. Ти ме су се сте кли сви
пред у сло ви да то што је ура ди ла бу де

ока рак те ри са но као кри вич но де ло
зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја”, пи -
ше из ме ђу оста лог у обра зло же њу пре -
су де Апе ла ци о ног су да.

Ту се мо же про чи та ти и да је пре
до но ше ња ко нач не пре су де Апе ла ци -
о ни суд узео у об зир олак ша ва ју ће
окол но сти у Ива ни ну ко рист, а по -
себ но то што је при зна ла да је по чи -
ни ла кри вич но де ло. С дру ге стра не,
Ива ни је као оте жа ва ју ћа окол ност
узе то то што је фи нан сиј ски оште ти -
ла Град ску би бли о те ку, као и то што
је Скуп шти на Пан че ва мо ра ла да из
град ског бу џе та из дво ји 27 ми ли о на
ди на ра да би пла ти ла по ре ски дуг ко -
ји је има ла Град ска би бли о те ка.

Под се ћа мо, о слу ча ју „Би бли о те -
ка” пр ви пут се чу ло у јав но сти пре
три го ди не. Та да је Слу жба за бу џет -
ску ин спек ци ју Град ске упра ве об ја -
ви ла са оп ште ње да је оба вље на кон -

тро ла по сло ва ња Град ске би бли о те ке
и да је утвр ђе но да је би ло не пра вил -
но сти, о че му су оба ве ште не над ле -
жне ин сти ту ци је. На кон то га је ди -
рек тор Град ске би бли о те ке под нео
кри вич ну при ја ву Ви шем јав ном ту -
жи ла штву у Пан че ву про тив Ива не
Ђу ро вић.

Убр зо за тим по сло ва ње Град ске
би бли о те ке по че ле су да ис тра жу ју и
по ли ци ја и По ре ска упра ва. Уста но -
вље но је да Би бли о те ка ни је пла ти ла
по рез др жа ви у из но су ве ћем од 20
ми ли о на ди на ра и да по сто је осно ва -
не сум ње да та оба ве за ни је из вр ша -
ва на не ко ли ко го ди на. На кон то га
Ви ше јав но ту жи ла штво по ди гло је
оп ту жни цу про тив Ива не Ђу ро вић. У

Бив ша слу жбе ни ца
Град ске би бли о те ке осам
го ди на пре у сме ра ва ла 
но вац те кул тур не уста но ве
на при ват не ра чу не

На тај на чин сте кла 
про тив прав ну имо вин ску
ко рист у из но су ве ћем од
20 ми ли о на ди на ра

Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду до нео је
пра во сна жну пре су ду ко јом је сма ње -
на пр во сте пе но из ре че на ка зна Ива -
ни Ђу ро вић, не ка да шњој слу жбе ни ци
књи го вод ства у пан че вач кој би бли о -
те ци, са де сет на пет го ди на за тво ра.
Ка ко је ис так ну то у обра зло же њу пре -
су де, оце ње но је да је то ли ка ка зна
„до вољ на за свр ху ка жња ва ња”.

Су ди је Апе ла ци о ног су да пре и на -
чи ле су од лу ку ко ле га из пан че вач ког
су да, ко је су Ива ну осу ди ле за про не -
ве ру и оква ли фи ко ва ле оно што је
ура ди ла као зло у по тре бу по ло жа ја
од го вор ног ли ца. Осим то га, Ива ни је
од у зе та про тив прав но сте че на имо -
вин ска ко рист у из но су од
20.595.502,82 ди на ра, а Град ска би -
бли о те ка Пан че во упу ће на је на пар -
нич ни по сту пак ра ди оства ре ња имо -
вин ско-прав ног зах те ва.

У обра зло же њу пре су де Апе ла ци о -
ног су да пи ше и да је њен адво кат у
жал би на пр во сте пе ну пре су ду пра -
вил но за кљу чио да то што је ура ди ла
ни је би ла про не ве ра и да је пр во сте -
пе ни суд по гре шно при ме нио Кри -
вич ни за кон.

„За кри вич но де ло про не ве ре по -
треб но је да је по чи ни о цу кри вич ног
де ла но вац по ве рен по јед ном осно ву,
а да га он за тим про тив за ко ни то при -

УРАНАК

У обра зло же њу пре су де
Апе ла ци о ног су да пи ше 
и да је адво кат Ива не 
Ђу ро вић у жал би на 
пр во сте пе ну пре су ду 
пра вил но за кљу чио да то
што је ура ди ла ни је би ла
про не ве ра и да је 
пр во сте пе ни суд по гре шно
при ме нио Кри вич ни 
за кон.

пре су ди Апе ла ци о ног су да ни је оспо -
ре но ни то да је она осам го ди на (од
2006. до 2014. го ди не) пре у сме ра ва -
ла но вац Град ске би бли о те ке на сво -
је те ку ће ра чу не.

М. Гли го рић



су ве ре но вла да ла ви ше од де сет го -
ди на (ВМРО ДПМНЕ), на кон по -
след њих из бо ра ни је ус пе ла да при -
ку пи ве ћи ну по сла ни ка у Со бра њу и
та ко фор ми ра вла ду. То је, ме ђу тим,
по шло за ру ком Зо ра ну За е ву, пред -
сед ни ку опо зи ци о ног СДСМ-а, та ко
што је на шао за јед нич ки је зик са ал -
бан ским пар ти ја ма, ко је су до ју че
би ле у чвр стом за гр ља ју пре ми је ра
Ни ко ле Гру јев ског. На ре че ном то та -
да ни је ни ма ло сме та ло, али са да он
и ње го ве при ста ли це по ку ша ва ју то
да спре че ства ра ју ћи кли му ка ко је
тај „за јед нич ки је зик” у ства ри за че -
так це па ња Ма ке до ни је и фор ми ра -
ња Ве ли ке Ал ба ни је. И то уз бла го -
слов за пад них си ла. Опа сно!

Ипак, та ко не што у овом тре нут ку
ни ко не мо же да до ка же, а је ди на чи -
ње ни ца је сте да је ма те ма ти ка не у -
мо љи ва и да ак ту ел на власт по сво јој
при ли ци мо ра да оде. У про тив ном,
оче ку је нас по тен ци јал но ма лиг но
жа ри ште.

Што је још го ре, ни ко не мо же да
га ран ту је да ства ри не ће кре ну ти по
злу ни у дру гом слу ча ју.

Због то га нас иш че ку ју те шки да -
ни и пре о ста је са мо да  ве ру је мо у
ми ни мум од го вор но сти свих ак те ра
ове кри зе, да не ће упа ли ти но ви фи -
тиљ на бал кан ском ку кав ном бу ре ту
ба ру та.

Ј. Ф.

сто ри ма мир се те шко мо же на зва ти
не ком трај ни јом ка те го ри јом.

И баш кад је де ло ва ло да до ла зи
до ба ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је из -
ме ђу бал кан ских (бо ље ре ћи, екс ју -
го сло вен ских) на ро да, од јед ном –
као да то чак исто ри је на Бал ка ну ко
зна ко ји пут кре ће уна зад.

На и ме, све што се до га ђа у по -
след ње вре ме, не ми ри ше на до бро, а
не ка кву на ду да је по сре ди ћо рак
мо же мо да под ве де мо под по ли тич -
ко кал ку лант ство. То јест, да се ба ха -
ти др жав ни ци так тич ки ме ђу соб но
пре пу ца ва ју ра зним на ци о на ли стич -
ким, хе ге мо ни стич ким, па и рат но -
ху шкач ким ре то ри ка ма, не би ли
што ду же оста ли у се длу. Кад већ
гла со ве не мо гу да осва ја ју опи пљи -
вим ства ри ма од жи вот ног зна ча ја,
као што су еко но ми ја, стан дард, со -
ци јал на да ва ња...

Ме ђу тим, ни кад се не зна где су
гра ни це и ка да по ли тич ка игра ри ја
мо же да пре ра сте у не што мно го
бол ни је и тра гич ни је.

По ред све га што се до га ђа у Хр ват -
ској, Бо сни, Цр ној Го ри, Ко со ву,
ипак је нај а лар мант ни је у Ма ке до -
ни ји, зе мљи по це па ној по ша во ви ма.
Та мо кри за плам ти већ го ди на ма, а
ових да на пре ти да кул ми ни ра и из -
ле ти из окви ра здра во ра зум ног.

За не до вољ но упу ће не, ствар је,
бар на из глед, ја сна: стран ка ко ја је

Бр до ба ру та
И по но во се осе ћа ју при зву ци по тре -
са на Бал ка ну. Бр до ви том и ва ло ви -
том.

Иа ко не го во ри мо о се и змо ло ги ји,
већ о ви бра ци ја ма ко је ин ду ку ју ис -
кљу чи во ов да шњи љу ди, сво јим ни -
кад до кра ја до ку чи вим мен та ли те -
ти ма, јед но је си гур но – пре ви ше
нам je зе мљо тре са у по след њих сто -
ти нак го ди на. Али то ов де ни је ни -
шта но во – у по ре ђе њу с не ка квом
Швај цар ском, у ко јој ве ко ви ма ни је
би ло ору жа них су ко ба, на овим про -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Љуби, љуби, ал’ главу не губи...

Од 6. септембра 2015. до данашњих дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Химна. Увек иста песма!

• Поставили смо камен темељац демократији. И ту је закопали!

• Устајте презрени на свету, сви сужњи које мори глад. Охладиће    
се роштиљ!

• Наш центарфор је изразити левак, јер увек игра као да има две
леве ноге.

• Жена је варљива, мање или јаче. Само је ствар интензитета.

• Групни секс је користан. Јача колективни дух!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПО МИШЉЕЊУ МОГ КУМА НАЈВЕЋИ ПРОНАЛАЗАК ПОСЛЕ ТОЧКА

ЈЕ ОТВАРАЧ ЗА ПИВО!

Петак, 5. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Се ло мо је леп ше од Па ри за
Про ђе и то. Баш ка ко и до ли ку је „удар ни ци ма” ко ји су се то ком го ди не
„на ра ди ли”, све ча но је обе ле жен дан ро шти ља, та њи ра че, ра жња и ко -
тли ћа, не ка да по знат и као Пр ви мај, ме ђу на род ни пра зник ра да.

У по не де љак и уто рак Ср би ја је прак тич но ста ла. Ули це су опу сте ле, али
за то су про план ци, ли ва де, оба ле, шу ме и сва ко згод но ме сто где је мо гло да
се не што ба ци на жи цу, би ли пре те сни да при ме све љу би те ље при ро де. Бу -
квал но, тра жи ло се пар че тра ве ви ше, ка ко би се и на том ко ма ду зе ле ни ла
пот па ли ла ва три ца, бар за ро штиљ чић, ако већ ни је би ло ме ста и за дру ге
ска ла ме ри је у ко ји ма би се при пре ма ле ме сне пр во мај ске „шпе ци је”.

Ка ко већ оби ча ји и тра ди ци ја на ла жу – где су ва тра и ме со, мо ра да бу -
де и ал ко хо ла. У ве ли ким ко ли чи на ма. Ду га чак је тај пр ви дан пе тог ме -
се ца у го ди ни. Ва ља по ра ни ти, за у зе ти ме сто, па се рас па за ри ти, па сец -
ка ти раз не са ла те, па пе ћи... И, на рав но, пи ти. Од ра не зо ре. Та ко ђе, увек
ва ља и од ва ли ти му зи ку. Што ја че. И, на рав но, сва ко са свог но са ча зву -
ка. Бу де ту ра зних пе са ма, али жа нр је го то во увек исти...

Е, он да, ка да се са бе ру умор, ал ко хол, хо ле сте рол и нер во за, он да се
ва ља ма ло и по ма кља ти. И то је већ по ста ло тра ди ци ја. Го то во сва ке го -
ди не, па и ове – ту ча је па ла у Де ли блат ској пе шча ри, а бе ше са да јед на
и на Ко шут ња ку, у глав но ме гра ду.

* * *
Ипак, за раз ли ку од ла ни, ка да су услед пре кла па ња са Ус кр сом син ди -
ка ти пре ско чи ли обе ле жа ва ње Пр вог ма ја, ове го ди не су по зва ли члан -
ство на про тест у Бе о гра ду.

Скуп су ор га ни зо ва ли Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је и УГС „Не -
за ви сност”, а при дру жи ли су им се гра ђа ни, сту ден ти и сту дент ки ње оку -
пље ни око про те ста „Про тив дик та ту ре”, ко ји се ши ром зе мље де ша ва ју
већ ме сец да на, као и при пад ни ци и при пад ни це LGBT за јед ни це и мно -
ги дру ги. До га ђа ју је при су ство ва ло не ко ли ко хи ља да љу ди, а на кон
обра ћа ња пред став ни ка син ди ка та кре ну ло се у про тест ни марш до згра -
де Вла де, па по том и до скуп штин ског зда ња. Та мо је про чи тан пр во мај -
ски про глас, у ко ме се, из ме ђу оста лог, ис ти че да је Ср би ја да нас зе мља
хро нич не не за по сле но сти.

И не пре о ста је нам он да ни шта дру го до да се за пи та мо – шта су 1. ма -
ја про сла вља ли ти сил ни љу ди по шу ма ма и го ра ма? Дан не за по сле но -
сти или пра зник ра да?

* * *
Мно го бу ре у јав но сти иза звао је и „слу чај Ха ра ди нај”. Вла да Ср би је је
тим по во дом до не ла од лу ку да ми ни стри и ди рек то ри јав них пред у зе ћа
у на ред на три ме се ца не ће пу то ва ти у Фран цу ску. Же сток од го вор „гал -
ским пе тло ви ма”, не ма шта.

У ства ри, нај ви ше су ту оште ће ни упра во ти јад ни ми ни стри, ди рек то -
ри и оста ли др жав ни функ ци о не ри, слу жбе ни ци, чи нов ни ци и бу џет ски
па ра зи ти. Си гур но су и они 1. ма ја мо ра ли да се бо ре за пар че тра ве у
свом се лу, а ле по су мо гли пра зник да про ве ду у Па ри зу, на при мер.

* * *
Ко га још за ни ма да се иде ја о обе ле жа ва њу ме ђу на род ног да на рад нич -
ке со ли дар но сти ро ди ла у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, у је ку бор би рад нич -
ких ор га ни за ци ја ши ром све та, из гра ђе них на те ме љи ма по ли тич ких по -
бе да Пр ве ин тер на ци о на ле.

Ко се још се ћа мај ске бор бе чи ка шких рад ни ка из 1886. го ди не и ве -
ли ког штрај ка, ка да је око 60.000 љу ди об у ста ви ло рад. Из те бор бе из -
два ја се де ша ва ње у фа бри ци по љо при вред них ма ши на „Ма кор мик”, у
ко јој је до шло до ту че от пу ште них рад ни ка (син ди ка ли ста) и штрај -
кбре хе ра. По ли ци ја, ко ја је шти ти ла Ма кор ми ка и ње го ву фа бри ку,
отво ри ла је ва тру и усмр ти ла ше сто ри цу рад ни ка, а ра ни ла их је око пе -
де сет. На про те сту ко ји је усле дио, ра ње но је две ста љу ди, а по ги ну ло је
се дам по ли ца ја ца и че ти ри рад ни ка. Тим по во дом ухап ше но је ви ше од
сто рад ни ка, а њих пе то ри ца осу ђе ни су на смрт. Овај до га ђај, по знат и
као „ма са кр на Хеј мар ке ту”, нај у пе ча тљи ви ји је мо ме нат мај ских бор би
чи ка шких рад ни ка.

И мно го го ди на ка сни је, у пр вој по ло ви ни 21. ве ка, за 1. мај де ша ва се
„ма са кр”. Али пра си ћа, јаг њи ћа, ја ри ћа и оста лих жи вуљ ки, са све се љач -
ким, без и деј ним и не бу ло зним, ал ко хо лом пот по мог ну тим ту ча ма.

Па кад већ не мо же мо у Град све тло сти...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



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

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

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

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

Д. К.

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

По пуст за 
пен зи о не ре

Же сто ка 
кон ку рен ци ја

Узда ни ца 
ре пре зен та ци је

Се ни ор ска ре пре зен та ци ја Ср -
би је у ка ра теу от пу то ва ла је у
Тур ску, где ће уче ство ва ти на
Европ ском пр вен ству ко је се
одр жа ва од 5. до 8. ма ја у гра -
ду Ко џа е ли. У са ста ву ре пре -
зен та ци је Ср би је је нај бо љи
так ми чар на ше зе мље и Ка ра -
те клу ба „Ди на мо” Сло бо дан
Би те вић, ко ји ће на сту пи ти и
по је ди нач но, у ка те го ри ји
пре ко 84 кг, али и као члан
еки пе.

Про шле не де ље су одр жа не
за вр шне при пре ме у Кра гу -
јев цу, где су бор ци има ли
при ли ку да из бру се фор му и
спрем ни от пу ту ју на нај ва -
жни је так ми че ње на Ста ром
кон ти нен ту.

Све очи по кло ни ка ка ра теа
сва ка ко ће би ти упе ре не у нај -
бо љег срп ског бор ца и ак ту ел -
ног пр ва ка Евро пе Сло бо да на
Би те ви ћа, ко ји је пре две го ди -
не осво јио ти ту лу у Ис тан бу лу.
Кон ку рен ци ја је из у зет но ја ка,
по себ но у ка те го ри ји пре ко 84
кг, али Би те вић спрем но оче -
ку је но ви ис пит на шам пи о на -
ту Ста рог кон ти нен та.

У овој го ди ни Бо ба је без
ијед ног по ра за три јум фо вао на

АКТУЕЛНО
Петак, 5. мај 2017.
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НО ВА УСЛУ ГА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

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

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.

ЕВРОП СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

БО БА БРА НИ ТИ ТУ ЛУ

ПО ВОР КА КРЕ ЋЕ 17. ЈУ НА

При ја ви те се за уче шће на Кар не ва лу
Оми ље на ма ни фе ста ци ја ве -
ли ког бро ја Пан чев ки и Пан -
че ва ца – Ин тер на ци о нал ни
кар не вал – би ће одр жа на и
ове го ди не, и то 16. и 17. ју на.
Ве ли ка кар не вал ска по вор ка
кре ну ће 17. ју на у 20 са ти, а
при ја вљи ва ње гру па ко је ће
уче ство ва ти у њој је у то ку и
тра ја ће до 1. ју на.

Све кар не вал ске гру пе ко је
же ле да на сту пе на овој ма ни -
фе ста ци ји, а ни су се до са да
при ја ви ле, фор му лар за при ја ву
мо гу пре у зе ти са сај та www.kar-
nevalpancevo.com. По пу ње ну
при ја ву тре ба до ста ви ти на имејл:
karnevalpancevo@gmail.com, а

уз тај до ку мент тре ба по сла ти и
му зич ку ну ме ру за пред ста вља -
ње гру пе у по вор ци. Про по зи -
ци је на ла жу да кар не вал ска
гру па мо ра би ти са чи ње на од
нај ма ње пет на ест осо ба, а гор -
њи ли мит не по сто ји. Чла но ви
гру пе тре ба да бу ду јед на ко ко -
сти ми ра ни или да об ра ђу ју
исту те му. Не при ја вље не кар -
не вал ске гру пе и осо бе ко је ни -
су ко сти ми ра не не ће мо ћи да
уче ству ју у по вор ци, ни ти да се
кре ћу обе ле же ном тра сом ме -
ђу на род ног кар не ва ла.

Ка ко је на ја ви ла Зо ра на
Вла ду, пред сед ни ца удру же ња

„При ја те љи Пан че ва”, ко је ор -
га ни зу је Кар не вал, по се ти о це
оче ку је ра зно вр стан про грам с
број ним уче сни ци ма из чи та -
ве на ше др жа ве, као и из ино -
стран ства.

– Ове го ди не ће кар не вал у
Пан че ву обе ле жи ти пет на ест
го ди на по сто ја ња, а ујед но
ће би ти обе ле же но и пет на -
ест го ди на ка ко се у на шој
др жа ви ор га ни зу је ме ђу на -
род ни кар не вал. Ма ни фе ста -
ци ја ко ју при ре ђу је мо у на -
шем гра ду по ста ла је ту ри -
стич ка атрак ци ја, ко ју по се -
ти ви ше од сто хи ља да љу ди,
а на њој се пред ста ви око две
хи ља де уче сни ка из пре ко
де сет зе ма ља – под се ти ла је
Зо ра на Вла ду.

Ин тер на ци о нал ни кар не вал
у Пан че ву је ме ђу на род на ма -
ни фе ста ци ја од ве ли ког зна -
ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју, ко ја
пред ста вља раз ли чи те кул ту ре
и кар не вал ске тра ди ци је из
це лог све та. Као нај ве ћа град -
ска ма ни фе ста ци ја и пр ви ме -
ђу на род ни кар не вал у Ср би ји,
одр жа ва се под по кро ви тељ -
ством Ми ни стар ства тр го ви -
не, ту ри зма и те ле ко му ни ка -
ци ја Ре пу бли ке Ср би је и Гра да
Пан че ва.

Д. К.

У на шем глав ном гра ду у су -
бо ту, 29. апри ла, одр жа на је
тр ка Пр вен ства Ср би је у
спринт-ду а тло ну. На так ми -
че њу ко је је ор га ни зо вао
Три а тлон са вез Бе о гра да ТК
Та миш се пред ста вио са 33
чла на, у свим уз ра сним ка те -
го ри ја ма.

По чет ни ци Ана Ко стић и
Во јин Да ви до вић за слу жи ли
су брон за на од лич ја. У гру пи
мла дих на да Ми ла Ан тић је
би ла тре ћа, а Лу ка Гли го рић
се оки тио сре бром. Ања Да -
ви до вић је по ста ла ви це -
шам пи он ка у над ме та њу ју -
ни ор ки, али и у елит ној тр -
ци. Сре бро је осво јио и Раст -
ко До бро са вље вић у гру пи

так ми ча ра од 18 до 30 го ди -
на. У кон ку рен ци ји три а тло -
на ца од че тр де сет јед не до
пе де сет го ди на Мар јан Лу -
кић се оки тио злат ним, а Ду -
шан Лу кић брон за ним од -
лич јем.

До бар на ступ су има ли и
ју ни о ри Да ри ја Ђор ђе вић и

Алек са Кар лаш. Они су за у -
зе ли че твр та ме ста у сво јој
кон ку рен ци ји, уз ма ли за о -
ста так за тре ће пла си ра ним
три а тлон ци ма.

Се зо на се на ста вља тр ком
Пр вен ства др жа ве у крос-
-три а тло ну, ко ја ће би ти на
про гра му 13. ма ја у Кра гу -
јев цу.

А. Ж.

ДР ЖАВ НО ПРВЕНСТВО 

У СПРИНТ-ДУ А ТЛО НУ

„Тамиш” ниже медаље

Вече сећања на прерано пре-
минулу песникињу Виолету
Благу одржано је у среду, 26.
априла, у читаоници Градске
библиотеке.

Колегама, сарадницима, при-
јатељима и родбини најпре се
обратила новинарка Марија Па-
уновић Чонтош, затим су гово-
рили писац и књижевни крити-
чар Васа Павковић, песникиње
Јасна Милићев и Јасмина Бо-
гићев, а Јована Свирац је Вио-
лети посветила песму „Итака”
Константина Кавафија. Чита-
не су песме Виолете Благе, а

окупљени су се, са снажним
емотивним набојем, присећа-
ли свих њених узорних људ-
ских особина и лепих тренута-
ка које су заједно годинама де-
лили. Прилог сећању анегдо-
тама дали су и афористичар
Зоран Т. Поповић и писац Ву-
ле Журић.

Организатор догађаја је Удру-
жење књижевника и књижев-
них преводилаца Панчева, чији
је члан била и Виолета Блага.
Песникиња је била и чланица
уредништва уметничког мага-
зина „Квартал”. M. M.

У Пан че ву, за хва љу ју ћи ра ду
Цен тра за та лен те „Ми хај ло
Пу пин”, ста са ва но ва ге не ра -
ци ја ма те ма ти ча ра и фи зи ча -
ра ко ји сво јим зна њем пле не
и осва ја ју од лич ја на др жав -
ним так ми че њи ма. По сле
ма е страл ног успе ха фи зи ча -
ра на ред су до шле пан че вач -
ке ма те ма тич ке на де. У ка те -
го ри ји сед ма ка на ша су гра -
ђан ка Је ле на Ци цва рић осво -
ји ла је тре ћу на гра ду, а ме ђу
осма ци ма Пан че во има три
осва ја ча ме да ља. Иси до ра
Мај кић би ла је тре ћа, а Ог -
њен Пе тров и Алек сан дар Цу -
цић би ли су дру ги. Др жав но

так ми че ње из ма те ма ти ке
одр жа но је 29. апри ла у Бе о -
гра ду.

За ни мљи во је да су сви
осва ја чи ме да ља осим Ог ње -
на Пе тро ва (уче ник ОШ „Јо -
ван Јо ва но вић Змај”) ре дов -
ни уче ни ци Ма те ма тич ке
гим на зи је у Бе о граду. Осва -
ја чи сре бр них ме да ља Ог њен
Пе тров и Алек сан дар Цу цић
уче ство ва ће на Срп ској ма -
те ма тич кој олим пи ја ди, а
нај бо љи на тој смо три ући ће
у срп ски тим за ма те ма тич ку
бал ка ни ја ду, ко ја ће би ти
одр жа на у Бу гар ској кра јем
ју на. З. С.

УСПЕХ МА ТЕ МА ТИ ЧА РА

Тра ди ци ја се на ста вља

ПОВОДОМ ПРЕРАНОГ ОДЛАСКА

ВИОЛЕТЕ БЛАГЕ

Вече сећања 
на песникињу

свим так ми че њи ма на ко ји ма
је на сту пио (Бал кан ско пр вен -
ство, Пр вен ство Ср би је и тур -
нир „Злат ни по јас” Чач ка ), а
сре бр ну ме да љу осво јио је у
Ла шком, на тур ни ру „Сло ве ни -
ја опен”. То са мо по твр ђу је да
је Би те вић од лич но при пре -
мљен, да је кроз прет ход на ис -

ку ше ња по твр дио так ми чар ску
зре лост, пси хо ло шку ста бил -
ност и спрем ност да и ове го ди -
не ју ри ша на нај ви ши пла сман,
али и да бу де нај ве ћа узда ни ца
ре пре зен та ци је Ср би је у екип -
ном де лу над ме та ња.

Ве ли ку по моћ на шам пи о -
на ту Бо ба Би те вић ће има ти

од тре не ра Пре дра га Сто ја ди -
но ва, ко ји је от пу то вао с њим у
Тур ску. На жа лост, због чуд не
од лу ке се лек то ра, из са ста ва
ре пре зен та ци је Ср би је из о ста -
вљен је Ни ко ла Јо ва но вић, па
он ни је ни от пу то вао на так -
ми че ње.

А. Живковић
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На ци о нал ни са вет ма ке дон -
ске на ци о нал не за јед ни це у
Ре пу бли ци Ср би ји с ве ли ком
за бри ну то шћу и уз не ми ре -
но шћу пра ти по след ња де -
ша ва ња у ма тич ној др жа ви.

„Ми смо ви ше пу та ис ти -
ца ли да од оса мо ста ље ња Ре -
пу бли ке Ма ке до ни је на шу
ма ти цу гле да мо као са вре -

ме ну, плу ра ли стич ку и де -
мо крат ску др жа ву свих гра -
ђа на ко ји жи ве у њој и свих
др жа вља на ван ње. Из ра жа -
ва ју ћи сво ју ду бо ку за бри ну -
тост, упу ћу је мо искрен и

брат ски апел свим на шим
су на род ни ци ма, али пре све -
га по ли тич ким чи ни о ци ма
Ре пу бли ке Ма ке до ни је да се
уз др же од би ло ка кве упо -
тре бе на сиља и ре а го ва ња на
про во ка ци је, већ да све сво -
је сна ге усме ре на ре ша ва ње
кри зе мир ним пу тем, по -
шту ју ћи Устав и за ко не Ре -
пу бли ке Ма ке до ни је. Це ло -
куп ну си ту а ци ју у на шој ма -
тич ној др жа ви сва ки при -
пад ник ма ке дон ског на ро да
осе ћа као да је и сам при су -
тан. При пад ни ци ма ке дон -
ске за јед ни це у Ср би ји су у
по след ње две де це ни је вр ло
до бро ис ку си ли по сле ди це
не ре ша ва ња кри зе мир ним
пу тем. Ми Ма ке дон ци из
Ср би је же ли мо да упу ти мо
по ру ку да по др жа ва мо на -
сто ја ња и за ла га ња за мир ну,
ста бил ну и про спе ри тет ну
Ма ке до ни ју у ко јој вла да ју
до бри ме ђу ет нич ки од но си,
али исто вре ме но по др жа ва -
мо за ла га ња за уни тар ну,
не за ви сну и сло бод ну Ма ке -
до ни ју свих”, на ве де но је у
са оп ште њу од 28. апри ла
ко је је пот пи сао Бор че Ве -
лич ков ски, пред сед ник На -
ци о нал ног са ве та ма ке дон -
ске на ци о нал не ма њи не у
Ср би ји, чи је је се ди ште у
Пан че ву.

НА ЦИ О НАЛ НИ СА ВЕТ МА КЕ ДОН СКЕ 

НА ЦИ О НАЛ НЕ МА ЊИ НЕ

Брат ски апел
Са вез са мо стал них син ди ка та
и Удру же ни гран ски син ди ка -
ти „Не за ви сност” тра ди ци о -
нал но су по во дом Ме ђу на род -
ног пра зни ка ра да ор га ни зо ва -
ли про тест у Бе о гра ду, на ко ме
су за тра жи ли бо ље усло ве ра да
и ве ће пла те и пен зи је. Ми ни -
мал на це на ра да је кра јем
про шле го ди не по ве ћа на на
130 ди на ра, а у сеп тем бру се
оче ку је но во по ве ћа ње. И
Европ ска кон фе де ра ци ја син -
ди ка та је ову го ди ну про гла си -
ла го ди ном бор бе за ве ће за ра -
де. Пред сед ник Ве ћа Са ве за
са мо стал них син ди ка та Ср би -
је у Пан че ву Ми лан ко Бо ди ро -
га, ко ји је 1. ма ја био на Тр гу
Ни ко ле Па ши ћа, ре као је да се
и да нас син ди ка ти бо ре за го -
то во иста пра ва као и про шле
го ди не.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ји су ове го ди -
не ва ши зах те ви и шта по ру чу -
је те у про гла су?

М. БО ДИ РО ГА: Зах те ви
уче сни ка пр во мај ског про те -
ста су ве ће пла те и пен зи је, до -
сто јан ствен рад, пот пи си ва ње
ко лек тив них уго во ра, по ве ћа -
ње ми ни мал них за ра да и из -
ме на За ко на о ПИО и За ко на о
ра ду. У ме ди ји ма чу је мо да је
за бе ле жен раст БДП-а, па син -
ди кат тра жи да пла те пра те тај
раст, про фит ко ји оства ру ју

здрав стве не пре гле де, што је
ина че уо би ча је на прак са у дру -
гим зе мља ма. Усло ви ра да су
те шки, а рад ник се да нас, уме -
сто за што ве ћу пла ту, бо ри за
рад но ме сто. Син ди кат пу но
енер ги је тро ши ка ко би убе дио
рад ни штво у Ср би ји да та ко не -
ма пер спек ти ве. Рад ник је да -
нас пун стра ха и окре нут је се -
би. Не ма ко лек ти ви зма, што је
и циљ нео ли бе рал ног ка пи та -
ли зма. Тај страх на кра ју бло -
ки ра и рад син ди ка та... Не ка -
да шњи си стем ко ји је по зна вао
дру штве ну сво ји ну, са да по зна -
је при ват ну. Ти исти ко му ни -
сти су по ста ли ка пи та ли сти, на
ра зно ра зне на чи не зло у по тре -
бља ва ју ћи све оно што је др жа -
ва не ка да има ла, све ре сур се, и
са да су њи ма глав на пре пре ка
по ста ли љу ди ко ји код њих ра -
де. Они се у су шти ни и нај ви ше
пла ше рад ни ка и цео про блем,
ко ји је ду бок, ба зи ран је на
стра ху од рад нич ке кла се. Они
због то га при бе га ва ју ре пре -
сив ним ме то да ма.

• То он да зна чи и да је сна га
рад ни ка ве ли ка. А нај ве ћа ако
иза ђу на ули це.

– Син ди ка ти су да нас ана те -
ми са ни. Ми смо као коч ни ча -
ри ре фор ми у др жа ви. Др жа ва
иде то ли ко бр зо да је са да син -
ди ка ти успо ра ва ју. А ти исти
ко ји то твр де, у ства ри су на
плат ним спи ско ви ма ве ли ких
фи нан сиј ских ор га ни за ци ја и
по сло да ва ца. Они ко ри сте
сво је по зи ци је пре ко ме ди ја да
ома ло ва же син ди кал ну бор бу
у Ср би ји. С дру ге стра не, код
рад ни ка по сто ји „син дром
стре ља ња”, ка да ми сле да је
до бро све док они ни су про -

ИН ТЕР ВЈУ: МИ ЛАН КО БО ДИ РО ГА, ПРЕД СЕД НИК ВЕ ЋА СССС У ПАН ЧЕ ВУ

СТРАХ БЛО КИ РА КО ЛЕК ТИ ВИ ЗАМ

Страну припремила

Марина
Димитрић

ин ду стриј ског гра да. Сре ди -
ном две хи ља ди тих го ди на је и
би ло на зна ка бо љит ка, али све
се све ло са мо на до ла зак „Га -
спром њеф та” и про да ју НИС-
а. Ве ли ки број фир ми оти шао
је у сте чај, по пут „Те сле”,
„Труд бе ни ка”, Ста кла ре, „Сло -
бо де”, „Ми не ла”. Ка да је реч о
бро ју за по сле них Пан че ва ца,
он је са да дво стру ко ма њи.

• Ко јим бро јем рас по ла же
син ди кат?

– Син ди кат је у са рад њи са
чел ни ци ма ло кал не са мо у пра -
ве кон ста то вао да се у про те кле
две де це ни је број за по сле них
сма њио за око 50 од сто у од но -
су на пе ри од од кра ја осам де -
се тих го ди на и злат ног до ба
раз во ја Пан че ва. На те ри то ри -
ји Пан че ва је да нас од 25.000
до 28.000 за по сле них. Сре ди -
ном осам де се тих је би ло пре ко
42.000. Ови по да ци го во ре да
Пан че во има ве ли ки про блем.
А још је ве ћи про блем то што
не ма на ја ве до ла ска но вих
ком па ни ја, прак тич но је парт -
не ра до би ла са мо фа бри ка
„Утва –А ви о ни”. Охра бру ју са -
мо по зи тив ни фи нан сиј ски ре -
зул та ти „Пе тро хе ми је” и при -
ва ти за ци је по љо при вред ног
сек то ра. Не ма дру гог по ма ка у
Пан че ву ка да го во ри мо о при -
вре ди.

• Ка кав од нос има Са вез са -
мо стал них син ди ка та Ср би је с
Гра дом?

– С об зи ром на све окол но -
сти, мо гао би да бу де бо љи.

• Да бу де бо љи?
– Да. Да бу де бо љи. То ли ко.
• Рад ни ци ко је пан че вач ке

фир ме су по след њи кон так ти -
ра ли с ва ма и због че га? 

Поводом Светског дана сло-
боде медија, који се обележава
3. маја акцијом „Пет минута
громогласне тишине”, УНС и
НУНС су објавили прогласе.

Слобода медија у земљи je
угрожена, јер новинари нису
никада били у тежем економ-
ском положају и под већим
притисцима – стоји у прогласу
УНС-а. Излазак државе из
власништва у медијима ло-
калне власти су искористиле
за драстично смањење финан-
сирања медија и тако изврши-
ле додатни притисак на њихо-
ву слободу. Последица је оси-
ромашење медија, њихова за-
висност од центара моћи, та-
блоидизација, пад етичких
стандарда, аутоцензура и ви-
сок ниво клијентелизма – на-
води УНС. Како се додаје, сада
чак и Министарство инфор-
мисања признаје да треба
утростручити издвајања из бу-
џета општина и градова за
пројектно суфинансирање ме-
дијског садржаја. 

У години за нама власт, али
и опозиција, демонстрирале су
бахат однос према новинари-
ма и медијима. Уредници су
експресно смењивани или не-
законито отпуштани, а нови-
нари су дискриминисани због
уређивачке политике својих
редакција – пише у прогласу.

УНС зато захтева да Влада
покрене измену Закона о јав-
ном информисању и медији-
ма, како би обавеза свих нивоа
власти била да расписују кон-
курсе за пројектно суфинан-
сирање и да за те намене ло-
калне самоуправе (осим вели-
ких градова) издвајају најма-
ње два одсто својих буџета.
Као гаранција за извршење
ове обавезе, треба да буду
предвиђене и казне за функ-
ционере локалне самоуправе
ако не издвоје новац.

УНС захтева и да Влада и
медијска заједница успоставе
дијалог о важним питањима
медијских слобода и потребе
унапређења културе јавне ко-
муникације значајне за демо-
кратизацију српског друштва.
Траже и да се што пре реши
статус „Танјуга” и доврши
приватизација „Вечерњих но-
вости” и „Политике”.

УНС захтева да у медијској
стратегији и законодавству по-
стојање социјалног дијалога у
медијима буде важан критери-
јум за подршку државе медији-
ма. Траже и да Влада пружи сву
неопходну подршку Комисији
за истраживање убистава нови-
нара, како би што пре била по-
дигнута оптужница за убице ја-
годинског новинара Милана
Пантића и расветљене околно-
сти смрти Даде Вујасиновић.
Захтевају и да Специјално ту-
жилаштво за ратне злочине
најзад почне да ради свој посао
и када су у питању 39 новинара
и медијских радника српских

редакција убијених у грађан-
ском рату у бившој Југославији,
на Косову и Метохији и током
НАТО агресије, уместо што го-
динама без резултата, по прија-
ви НУНС-а, истражује одговор-
ност новинара осумњичених за
припрему и организовање рат-
них злочина и геноцида.

УНС захтева и да се прегова-
рачки тим Владе Србије за
преговоре с косовским инсти-
туцијама најзад заузме за за-
штиту интереса српских меди-
ја на Косову и Метохији, а по-
себно за формирање незави-
сног телевизијског канала на
српском језику који ће сигна-
лом покривати цело Косово и
Метохију, имати независан
управни одбор и финансирање.

* * *
НУНС у прогласу поручује да
се новинарство данас суочава
са све већим политичким и
економским притисцима, цен-

зуром и аутоцензуром, неси-
гурношћу рада, угрожавањем
безбедности, недостатком про-
фесионалне обуке, родном не-
равноправношћу, кршењем
ауторских права и с још много
тога. У извештају „Репортера
без граница” Србија је у одно-
су на претходну годину дожи-
вела пад од седам места, па је
сада на 66. месту. И према из-
вештају истраживачког центра
Европског парламента, Србија
се суочава с политизацијом,
проблемима у спровођењу ме-
дијских закона, застрашива-
њем новинара и аутоцензуром.

НУНС наводи да у ситуаци-
ји кад је један човек окупирао
и монополизовао готово ком-
плетну јавну сцену, експлоа-
тишући је до крајњих граница,
кад водећа странка медије у
Србији користи као средство
креирања јавног мњења у
складу са својим, уским и се-
бичним интересима и кад су
стотине колега остале без рад-
ног места, а више стотина
њих, чак и у профитабилним
медијским компанијама, ради
за смањене и нередовне зара-
де, новинари морају постићи
јединство, дићи глас и непри-
стајањем на те „услове” пока-
зати да су слободни грађани
који имају слободу, право и
обавезу да људима, пре свега,
пренесу истину. А слобода је и
да јавности кажете и оно што
власт не жели чути.

Улога медијских посленика
није испуњавање жеља моћни-
ка, већ одговорно информиса-
ње и стварање критичке јавно-
сти. НУНС и „Независност”
позивају све медијске раднике
да се заједно супротставе да-
љој ерозији професије и учине
све како би подигли углед но-
винарства и вратили поверење
грађана. На крају апелују на
целокупну јавност Србије да
се на овај дан сете и некажњи-
вости злочина против новина-
ра: 23 године нису биле до-
вољне да се открије ко је убио
новинарку Даду Вујасиновић,
ни после 18 година не зна се
по чијем налогу је убијен ко-
лега Славко Ћурувија и већ 16
година остају непознати и не-
кажњени налогодавци и убице
новинара Милана Пантића.

ПРОГЛАСИ УНС-а И НУНС-а

Пет минута громогласне тишине

фир ме и раст це не по тро шач -
ке кор пе. Уо ста лом, не ма раз -
ло га да се и рад ни ци ма не по -
бољ ша ју усло ви ако оства ру ју
та ко до бре ре зул та те. За ла же -
мо се и да се пен зи је вра те на
ни во пре сма ње ња и да се из -
ме ни пен зиј ски за кон ка ко би
се за све оне ко ји су оти шли у
пре вре ме ну пен зи ју ка зне ни
по е ни уки ну ли ка да на пу не 65
го ди на. На рав но, ту је на ша
не пре кид на бор ба за до сто јан -
ствен рад, од но сно да чо век
ко ји ра ди не бу де сред ство за
рад.

• За ко ја пра ва се да нас рад -
ни ци нај ви ше бо ре, од но сно
ко је је нај у гро же ни је рад но
пра во?

– Пра во на рад је нај у гро же -
ни је у Ср би ји. По сле то га је
пра во на за ра ду, јер ве ли ки
број фир ми не упла ћу је ре дов -
но зараде, по ре зе и до при но се
за пен зиј ско и здрав стве но оси -
гу ра ње. Ту је и пра во на без бед -
ност и здра вље на ра ду, јер по -
сло дав ци из бе га ва ју да пла ћа ју

гла ше ни за тех но ло шки ви -
шак. Ни су све сни да тај ме ха -
ни зам не мо же да их за о би ђе.
То је ме ха ни зам ко ји, ка да се
ак ти ви ра, са мо ме ље. По ку шај
син ди ка та да ста не то ме на
пут, не мо же би ти ре а ли зо ван
ако код рад ни ка не по сто ји
осе ћај за ко лек ти ви зам, за
удру жи ва ње. По на вљам, са да
су рад ни ци у фа зи стра ха и тај
страх бло ки ра и рад син ди ка -
та и сна гу и жи вот са мих рад -
ни ка.

• Ко ли ко тра је та фа за стра ха?
– Тра је док сви не схва ти мо

да ова ко ви ше не мо же. Док не
схва ти мо да је је ди на рад нич -
ка при ча у ко лек ти ви зму. До
та да ће и рад ни ци и гра ђа ни
мо ра ти да сно се по сле ди це,
ко је су ве ли ке.

• Тај ме ха ни зам ко ји ме ље,
ка ко сте ре кли, ни је за о би шао
ни Пан че во.

– Од ка да смо ушли у про цес
тран зи ци је, има мо оче ки ва ња
да ће мо ус пе ти Пан че ву да
вра ти мо ста ру сла ву ве ли ког

– Нај ве ћи про бле ми до ла зе
од рад ни ка у при ват ном сек -
то ру. Због стра ха са мих рад -
ни ка не ћу да от кри јем на зив
пред у зе ћа. До бро је што рад -
ни ци до ла зе код нас у син ди -
кат и тра же по моћ. Де ша ва се
и да по сло дав ци укљу че и дру -
ге син ди ка те ка ко би се с на -
ма, од но сно рад ни ци ма об ра -
чу на ли или при ме њу ју ме тод
„за ва ди па вла дај”, а епи лог је
увек исти – фир ма ула зи у ве -
ли ке про бле ме. Мо гу да от -
кри јем да је реч о на ја ви сма -
ње ња за ра да и ис ка зи ва ња тех -
но ло шког ви шка, као и о мал -
тре ти ра њу и зло ста вља њу на
ра ду.

• Има ли раз ли ке у по ло жа -
ју рад ни ка код др жав ног и
при ват ног по сло дав ца?

– Ми слим да је све те же и за -
по сле ни ма у др жав ним пред у -
зе ћи ма. Бо јим се да је по на ша -
ње ди рек то ра у јав ним пред у -
зе ћи ма ве о ма слич но по на ша -
њу по је ди них ло ших по сло да -
ва ца у при ват ном сек то ру. Не
во де ди ја лог, већ са мо из да ју
на ло ге за по сле ни ма.

• Да ли је ММФ нај ве ћи не -
при ја тељ рад ни ка у Ср би ји?

– ММФ као сте чај ни управ -
ник Свет ске бан ке има циљ да
кон тро ли ше бу џе те зе ма ља у
тран зи ци ји. Где год је ММФ,
рад ни ци ма ни је до бро. Син ди -
кат не ма про блем са ММФ-ом
ко ли ко има про блем с про ду -
же ним ру ка ма те ор га ни за ци је
у Ср би ји. То су ра зно ра зни
еко ном ски са вет ни ци и екс -
пер ти ко ји се др же ман тре да
не ма бес плат ног руч ка. Па и
њи ма не ко пла ћа руч ко ве. На
кра ју, ни ка да од њих ни смо
чу ли пред лог ка ко да из ове
си ту а ци је иза ђе мо. Ис ку ства
не ких зе ма ља, по пут Ма ђар -
ске, по ка за ла су нам да мо же
да се функ ци о ни ше и без
ММФ-а. Без об зи ра на све, ми
мо ра мо зна ти да смо пре за ду -
же ни и пи та ње је ко ли ко ће мо
још мо ћи да функ ци о ни ше мо.
Ушли смо у про ме ну а да ни -
смо би ли све сни шта она до -
но си. Са да ка да по ста је мо све -
сни, ула зи мо у пе ри од апа ти је,
што је нор мал но, јер не ви ди -
мо ка ко из ове си ту а ци је да
иза ђе мо. Има мо не ке ши ре
ци ље ве, по пут ула ска у ЕУ, али
не ви ди мо ка ко дру штво да
уре ди мо. При ва ти за ци је, за
ко је сви по ли ти ча ри го во ре да
су ка та стро фал не, је су уна ка -
зи ле зе мљу, али су и са мо по -
сле ди ца про ме не дру штве ног
си сте ма, за ко ју ми ни смо би -
ли спрем ни.

• Ка да сте по ме ну ли, шта је
би ло са оне 24 спор не при ва -
ти за ци је?

– Бо јим се да ће то пи та ње још
би ти без од го во ра. И не са мо 24,
већ ре као бих 224 спор не при -
ва ти за ци је. Сви су хте ли да бу -
ду над ле жни, осно ва ли су
Аген ци ју за при ва ти за ци ју,
ко ја је има ла над ле жност, али
не и од го вор ност, и ми смо
про да ли све оно што су ге не -
ра ци је пре нас гра ди ле. Та ко и
са да функ ци о ни ше мо без ло -
ги ке и ра ди мо од да нас до су -
тра.

• СССС обе ле жа ва ове го ди -
не 114 го ди на по сто ја ња. Ко ја
је уло га син ди ка та да нас и
шта вам је нај ве ћи иза зов у на -
ред ном пе ри о ду?

– Син ди кат је 27. апри ла
обе ле жио 114 го ди на по сто ја -
ња, ка да смо по де ли ли при -
зна ња ис так ну тим чла но ви ма.
У бу дућ но сти наш им пе ра тив
би ће да по вра ти мо осе ћај ко -
лек ти ви зма о ко јем сам го во -
рио.
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Про ле ће је пра во вре ме да из по дру -
ма, та ва на и га ра жа из ва ди мо сво је
дво точ ка ше. Пи та ли смо на ше су гра -
ђа не да ли во зе би цикл, ко ри сте ли
га као пре во зно сред ство или за ре -
кре а ци ју и има ли Пан че во до вољ но
до бре усло ве за ко ри шће ње тог пре -
во зног сред ства.

ПРЕ ДРАГ МАР ЧЕ ТИЋ, пред у зет ник:
– У по след њих не ко ли ко го ди на не

во зим би цикл, али ра ни је, док сам
био мла ђи, во зио сам ре дов но. Би -
цикл сам ви ше ко ри стио у ре кре а -
тив не свр хе не го као пре во зно сред -
ство – ни сам од ла зио њи ме у шко лу,
ни ти на по сао, не го бих се „про во -
зао”. Ми слим да је мо ја гре шка, као
и свих дру гих, што га не ко ри сти мо.
Чи ње ни ца је да смо сви пре де бе ли, а
то је јед но од нај при сту пач ни јих ре -
кре а тив них сред ста ва и до ступ но је
сви ма. И за рад здра вља и дру гих по -
год но сти, ми слим да би тре ба ло во -
зи ти би цикл. По сто је до бри усло ви
за ко ри шће ње би ци кла у на шем гра -
ду. Ми че сто иде мо пре да ле ко – сад
сви же ли мо да од на ше сре ди не на -
пра ви мо не ку европ ску ме тро по лу,
ми сле ћи да је сву да у све ту мно го бо -
ље не го што је код нас. Ко же ли да

во зи, има усло ва. Чи ста ле њост је
про блем што се не во зи би цикл, а не
усло ви – то је мој став.

ВАЉ БО НА ШВЕР ТЕЦ КИ, 
не за по сле на:

– Ре дов но во зим би цикл као пре -
во зно сред ство. Мно го ми зна чи за то
што жи вим на Ка ра у ли, да не че кам
ау то бус кад тре ба да до ђем до гра да.
Би цикл је пра ва ствар, од лич но пре -
во зно сред ство – не тро ши ни шта, а
да је сна гу и бо ље здра вље. Ште та
што не ма би ци кли стич ких ста за,
увек се иде дру мом, а зна мо ка кви су
во за чи, ко ли ко смо нер во зни и на
шта све мо же мо да на и ђе мо.

ДРА ГИ СТО ЈА НОВ СКИ, пен зи о нер:
– Во зим би цикл – од мла ђих да на

до пен зи је. Ра ни је сам се и так ми чио
би ци клом, а са да га во зим ре кре а тив -
но. Ја бих на кра ју кра је ва уки нуо ау -
то мо би ле, са мо да би се во зи ли би ци -
кли. Пан че во има усло ве за ко ри шће -
ње би ци кла, али мо жда не до вољ но.

СЛО БО ДАН КА МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Не во зим би цикл због бо ле сти.
Ра ни је сам га во зи ла као пре во зно

сред ство, али у Пан че ву не ма где ни
да се во зи. Не ма би ци кли стич ких
ста за и вр ло је опа сно. Ве о ма је ко -
ри сно пре во зно сред ство, по го то во за
нас ко ји не мо же мо мно го да ше та -
мо, јер се он да ма ло по мог не мо би -
ци клом.

АЛЕК САН ДАР ЦВЕТ КО ВИЋ, 
тр го вац:

– Би цикл во зим ре кре а тив но. Ми -
слим да не по сто је до вољ но до бри
усло ви за во жњу и да би тре ба ло до -
гра ди ти још би ци кли стич ких ста за у
на шем гра ду. Во жња би ци кла мно го
до при но си на шем здра вљу.

СА ЊА АН ЂЕ ЛО ВИЋ, фри зер ка:
– Не во зим би цикл већ пет на ест

го ди на. Ко ри стим сво ја ко ла и так си.
Би цикл је до бро пре во зно сред ство,
али ако не чи ји по сао зах те ва но ше ње
кра ва те и оде ла, он да не мо же да се
од ла зи на по сао би ци клом. Што се
ти че спор та, ре кре а тив но се ба вим
ве жба њем три пу та не дељ но, а ина че
свом де те ту пре по ру чу јем да во зи
би цикл. Во зи ро ле ре од че твр те го -
ди не и би цикл од ско ра.

Ан ке ти ра ла Ми ли ца Ма нић

С. МИЛОСАВЉЕВИЋД. СТОЈАНОВСКИ А. ЦВЕТКОВИЋ С. АНЂЕЛОВИЋ

НАША АНКЕТА

ВО ЗИ ТЕ ЛИ БИ ЦИКЛ?

Ве о ма ко ри сно пре во зно сред ство

В. ШВЕРТЕЦКИП. МАРЧЕТИЋ

ХРОНИКА

ДЕМИСТИФИКУЈЕМО РАД СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (2)

СЕРВИС ГРАЂАНА КОЈИ СЕ БАВИ

И ПРЕВЕНТИВОМ
Секретаријат за инспекцијске по-
слове је једна од организационих је-
диница Градске управе града Панче-
ва. До Нове године био је организо-
ван у четири одељења: комунална,
саобраћајна и грађевинска инспек-
ција и одељење за управно-правне
послове и послове извршења. Након
ступања на снагу новог Закона о ау-
тономним покрајинама и јединица-
ма локалне самоуправе Градско ве-
ће је усвојило нову систематизацију.
Тако, од 23. децембра прошле годи-
не, Секретаријат је проширен за
одељење просветне инспекције и
одељење за друге инспекцијске по-
слове.

Секретаријат на чијем је челу Ми-
лорад Ћировић представљамо у на-
ставцима.

ве понаособ и излазак на терен ради
утврђивања чињеничног стања наше
су обавезе. Бавимо се решавањем
проблема. Наше странке обавешта-
вамо о утврђеном и учињеном у тач-
но одређеним роковима, а доносимо
решења „чим пре”. На сајту Града по-
стоје и наши годишњи планови одно-
сно извештаји о учињеном – обја-
шњава Ћировић.

Како би функционисање сваког
одељења било јасније нашим читао-
цима, замолили смо њихове шефове
да их приближе, спусте на терен. На-
да Беркуљан, која води просветну ин-
спекцију, задужену за контролу рада
предшколских, основношколских и
средњошколских установа, каже:

– Одељење које водим функциони-
ше мало другачије, јер се овде не ра-

контролише објекте од почетка из-
градње, од темеља па до завршетка
конструкције. То се тиче објеката за
које је издата грађевинска дозвола и
који се граде у складу с пројектном
документацијом. Друга врста надзо-
ра је када имамо пријаву или када
уочимо сами на терену да се објекат
гради, а да нема градилишну таблу
или да немамо евиденцију да за ту
локацију постоји дозвола, одобрење
за изградњу. Грађевинска инспекци-
ја доноси у таквим случајевима ре-
шење о рушењу објеката и дајемо
рок од тридесет дана да инвеститори
сами изврше ту обавезу, а после тога
ми преузимамо на себе поступак ру-
шења.

Од прошле године за рушење бес-
правно подигнутих објеката надле-

Шест та ча ка днев ног ре да об ра ди -
ли су град ски већ ни ци на сед ни ци
одр жа ној 28. апри ла. Две те ме ти -
ца ле су се Гло го ња.

Нај пре су пред ста вље ни сред њо -
роч ни и ду го роч ни пла но ви по слов -
не стра те ги је и раз во ја Јав ног ко му -
нал ног пред у зе ћа „Гло гоњ”. На па -
пи ру сто ји да се „раз вој пред у зе ћа
огле да у уна пре ђе њу ко му нал них
услу га”, као и у „прав цу пру жа ња
бо љег ква ли те та пру же них услу га
по зах те ви ма ко ри сни ка и стан дар -
ди ма ко ји се при ме њу ју у нај ра зви -
је ни јим европ ским др жа ва ма”. Ви -
со ко по ста вље ни ци ље ви, не ма шта.

Да би се то по сти гло, тре ба ја ча ти
ка дров ске ка па ци те те, ин ве сти ра ти
у во зи ла и опре му и раз ви ја ти ин -
фор ма ци о ни си стем у функ ци ји оп -
ти ми за ци је учи на ка. Ду го роч ни је
гле да но, пред у зе ће ће се тру ди ти да
упот пу ни свој де ло круг по сло ва ња
но вим услу га ма на осно ву ко јих би
по ве ћа ло укуп не при хо де и да исто -
вре ме но тро шко ве све де на што је
мо гу ће ни жи ни во ка ко би се по ве -
ћа ла еко но мич ност по сло ва ња. До -
бро зву чи. Све ово тре ба да усво је и
од бор ни ци Скуп шти не гра да.

Дру га гло гоњ ска те ма би ла је из -
ме на фи нан сиј ског пла на Ме сне за -
јед ни це за 2017. Пре на ме ње на су
сред ства, па ће из нос од 350.000 ди -
на ра ићи на уград њу опре ме.

Град ски оци ба ви ли су се и из ме -
на ма Од лу ке о фи нан сиј ској по др -

шци по ро ди ци с де цом на те ри то -
ри ји гра да. Они су пред ло жи ли ло -
кал ном пар ла мен ту да усво ји но ви -
ну ко ја ка же да ће се убу ду ће по ред
ре гре си ра ња тро шко ва бо рав ка де -
це у вр ти ћу то чи ни ти и ка да се ра -
ди о це ло днев ној на ста ви и про ду -
же ном бо рав ку уче ни ка у основ ној
шко ли. Ово пра ти и из ме на у ве зи с
до ста вља њем па пи ро ло ги је.

Ка да по сле већ ни ка и од бор ни -
ци усво је из ме ну Од лу ке о осни ва -
њу Ту ри стич ке ор га ни за ци је гра да
Пан че ва, би ће озва ни че на већ
прак тич но при ме ње на про ме на
адре се ТОП-а: уме сто до са да шњег
се ди шта у Со ка че ту број 2, оно се
на ла зи у Ули ци вој во де Пе тра Бо -
јо ви ћа 2. За тим, ре ше но је да се
Скуп шти ни гра да упу ти на до но -
ше ње за кљу чак да она на сле де -
ћем за се да њу пред ло жи вла ди АП
Вој во ди не да до не се од лу ку о да -
ва њу на ко ри шће ње без на кна де
Гра ду Пан че ву не по крет но сти на
адре си Трг кра ља Пе тра I број 2,
тј. згра ду Град ске упра ве.

На кра ју, из ме њен је про грам
уна пре ђе ња со ци јал не за шти те гра -
да Пан че ва за 2017. го ди ну ка ко би
се ство ри ли усло ви за рас пи си ва ње
кон кур са за (су)фи нан си ра ње про -
је ка та, на ко ме ће уче ство ва ти удру -
же ња у чи јем су опи су ан га жо ва ња
про бле ми ко ји пра те сва ко дне ви цу
осо ба са ин ва ли ди те том и те шким и
хро нич ним обо ље њи ма. С. Т.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Пла но ви и из ме не

Ни за једно одељење се не може рећи
да је важније од неког другог, да би
требало да има приоритет: сегменти
деловања су им различити, али једна-
ко битни за грађане. Укупно четрде-
сет троје људи запослено је у Секрета-
ријату. Ангажовани су на различитим
пословима, а постоји тридесет и један
инспектор.

Милорад Ћировић наглашава да је
недавно у писменој форми обавестио
начелника Градске управе и градона-
челника да је старосни просек запосле-
них у инспекцији 53,9 година. Додаје:

– Врло искусни људи, али време
брзо пролази. Морамо да водимо ра-
чуна о обнављању кадра. Да би неко
био инспектор, мора имати најмање
вишу стручну спрему, а да би то по-
стао у, на пример грађевинској ин-
спекцији, поред осталих законом
прописаних услова, неопходно је да
је завршио грађевински или архитек-
тонски факултет. Такође, да би неко
самостално обављао посао инспекто-
ра, мора да ради под надзором мен-
тора од три до пет година и да поло-
жи инспекторски испит пред коми-
сијом у Министарству за државну
управу и локалну самоуправу.

Тим састављен од шефова одељења
састаје се сваког понедељка и четврт-
ка, а по потреби и другим данима.
Осим што координира акцијама ин-
спекције, секретар Секретаријата се
стара о правилном и правовременом
обављању послова, као и о унапређењу
рада инспекције, али о томе мисли и
сваки члан тима. Инспекција је сервис
грађана, каже њен први човек, па је
уобичајено да сарађује с јавним и јав-
ним комуналним предузећима и да
обавља превентивне и саветодавне
разговоре с грађанством, а не, како се
обично мисли, да искључиво кажњава.

– Грађани могу да позову инспек-
цију и да пријаве све што сматрају
проблемом. Ту је и веома развијени
Систем 48, који функционише од ју-
на 2009. Обавеза инспектора је да
прима све пријаве грађана, да их
проанализира и да потом усмери
конкретан случај инспекцији овла-
шћеној за поступање или одређеном
јавном предузећу. Панчевке и Пан-
чевци имају могућност и да дођу
лично или да нам се обрате писме-
ним путем. Разматрање сваке прија-

ди о објектима, већ о људима, а и За-
кон о инспекцијском надзору нам
омогућава да се примењују и други
акти. С грађанима имамо добру са-
радњу; најчешће се родитељи инте-
ресују за своју децу у вези са уписом
и дисциплинском одговорношћу. На-
равно, има и мало оних који злоупо-
требљавају право, па нам отежавају
рад. Превенција насиља у школама
јесте оно чиме се моментално бави-
мо, јер је ниво насиља веома висок, а
и праг се спушта са, рецимо, седмих
и осмих разреда на четврте и, чак, на
прве разреде. Ми зато проверавамо
да ли школе имају превентивне пла-
нове, на који начин поступају, дајемо
им упутства како би то требало да
функционише. Приметили смо да се
углавном заборавља разговор о узро-
цима кршења правила понашања, та-
ко да сада директорима и стручним
службама углавном указујемо на то
да та димензија мора да се појача.

Све су чешћи случајеви дигиталног
насиља, тј. слања увредљивих порука.

– Интересантно је да родитељи,
рецимо, ни у једном тренутку не не-
гирају да су њихова деца слала пору-
ке вулгарне садржине, али сматрају
да је школа пренаглила у изрицању
дисциплинских мера. Опште је место
да се људи више баве обезбеђивањем
егзистенције, да немају времена да
оду до школе, па се ослањају на оно
што им деца кажу, а онда се, на пример,
изненаде када им снимак видео-
-надзора покаже шта се у некој ситу-
ацији заиста десило. Најчешће то
није ништа драматично, али се људи
суоче с нечим што нису очекивали, а
резултат тога је пристанак на сарад-
њу с нама. Школама препуштамо да
се баве конкретним случајевима, а
ми само контролишемо да ли су
предузете све законом прописане
мере. Наш посао је да школи укаже-
мо на то шта је, евентуално, пропу-
стила да уради и шта би требало да
поправи – објашњава Нада Берку-
љан.

Живана Француз прича да су по-
ступање грађевинске инспекције,
права и дужности грађевинског ин-
спектора прецизирани Законом о
планирању и изградњи. Додаје:

– Грађевински инспектор врши
надзор над објектима који се граде,

жна је ЈП Дирекција, која путем тен-
дера тражи одговорног извођача.

С. Трајковић
(Наставиће се)

Просветна инспекција контролише рад предшколских, основношколских и средњошколских установа



(40 од сто од укуп них сред ста -
ва с ли ци та ци је) мо ра ис кљу -
чи во на мен ски ко ри сти ти у
по љо при вред не свр хе, као што
за кон и на ла же.

По љо при вред ни ци из До -
ло ва су вр ло не за до вољ ни ка -
ко Град Пан че во рас по ре ђу је
сред ства; ка жу да их тро ши
за све дру го осим за оно што
је по љо при вред ни ци ма нај -
ва жни је: из град ња и уре ђе ње
атар ских пу те ва и отре си шта
на при кљу че њу с јав ним пу -
те ви ма. Они твр де да у До ло -
ву већ че ти ри го ди не ни је из -
гра ђен ни ме тар атар ских пу -
те ва, а два про јек та су већ ду -
го на че ка њу.

– До ло ву су атар ски пу те ви
нај ва жни ји, јер су у вр ло ло -
шем ста њу, а не ки су не про -

У по след њих не ко ли ко де -
се ти на го ди на у ви со ко ра -
зви је ним др жа ва ма љу ди се
све ви ше окре ћу ка фи то те -
ра пи ји с ци љем из на ла же -
ња при род них ле ко ва, али
и због број них не же ље них
ефе ка та син те тич ких ле ко -
ва. Фи то те ра пи ја је ме то да
ле че ња, убла жа ва ња, спре -
ча ва ња бо ле сти и те го ба
упо тре бом це лих ле ко ви -
тих би ља ка или њи хо вих
де ло ва (цве то ва, ли сто ва,
ко ре на итд.), би о ло шки ак -
тив них ма те ри ја (етар ских
уља и дру гих изо ла та, о че -
му смо пи са ли у прет ход -
ном бро ју), као и го то вих
пре па ра та (ча је ва, тинк ту -
ра, уља, кре ма, кап су ла).

На зив „фи то те ра пи ја”
уме сто на зи ва „биљ на ме -
ди ци на” увео је фран цу ски
док тор ме ди ци не Ан ри Ле -
клер (1870–1955), а фи то -
те ра пе ут ске пре па ра те на -
звао је фи то те ра пе у ти ци -
ма. По зна то је да је ле ко ви -
то би ље нај ста ри ји лек и да
је фи то те ра пи ја ста ра без -
ма ло ко ли ко и са мо чо ве -
чан ство. Ве ко ви ма је фи то -
те ра пи ја би ла је ди ни на -
чин ле че ња и убла жа ва ња
бо ла, а ис ку стве на са зна ња
пре но си ла су се на но ве ге -

не ра ци је у об ли ку на род не
или ал тер на тив не ме ди ци -
не, одво је не од кла сич ног
ле че ња. Да нас мно ге на уч -
не ди сци пли не хе миј ски,
би о ди на мич ки и фар ма ко -
ло шки до ка зу ју оправ да -
ност при ме не ле ко ви тог
би ља и пре па ра та, па по не -
кад и пред ност у од но су на
хе миј ске пре па ра те код ра -
зних те го ба и по ре ме ћа ја
ор га ни зма.

Са вре ме на фи то те ра пи ја
ни је ал тер на тив на ме ди -
ци на, већ део на уч не ме ди -
ци не и чи ни осно ву, пре -
вен ци ју и по моћ при из ле -
че њу ра зних по ре ме ћа -
ја/бо ле сти. При ли ком ко -
ри шће ња биљ них пре па ра -
та тре ба би ти стр пљив, јер
се би о ло шки ак тив не ма те -
ри је спо ри је ап сор бу ју у
ор га ни зму у од но су на син -
те тич ке. Та ко ђе, при ли ком
ко ри шће ња по је ди них
биљ них пре па ра та мо ра мо

се при др жа ва ти да тих пре -
по ру ка о на чи ну и вре ме ну
њи хо вог ко ри шће ња; нпр.
ехи на цеа, ко јом ја ча мо ор -
га ни зам и чи ни мо га от -
пор ни јим, ни у ком слу ча ју
не сме се ко ри сти ти ду же
од осам не де ља.

У на ред них не ко ли ко ре -
че ни ца да је мо при мер ка ко
фи то те ра пи ја мо же спре -
чи ти лак ше или убла жи ти
те же кар ди о ва ску лар не
про бле ме. По сто ји чи тав
низ кар ди о ва ску лар них по -
ре ме ћа ја, па сход но то ме
по сто је ме ша ви не про тив
по ви ше ног и ни ског крв ног
при ти ска, про тив ан ги не
пек то рис, арит ми је, ар те ри -
о скле ро зе, тром бо зе, тром -
бо фле би ти са. У зна чај ној
ме ри при ле че њу ових про -
бле ма мо гу по мо ћи и тинк -
ту ре од бе лог лу ка, гло га,
ва ле ри ја не… Екс тракт од
гло га ве о ма је де ло тво ран
код ср ча не ин су фи ци јен -
ци је. Код свих ових ср ча -
них про бле ма де ло твор на
је упо тре ба ча ја или ка пи
за ци р ку ла ци ју, на пра вље -
них од иђи ро та, гло га, ра -
ста ви ћа, ср да чи це, зеч јег
тр на, ма тич ња ка, хај ду чи -
це, ма сли не, ва ле ри ја не и
име ле.

Ов де тре ба на -
по ме ну ти јед ну
до ма ћу, ло кал ну
ин сти ту ци ју чи ја
се де лат ност
упра во ба зи ра на
соп стве ним ис -
тра жи ва њи ма и
сте че ним зна њи -
ма о ле ко ви то сти
ве ли ког бро ја
биљ них вр ста ко -
је се га је и са ку -
пља ју ра ди пре -
ра де у раз ли чи те
вр сте фи то пре па -
ра та. Реч је о Ин -
сти ту ту за про у -
ча ва ње ле ко ви тог
би ља „Др Јо сиф
Пан чић”, ко ји
већ се дам де це -
ни ја при род ним

пре па ра ти ма по ма же на -
шим су гра ђа ни ма у ле че њу
раз ли чи тих здрав стве них
про бле ма. Ду го го ди шњи
рад струч ња ка тог ин сти ту -
та угра ђен је у фи то те ра пе -
ут ски про из вод ни про грам
ко ји по кри ва раз ли чи та те -
ра пе ут ска под руч ја.

Про грам се ба зи ра на око
100 биљ них вр ста из при -
ро де и из про из вод ње. Про -
из вод ни про грам об у хва та:
мо но ком по нент не ча је ве,
чај не ме ша ви не за убла жа -
ва ње раз ли чи тих те го ба,
биљ не ка пи, тинк ту ре, ета -
нол не теч не, гу сте и су ве
екс трак те, етар ска уља,
пре па ра те на ба зи пче ли -
њих про из во да и ле ко ви тог
би ља и фи то пре па ра те са -
вре ме них фар ма це ут ских
об ли ка.

У на ред ном бро ју ви де -
ће мо ка ко од ре ђе не биљ ке
по се ду ју свој ства при род -
них ан ти би о ти ка.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 5. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Фи то те ра пи ја 
или ле че ње би љем

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Ре ги стро ва но
удру же ње гра ђа на
„Гра ђан ска 
не по слу шност”

Но вац при ку пљен 
од за ку па др жав ног
по љо при вред ног 
зе мљи шта мо ра се
ко ри сти ти у за ко ном
про пи са не свр хе

Око 250 гра ђа на До ло ва офор -
ми ло је пре пет ме се ци кри зну
рад ну гру пу за ре ша ва ње ко -
му нал них про бле ма До ло ва ца,
али и оних из обла сти по љо -
при вре де. Ње ни чла но ви су
сва ке по след ње су бо те у ме се -
цу одр жа ва ли ре дов не збо ро ве
гра ђа на и на њих по зи ва ли и
зва нич не ин сти ту ци је ло кал не
са мо у пра ве, ко је, као сер вис
гра ђа на, тре ба да ус по ста ве
ди ја лог са они ма што су их би -
ра ли, те да на тај на чин по мог -
ну у ре ша ва њу ак ту ел них про -
бле ма.

Али ка ко ова не фор мал на
гру па гра ђа на ни је успе ва ла да
до пре до зва нич ни ка, с ци љем
да се оку пе ме шта ни До ло ва
ко ји же ле на пре дак и раз вој
се ла и по љо при вре де, до не та
је од лу ка да се осну је и ре ги -
стру је удру же ње гра ђа на „Гра -
ђан ска не по слу шност”. Оно
има де вет ко пред сед ни ка, а
овла шће но ли це за за сту па ње
је Не над Ми тић из До ло ва.
Удру же ње сма тра да се но вац
при ку пљен од за ку па др жав -
ног по љо при вред ног зе мљи -
шта ко ји Град Пан че во уби ре

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ДО ЛО ВА ЦА

НЕ ЗА ДО ВОЉ НИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ 
ТРА ЖЕ ДИ ЈА ЛОГ

ход ни по сле сва ке ја че ки ше.
По зна то је да на ше се ло има
нај ве ћи атар, па са мим тим и
нај ве ћу мре жу алеј них и атар -
ских пу те ва. До би ли смо из ве -
штај о то ме на ко ји на чин је
Град про шле го ди не по тро шио
40 од сто сред ста ва ко ја му
при па да ју од ли ци та ци је др -
жав ног по љо при вред ног зе -
мљи шта. Од укуп но уло же них
228 ми ли о на ди на ра, за уре ђе -
ње ди вљих де по ни ја да то је
140, за од вод ња ва ње 30, за
услу ге по уго во ри ма и одр жа -
ва ње софт ве ра 23, за по љо чу -
вар ску слу жбу 18 и за ве тро за -
штит не по ја се ве 15 ми ли о на, а
за атар ске пу те ве све га
2.349.000 ди на ра. То зна чи да
је за оно што је на ма нај ва -
жни је утро ше но све га око је -

дан од сто сред ста ва – ре као је
Јо ван Не го ван, ко ји је ис пред
удру же ња овла шћен за кон -
такт с ме ди ји ма.

„Гра ђан ска не по слу шност”
до би ла је и по дат ке у ве зи са
из но ше њем сме ћа. Не го ван
твр ди да се из њих ја сно ви ди
да је та ко му нал на услу га по -
ску пе ла за про сеч но око 250
од сто на 1.976 до ма ћин ста ва у
До ло ву, те да је за ве ћи ну До -
ло ва ца то не при хва тљи во, јер
дра стич но и не при ме ре но по -
ди за ње це не услу га из но ше ња
сме ћа не ма аде кват но обра -
зло же ње, ни ти би ло ка кво еко -
ном ско оправ да ње, што по ње -
му зна чи да се град ска јав на
пред у зе ћа по на ша ју мо но пол -
ски у усло ви ма тр жи шне еко -
но ми је. С. Трај ко вић

Шта се све и ка ко де ша ва ло у
ве зи са уго во ри ма ЈКП-а „Гре -
ја ње” док ни су до шли до гра -
ђа на на пот пи си ва ње. Са сај та
„Гре ја ња” ски нуо сам, из ме ђу
оста лог, и ово оба ве ште ње:
„Са др жај уго во ра су при пре -
ми ле струч не слу жбе Град ске
упра ве гра да Пан че ва уз аси -
стен ци ју струч них слу жби
ЈКП ’Гре ја ње’”. Од мах да ка -
жем да је то оба ве за још из
2014, а по За ко ну о енер ге ти -
ци (Сл. гла сник РС 145/2014
г.) то је и је ди ни за кон ко ји је
у уго во ру (у чл. 1) са мо по ме -
нут, али не и на ве ден (чл.
360), ко ји ка же: „Снаб де вач
то плот ном енер ги јом и крај -
њи ку пац ду жни су да за кљу че
пи са ни уго вор о снаб де ва њу
то плот ном енер ги јом. Са др -
жај уго во ра из ста ва 1. овог
чла на про пи су је је ди ни ца ло -
кал не са мо у пра ве”. Као што се
ви ди, ме ђу соб ни уго вор у пи -
са ној фор ми за кљу чу ју снаб -
де вач то плот ном енер ги јом и
крај њи ку пац. У овом слу ча ју
уго вор до го ва ра ју и пот пи су ју
с јед не стра не ЈКП „Гре ја ње”
као про из во ђач, ди стри бу тер
и про да вац ро бе ко ја се у овом
слу ча ју зо ве то плот на енер ги -
ја, а с дру ге стра не гра ђа ни ко -
ји су куп ци то плот не енер ги је,
а не струч не слу жбе. 

У ста ву 2 де фи ни са но је да
са др жај уго во ра про пи су је је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.
Под са др жа јем уго во ра под ра -
зу ме ва се шта све он мо ра да
де фи ни ше, а не и ка ко ће се ти
од но си из ме ђу снаб де ва ча то -
плот не енер ги је и крај њег
куп ца уре ди ти. У За ко ну о
обли га ци о ним од но си ма сто ји
(члан 11): „Стра не у обли га ци -
о ним од но си ма су рав но прав -

не” и (члан 12): „У за сни ва њу
обли га ци о них од но са и оства -
ри ва њу пра ва из тих од но са
стра не су ду жне да се при др -
жа ва ју на че ла са ве сно сти и
по ште ња”. 

За бра на ства ра ња и ис ко -
ри шћа ва ња мо но пол ског по -
ло жа ја (члан 14): „У за сни ва -
њу обли га ци о них од но са
стра не не мо гу уста но вља ва ти

пра ва и оба ве зе ко ји ма се за
би ло ко га ства ра или ис ко ри -
шћа ва мо но пол ски по ло жај
на тр жи шту”. Уго вор је за -
кљу чен ка да су се уго вор не
стра не са гла си ле о бит ним
са стој ци ма уго во ра. 

Да упот пу ним и овом ин -
фор ма ци јом, та ко ђе ски ну том
са сај та ЈКП-а: „На црт Од лу ке
о усло ви ма и на чи ну снаб де -
ва ња то плот ном енер ги јом ку -
па ца на под руч ју гра да Пан че -
ва са чи ни ли су Се кре та ри јат
за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и
стам бе но-ко му нал не по сло ве,
Се кре та ри јат за фи нан си је
Град ске упра ве гра да Пан че ва
и Јав но ко му нал но пред у зе ће
’Гре ја ње’”. У овом слу ча ју не
знам ко је пред ста вљао нас ко -

ри сни ке тих услу га и бра нио
на ше ин те ре се...

Ка да је „Од лу ка о усло ви ма
и на чи ну снаб де ва ња то плот -
ном енер ги јом ку па ца на под -
руч ју гра да Пан че ва” (Сл. лист
гра да Пан че ва, бр. 19/2014 од
24. 10. 2014) у пи та њу, на ве -
шћу са мо је дан од мно гих раз -
ло га због че га ни сам пот пи сао
уго вор ко ји се ве же на ова ко
сро че ну од лу ку, ко ја је за нас
ка та стро фал на.

У чла ну 3, тач ка 10: „При -
мар ни део ин ста ла ци је у то -
плот ној под ста ни ци – ин ди -
рек тан тип пред ста вља део то -
плот не под ста ни це од за пор -
них вен ти ла на ула зним це во -
во ди ма у то плот ну под ста ни -
цу са свом опре мом за ме ре ње
то плот не енер ги је, ау то мат ску
ре гу ла ци ју и да љин ски над -
зор, за кључ но са из ме њи ва чем
то пло те”; тач ка 12: „Се кун дар -
ни део ин ста ла ци је у то плот -
ној под ста ни ци ин ди рек тан
тип пред ста вља део то плот не
под ста ни це од из ла зних – се -
кун дар них при руб ни ца из ме -
њи ва ча то пло те у то плот ној
под ста ни ци за јед но са свом
опре мом узи ма ју ћи цир ку ла -
ци о не пум пе, ко лек то ре, ре гу -
ла ци о не вен ти ле на огран ци -
ма, за пор ну ар ма ту ру, сон де и
др. до из ла зних за пор них вен -
ти ла из то плот не под ста ни це”.

„То плот на опре ма ку па ца је
се кун дар ни део то плот не под -
ста ни це; це во вод и опре ма од
се кун дар ног де ла то плот не
под ста ни це; уну тра шње то -
плот не ин ста ла ци је, греј на те -
ла и вен ти ли; под ме ри ла (ка -
ло ри ме три) и де ли те љи тро -
шко ва ис по ру че не то плот не
енер ги је (ало ка тор тро шко ва);
сва оста ла опре ма на се кун -

дар ном де лу то плот не под ста -
ни це у сва ком ста ну по на о соб,
осим мер ног уре ђа ја; при мар -
ни и се кун дар ни део то плот не
под ста ни це у ин ди ви ду ал ним
по слов ним објек ти ма, од но сно
по слов ни објек ти ко ји ис пу ња -
ва ју усло ве за уград њу са мо -
стал не то плот не под ста ни це”.

Уну тра шња то плот на опре -
ма куп ца је ре гу ли са на чла -
ном 14. Ку пац је од го во ран за
одр жа ва ње сво је опре ме из
чла на 10 ове од лу ке, као и да
исте тех нич ки и функ ци о нал -
но одр жа ва у ис прав ном ста њу
о свом тро шку. Ку пац мо же са
енер гет ским су бјек том или
дру гим прав ним ли цем са од -
го ва ра ју ћом ли цен цом скло -
пи ти по се бан уго вор о одр жа -
ва њу сво је то плот не опре ме. 

Ово је са мо де лић оно га што
је не при хва тљи во за ко ри сни -
ке услу га „Гре ја ња”, а на шта
их уго во ром оба ве зу је то пред -
узе ће. Ако би до шло до суд ског
спо ра, би ло би „пот пи са ли сте
уго вор ко ји је пред су дом је -
ди но ме ро да ван, а што ни сте
пре пот пи си ва ња уго во ра о то -
ме раз ми шља ли, оста је ваш
про блем”. 

Во лео бих да знам да ли они
ко ји ни су пот пи са ли зна ју за -
што ни су, као и они ко ји су пот -
пи са ли зна ју за што су то ура ди -
ли. И, на кра ју, оста је пи та ње:
шта да ље? Ко ће ко ри сни ке
услу га овог пре ду зе ћа шти ти -
ти? Не мо гу они, као што ра де,
кад год им у не ком ак ту не што
за сме та, да га из ме не, као што
су ме ња ли и Ста тут пред у зе ћа,
Од лу ку о си сте ма ти за ци ји, Од -
лу ку о гре ја њу итд.

Бо ги ца Ста кић

Ки кинд ска 5, Пан че во 

ПИ СМА ЧИ ТА ЛА ЦА 

За што ни сам пот пи сао уго вор с „Гре ја њем”



Уче ни ци и на став ни ци ОШ
„Бран ко Ра ди че вић” не дав но
су уго сти ли дру га ре из Ка та -
ло ни је ко је су упо зна ли то -
ком ма ни фе ста ци је „Ин тер -
на ци о нал на не де ља”, ко ју је
ор га ни зо вао Ин сти тут „Ла
Се га ра” (сред ња шко ла) из
гра да Сер ве ре. Реч је о про -
јек ту ин тер на ци о нал не раз -
ме не ђа ка чи ји је циљ да оку -
пи де цу из ме ђу два на ест и
три на ест го ди на из не ко ли ко
зе ма ља и да она кроз сед мо -
днев но дру же ње раз ме не
раз ли чи та кул ту ро ло шка ис -
ку ства. Вре ди ис та ћи да за -
по сле ни у тој ка та лон ској
сред њој шко ли већ не ко ли ко
го ди на у окви ру сво јих ван -
на став них ак тив но сти ре дов -
но ор га ни зу ју дру же ња уче -
ни ка из Ита ли је, Пољ ске
итд. Ове го ди не пр ви пут су

ор га ни за то ри по зва ли и де цу
са ових про сто ра.

По се та Пан че ву ре а ли зо ва -
на је од 19. до 26. апри ла, а
тим „Бран ко ве шко ле”, у са -
рад њи с ро ди те љи ма, Град -
ском упра вом, Јо си пом Ве бе -
ром и пред сед ни ком Срп ско-
шпан ског дру штва Ђор ђем Са -
ви ћем, при пре мио је за го сте
де та љан план ак тив но сти и
по се та ка ко би на не по сре дан
и за ни мљив на чин Ка та лон ци
упо зна ли кул ту ру и оби ча је
на шег на ро да. Го сти су има ли
при ли ку да оби ђу Ка ле мег дан,
Му зеј Ни ко ле Те сле, Трг Ни -
ко ле Па ши ћа, При род њач ки
му зеј у Сви лајн цу, ма на стир
Ма на си ју, Ре сав ску пе ћи ну,
Ли си не во до па де, Пе тро ва ра -
дин ску твр ђа ву и мно га дру га
зна чај на ме ста у Ср би ји, па та -
ко и Пан че во.

За хва љу ју ћи до на ци ји фар ба -
ре „Мар ко Пан” из Пан че ва и
ком па ни је „Tikkurila” из Шап -
ца, би ће осве же ни учи о ни ца,
тр пе за ри ја и ход ник у вр ти ћу
„Бај ка”, као и учи о ни ца и ход -
ник у ОШ „Јо ван Јо ва но вић
Змај”. Ове две фир ме од лу чи ле
су да за јед нич ким сна га ма као
дру штве но од го вор ни пред у -
зет ни ци по мог ну пан че вач ким
вас пит но-обра зов ним уста но -

ва ма и том по во дом у су бо ту,
30. апри ла, у игра о ни ци „Неп -
тун” ор га ни зо ва ле су дру же ње
де це из „Зма је ве шко ле” и вр -
ти ћа „Бај ка”. Ма ли ша ни су
има ли при ли ку да уче ству ју у
сли кар ској ра ди о ни ци сли ка ра
Вељ ка Оњи на, а њи хо ви ро ди -
те љи да се де таљ ни је упо зна ју с
пред но сти ма еко ло шких бо ја
за зи до ве ко је про из во ди „Tik-
kurila”.

Вла ди мир Мар ко вић, ди рек -
тор ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”,
сма тра да је ова до на ци ја ве о ма
зна чај на. За хва лио је фар ба ри
„Мар ко Пан” што је по зва ла
пред став ни ке шко ле и укљу чи -
ла „Зма је ву шко лу” у ову ху ма -
ни тар ну ак ци ју. Он је ре као да је
та иде ја сјај на и да је на че ло ак -
ци је да де ца сво јим тру дом и
иде ја ма омо гу ће да шко ла су тра
из гле да леп ше и бо ље – пра ви

из бор. Пре ма ре чи ма Мар ка Ја -
ко вље ви ћа, вла сни ка фар ба ре
„Мар ко Пан”, не ко ли ко го ди на
по сто ји успе шна са рад ња с ком -
па ни јом из Шап ца.

– Ово је пр ва од ак тив но сти
ко је пла ни ра мо. Убу ду ће ће их
би ти још. Ове го ди не смо иза бра -
ли ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” и
ПУ „Деч ја ра дост” да им по мог -
не мо. Убу ду ће ће мо иза бра ти не -
ке дру ге објек те у ко ји ма бо ра ве

де ца. Ми сли ли смо да је нај бо љи
на чин да сво ју од го вор ност за јед -
ни ци по ка же мо та ко што ће мо
омо гу ћи ти де ци да бо ра ве у чи -
стим и здра вим про сто ри ја ма –
ре као је Ја ко вље вић.

С дру ге стра не, Го ри ца Је -
вић, ди рек тор ка мар ке тин га
ком па ни је „Tikkurila”, ис та кла
је да је по слов на по ли ти ка
„Марк Па на” дру га чи ја од ве -
ћи не фир ми ко је се ба ве про -
да јом бо ја и ла ко ва.

– „Tikkurila”, као дру штве но
од го вор на ком па ни ја, до на ци -
јом бо ја и ма те ри ја ла за сре -
ђи ва ње шко ле и вр ти ћа у Пан -
че ву же ли да по мог не за јед ни -
ци у ко јој по слу је и обез бе ди
ква ли тет ни је усло ве у про сто -
ру у ко јем де ца од ра ста ју. Да -
на шње дру же ње с де цом пру -
жи ло нам је при ли ку да се од -
мак не мо од сва ко днев них по -
сло ва и за ви ри мо у деч ји свет.
Ту ви ди мо див не при ме ре са -
рад ње, то ле ран ци је, со ли дар -
но сти и ем па ти је. Не ма ве ће
ра до сти од оне ка да ви ди те
де цу ко ја се ра ду ју и игра ју,
јер са мо срећ на де ца по ста ју и
срећ ни и за до вољ ни љу ди –
ре кла је Го ри ца Је вић и на по -
ме ну ла да ће ком па ни ја увек
по ма га ти сву да где је по треб -
но да се уна пре де усло ви за
ква ли тет но од ра ста ње и обра -
зо ва ње на ших нај мла ђих.

Де ца из вр ти ћа и шко ле цр -
та ла су на те му „Мо ја ча роб на
со ба”, а сви ли ков ни ра до ви би -
ће по кло ње ни До му за ли ца
оме те на у мен тал ном раз во ју
„Ср це у ја бу ци”.

Пот пред сед ник По кра јин ске
вла де Ђор ђе Ми ли ће вић и по -
кра јин ски се кре тар за по љо -
при вре ду, во до при вре ду и шу -
мар ство мр Вук Ра до је вић у
пе так, 28. апри ла, уру чи ли су
уго во ре пред сед ни ци ма ло -
кал них са мо у пра ва у Вој во ди -
ни ко је су оства ри ле пра во на
бес по врат на сред ства на осно -
ву два ју кон кур са По кра јин -
ског се кре та ри ја та за по љо -
при вре ду, во до при вре ду и шу -
мар ство: за су фи нан си ра ње
уре ђе ња атар ских пу те ва и
отре си шта и за опре ма ње по -
љо чу вар ске слу жбе у 2017. го -
ди ни. Град Пан че во је на
осно ву овог кон кур са до био
око 20 ми ли о на ди на ра из по -
кра јин ског бу џе та.

По здра вља ју ћи при сут не
пред став ни ке гра до ва и оп -
шти на, пот пред сед ник По кра -
јин ске вла де Ђор ђе Ми ли ће -
вић ре као је да њи хо во при су -
ство у ве ли ком бро ју го во ри
за пра во о зна ча ју ових кон -
кур са за ло кал не са мо у пра ве и
зна ча ју за оне љу де ко ји се ба -
ве по љо при вре дом, али и све
љу де ко ји жи ве у тим ло кал -
ним са мо у пра ва ма. Он је на -
гла сио да је зна чај агра ра за
на шу еко но ми ју са гле да ла и
ова по кра јин ска вла да, о че му
го во ри ви ше од осам ми ли јар -
ди ди на ра из по кра јин ског бу -
џе та за под сти ца је у агра ру,
што је, ка ко је ре као, но ми -
нал но ви ше не го ијед не го ди не
пре у би ло ком по кра јин ском
бу џе ту АП Вој во ди не. Пре ма
ње го вим ре чи ма, ме ре ко је
пред у зи ма вој во ђан ска вла да
за раз вој агра ра углав ном су
окре ну те пре ма ма лим про из -
во ђа чи ма, јер по кра јин ска
власт сма тра да је ве о ма ва -
жно по др жа ти ма ле про из во -
ђа че, ко ји ма је та по др шка

нео п ход на да би оп ста ли у
оштрим тр жи шним усло ви ма.

– Дру га ве о ма ва жна ка рак -
те ри сти ка је сте да је до бар део
ме ра усме рен пре ма оп шти на -
ма и гра до ви ма за под сти ца ње
ру рал ног раз во ја. Ови под сти -
ца ји тре ба да ство ре ин фра -
струк ту ру за бу ду ћу бо љу и
ефи ка сни ју аграр ну про из вод -
њу, за бо љи и ква ли тет ни ји

жи вот по љо при вред них про -
из во ђа ча у ма њим сре ди на ма.
И тре ћа ка рак те ри сти ка оно га
што По кра јин ска вла да у
обла сти под сти цај них ме ра
чи ни, је сте прин цип за јед нич -
ког ра да свих ни воа вла сти и у
обла сти агра ра – ре као је пот -
пред сед ник По кра јин ске вла -
де Ђор ђе Ми ли ће вић.

С дру ге стра не, по кра јин ски
се кре тар за по љо при вре ду, во -
до при вре ду и шу мар ство мр
Вук Ра до је вић овим по во дом
је ре као да је пот пи са но 20
уго во ра с ло кал ним са мо у пра -
ва ма, ко ји ма је обез бе ђе но око
420 ми ли о на ди на ра за уре ђе -
ње атар ских пу те ва и отре си -
шта. На овај на чин би ће уре -

ђе но ви ше од 60.000 ме та ра
атар ских пу те ва и ви ше од пет
хи ља да отре си шта. Пре ма Ра -
до је ви ће вим ре чи ма, ово је
но ва ме ра, ко ја се у Вој во ди ни
ни је при ме њи ва ла ви ше од
пет го ди на. Са да ће се од ма -
те ри ја ла ко ри сти ти ту ца ник,
бе тон, ас фалт и стру га ни ас -
фалт. Ка ко је ре као, ло кал не
са мо у пра ве су би ле усло вље не

ти ме да мо ра ју има ти го то во
ела бо ра те о гра ђе вин ском
над зо ру.

Дру гим кон кур сом су рас -
по де ље на под сти цај на сред -
ства на де вет ло кал них са мо у -
пра ва за опре ма ње по љо чу -
вар ске слу жбе. Из ме ђу оста -
лог, фи нан си ра ју се во зи ла,
мо пе ди, ра чу на ри, GPS уре ђа -
ји, фо то-апа ра ти, дво гле ди,
те рен ска обу ћа и оде ћа и
опре ма за га ше ње по жа ра.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 5. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Зоран
Станижан

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ФИ ЗИ ЧА РА

ТО ШИЋ И ШУ ШЊАР 
ПУ ТУ ЈУ ЗА ИН ДО НЕ ЗИ ЈУ

На ста вља се до ми на ци ја 
пан че вач ке шко ле
фи зи ке

Пе ту го ди ну за ре дом
НИС по др жа ва 
Срп ску олим пи ја ду

На ши су гра ђа ни Ог њен То шић
и Мар ко Шу шњар бри љи ра ли
су на Срп ској фи зич кој олим -
пи ја ди – Мар ко је за у зео пр во, а
Ог њен тре ће ме сто. За хва љу ју -
ћи од лич ним ре зул та ти ма на
те сту зна ња, обез бе ди ли су ме -
сто у ре пре зен та ци ји Ср би је.
Ог њен и Мар ко би ће део срп -
ског ти ма и пред ста вља ће на шу
др жа ву на свет ском так ми че њу
фи зи ча ра, ко је ће би ти одр жа но
16. до 24. ју ла у Ин до не зи ји.
По ред њих, на овом пре сти -
жном так ми че њу, ко је ор га ни -
зу је Дру штво фи зи ча ра Ср би је
уз по др шку НИС-а, уче ство ва ли
су и Пан чев ци Да ни ца Зе че вић
и Ан дреј Тан ко. Вре ди ис та ћи
да су че тво ро та лен то ва них фи -
зи ча ра по ла зни ци пан че вач ког
Ре ги о нал ног цен тра за та лен те
„Ми хај ло Пу пин”.

Срп ска фи зич ка олим пи ја да
одр жа на је пе ту го ди ну за ре дом
уз по др шку ком па ни је НИС. На
так ми че њу ко је је 27. и 28. апри -
ла у про сто ри ја ма Фи зич ког фа -
кул те та у Бе о гра ду ор га ни зо ва ло
Дру штво фи зи ча ра Ср би је уче -
ство ва ла су 23 нај бо ља мла да
фи зи ча ра из шко ла из це ле Ср -
би је. Пр вог да на так ми че ња уче -
сни ци су по ка за ли зна ње у екс -
пе ри мен тал ном де лу, а дру гог
да на у те о риј ским за да ци ма.

На све ча но сти одр жа ној у
НИС-овој ла бо ра то ри ји на Фи -
зич ком фа кул те ту у Бе о гра ду
про гла ше ни су по бед ни ци. Ве -
ли ку злат ну ста туу „Енер ги ја
зна ња” осво јио је Мар ко Шу -
шњар, ве ли ка сре бр на ста туа

при па ла је Ду ша ну Ђор ђе ви ћу,
а ве ли ке брон за не ста туе по не -
ли су Ог њен То шић и Вук Ра -
до вић. Сви они су уче ни ци Ма -
те ма тич ке гим на зи је у Бе о гра ду.
По хва ле за ове из у зет не успе хе
мла дих фи зи ча ра сва ка ко за -
слу жу ју и њи хо ви про фе со ри
На та ша Чан ко вић из Ма те ма -
тич ке гим на зи је у Бе о гра ду,
Љи ља на Ко стић из Гим на зи је
„Све то зар Мар ко вић” у Ни шу,
као и пре да ва чи у пан че вач -
ком Ре ги о нал ном цен тру за та -
лен те „Ми хај ло Пу пин”, без
чи јег зна ња, ен ту зи ја зма и по -
све ће но сти ус пе си њи хо вих
ђа ка не би би ли мо гу ћи.

– Иа ко нас је већ сти гао
умор, ве о ма сам уз бу ђен због
по бе де на овој олим пи ја ди и
уче шћа на Ме ђу на род ној фи -
зич кој олим пи ја ди. За да ци су
би ли те жи не го про шли пут,
али су би ли ја ко за ни мљи ви и
ужи вао сам ре ша ва ју ћи их. У
при пре ми нам је до ста зна чио
рад у НИС-овим ла бо ра то ри ја -
ма за фи зи ку на Фи зич ком фа -
кул те ту, па ве ру јем да ће мо се

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА

Ка та лон ци у Пан че ву

од лич но при пре ми ти за ме ђу -
на род но так ми че ње – ре као је
Мар ко Шу шњар, ап со лут ни по -
бед ник Срп ске фи зич ке олим -
пи ја де. Он је на по клон до био и
сат, ко ји му је да ро ва ла швај -
цар ска ком па ни ја „Гро ва на”.

Иван Дој чи но вић, пред сед -
ник Дру штва фи зи ча ра Ср би -
је, ис та као је да је Срп ска фи -
зич ка олим пи ја да ве ли ки иза -
зов за уче сни ке, а уче шћем на
Ме ђу на род ној фи зич кој олим -
пи ја ди има ју бо љу мо гућ ност
за упис на пре сти жне свет ске
фа кул те те.

– Де ца су уло жи ла пу но тру -
да и ра да, а на на ма је да их у
све му то ме по др жи мо. Сва ка -
ко, све ово не би би ло мо гу ће
без по др шке НИС-а, јер је од
по чет ка про гра ма „Енер ги ја
зна ња” ре но ви ран ве ли ки број
ла бо ра то ри ја за фи зи ку ши ром
Ср би је, а са мо на Фи зич ком
фа кул те ту до би ли смо две но ве
ла бо ра то ри је ко је нам омо гу ћу -
ју ква ли тет не усло ве за рад са
сту ден ти ма и сред њо школ ци ма
– ре као је Дој чи но вић.

ДО НА ЦИ ЈА ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ ЛО КАЛ НИМ СА МО У ПРА ВА МА

Наш град до би ја не ко ли ко 
отре си шта у ата ру

ПОКЛОН ПРИ ВРЕД НИ КА ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ 

ВАС ПИТ НО-ОБРА ЗОВ НИМ УСТА НО ВА МА

Ду ги не бо је за вр тић и шко лу

Да под се ти мо, по ред Срп -
ске фи зич ке олим пи ја де,
НИС по др жа ва и ре а ли за ци ју
олим пи ја да из ма те ма ти ке,
хе ми је и ру ског је зи ка, а по -
ред ор га ни за ци је на ци о нал -
них так ми че ња, ком па ни ја
омо гу ћа ва и од ла ске срп ских
ти мо ва на ме ђу на род не
олим пи ја де. У скло пу про гра -
ма „Енер ги ја зна ња”, НИС по -
др жа ва раз вој на у ке и обра зо -
ва ња, пре све га ула га њем у
мла де та лен те и ства ра њем
ква ли тет них усло ва за њи хо -
во уса вр ша ва ње. У скла ду са
сво јим сло га ном „Бу дућ ност
на де лу”, ком па ни ја ре а ли -
зу је ве ли ки број дру штве но
од го вор них про је ка та, од ко -
јих је ве ћи на на ме ње на мла -
ди ма.
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У знак се ћа ња на да тум ро ђе ња
ен гле ске бол ни чар ке и ху ма -
ни тар не рад ни це Фло ренс Нај -
тин гејл (1820–1910), ко ја је
осно ва ла пр ву шко лу за ме ди -
цин ске се стре, 12. мај се ши -
ром пла не те обе ле жа ва као
Ме ђу на род ни дан се стрин ства.

Ка да би Фло ренс да нас мо -
гла да ви ди усло ве у ко ји ма
ње не след бе ни це ра де и њи хов
по ло жај, по го то во у Ср би ји, ја -
сно је да би се ве о ма раз о ча ра -
ла. С дру ге стра не, си гур но би
би ла по но сна на то ка ко са ме
ме ди цин ске се стре, упр кос ло -
шим окол но сти ма, до жи вља -
ва ју свој по сао и с ко ли ко се
па жње, тру да, во ље и ен ту зи ја -
зма пре пу шта ју бри зи о па ци -
јен ти ма. Упра во о овим те ма -
ма, уо чи Да на се стрин ства,
раз го ва ра ли смо с Је ле ном
Ми тић, глав ном се стром пан -
че вач ког До ма здра вља. Је ле на
је ви ша ме ди цин ска се стра –

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ЈЕ ЛЕ НА МИ ТИЋ, ГЛАВ НА СЕ СТРА ДО МА ЗДРА ВЉА

КО ЈЕ НАЈ ЈА ЧА КА РИ КА У ЗДРАВ СТВУ

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Иа ко ме ди ци на ни је да ла
зва ни чан суд о ути ца ју ис -
хра не на тен, ја сно је из ис -
ку ства свих нас да вр ста хра -
не ко ју кон зу ми ра мо и те ка -
ко има узроч но-по сле дич не
ве зе. Ужи ва ње у слат ки ши -
ма, чо ко ла ди и свим вр ста -
ма ше ће ра ло ше ути че на
ко жу, по кре ће ње но ма шће -
ње, за пу ша ва по ре и ства ра
ак не и ми те се ре. Ка да је је -
тра оп те ре ће на ше ће ри ма,
цео ор га ни зам па ти, па та ко
и ко жа, на ко јој се огле да
на ше здра вље.

Кон зу ми ра ње мле ка и
млеч них про из во да та ко ђе
мо же по гор ша ти тен, јер мле -
ко са др жи ка зе ин као ве зив ну
суп стан цу ко ју наш ор га ни -
зам не мо же да пре ра ди због
то га што не ма од го ва ра ју ће
ен зи ме, па он да не пре ра ђен
са др жај скла ди шти на зи до -
ви ма цре ва као от пад. Је тра
би ва пре оп те ре ће на и опет се

тај про блем од ра жа ва на ли -
цу. Тре ћа по губ на ствар су за -
си ће не ма сти, ко јих има у на -
мир ни ца ма као што су ма сно
ме со, мар га рин, али и пре пр -
же ни чипс и дру ге гриц ка ли -
це. Из ба ци ва њем ова кве хра -
не по ма же те свом ли цу и ути -
че те на по бољ ша ње це ло куп -
ног здра вља. Имај те у ви ду и
то да га зи ра на, слат ка пи ћа,
као и ал ко хол до во де до де хи -
дра та ци је, па та ко ису шу ју
ко жу.

Уме сто слат ки ша тре ба
кон зу ми ра ти при род не воћ -
не со ко ве и све же во ће, по -
себ но оно ко је је бо га то ан -
ти ок си дан ти ма, као што је
бо би ча сто во ће. По вр ће је
бла го за наш тен, а тре ба га
ко ри сти ти си ро во, крат ко
ку ва но или као сок. Оно чи -
сти ор га ни зам и ко жу ли ца,
а са др жи бит не ви та ми не.
Пре по ру чу је се и хра на бо -
га та влак ни ма и ан ти ок си -
дан ти ма, по пут ин те грал них
жи та ри ца и ов се них па ху -
љи ца, јер по вољ но ути че ка -
ко на рад ор га на за ва ре ње,
та ко и на тен.

Ис пи ја ње нај ма ње два ли -
тра во де днев но, а ле ти и ви -
ше, ути ца ће на ко жу ли ца
као нај бо ља хи дра тант на
кре ма. Во ће и по вр ће мо же -
те ко ри сти ти и као са вр ше не
ма ске за ли це и ти ме та ко ђе
до при не ти бо љем те ну.

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

Ис хра на и 
ква ли тет ко же

ци о нал но зре ла и ста бил на ка -
ко би мо гла раз у ме ти људ ску
пат њу и но си ти се с њом, али и
ка ко би мо гла да аде кват но ре -
а гу је у хит ним слу ча је ви ма и
да се из бо ри са здрав стве ним и
етич ким про бле ми ма. До бре
ко му ни ка циј ске ве шти не, стр -
пљи вост и осе тљи вост за људ -
ске про бле ме са став ни су део
сва ког се стрин ског по ступ ка.
Ме ди цин ска се стра мо ра би ти
из у зет но струч на, бри жна и
спрем на да при хва ти од го вор -
ност. Рад с љу ди ма је и ина че
те жак и стре сан, а ка да су они
бо ле сни или ка да им је де те
бо ле сно, то си ту а ци ју до дат но
оте жа ва... А за све то ме ди цин -
ске се стре ни су до вољ но пла -
ће не. Би ћу не скром на и ре ћи
ћу да су оне нај ја ча ка ри ка у
здрав ству и да без њих ни шта
не би функ ци о ни са ло.

• На ко ји на чин ће у Пан че -
ву би ти обе ле жен Ме ђу на род -
ни дан се стрин ства?

– Ове го ди не, 12. ма ја, од 8
до 11 са ти, на пла тоу ис пред
Град ске упра ве, ме ди цин ске
се стре До ма здра вља ће, у са -
рад њи с ко ле ги ни ца ма из Оп -
ште бол ни це, ор га ни зо ва ти ве -
ли ку ак ци ју пре вен тив них пре -
гле да за све на ше су гра ђа не.
Сви ко ји то бу ду же ле ли, мо ћи
ће бес плат но да из ме ре те жи ну,
ви си ну и ин декс те ле сне ма се,
као и да про ве ре ста ње три гли -
це ри да, хо ле сте ро ла и ше ће ра у
кр ви. По ред то га, слу жбе Оп -
ште бол ни це има ће сво је штан -
до ве на ко ји ма ће су гра ђа ни
мо ћи да се ин фор ми шу и до би -
ју са ве те о здра вљу. По себ но из -
не на ђе ње спре ма мо за нај мла -
ђе: Слу жба хит не ме ди цин ске
по мо ћи по ка зи ва ће ма ли ша ни -
ма пра ви ла кар ди о пул мо нал не
ре а ни ма ци је, од но сно ожи вља -
ва ња, а де ца ће мо ћи и да уђу у
је дан од са ни те та Хит не по мо -
ћи и да се та ко бли же упо зна ју
с про фе си јом ме ди цин ских
тех ни ча ра.

при мер: шта ће ко ме и кад за -
фа ли ти од ле ко ва, ма те ри ја ла,
опре ме, али и да ле ко ве ћи иза -
зо ви. Ипак, нај ве ћи про блем
нам је не до ста так ме ди цин -
ских се ста ра и он је, на жа лост,
већ ду же вре ме на ша сва ко -
дне ви ца. Ве о ма че сто до ла зи -
мо у си ту а ци ју да ако се јед на
од ко ле ги ни ца раз бо ли, то осе -
ти чи тав Дом здра вља. Ве ро ва -
ли или не, од 2012. го ди не до
да нас из на ше уста но ве је оти -
шло чак 46 се ста ра, а ни јед на
но ва ни је за по сле на. Сва ки пут
кад не ка од ко ле ги ни ца оде у
пен зи ју, ње но рад но ме сто се
не по пу ња ва, већ се га си. По -
след њих го ди на зна тан број се -
ста ра од ла зи у ино стран ство
због бо љих при ма ња, што нам
ства ра до дат не по те шко ће.

• Ка ко с тим про бле мом из -
ла зи те на крај?

– Тре нут но Дом здра вља
бро ји 254 се стре, што је, при -

Има вр ло стре сних да на и си -
ту а ци ја, ка да мо рам да до не -
сем бит не од лу ке, да пре се -
чем, да у се кун ди од ре а гу јем,
да без об зи ра на то што мо жда
баш тог да на ни сам рас по ло -
же на, мо рам да бу дем на сме -
ја на и спрем на за ко му ни ка -
ци ју са сви ма... Ма на је то што
имам ја ко ма ло вре ме на за по -
ро ди цу, при ја те ље и се бе, јер
је мо је рад но вре ме 24 са та,
се дам да на у не де љи.

• Шта је то што о по слу ме -
ди цин ске се стре тре ба да зна ју
мла ди ко ји раз ми шља ју о то ме
да ода бе ру ово за ни ма ње за
свој жи вот ни по зив?

– Као што сам већ ре кла, би -
ти ме ди цин ска се стра је на чин
жи во та. Ме ди цин ска се стра
ни си са мо на рад ном ме сту,
већ си то увек и сву где: у ау то -
бу су, на пи ја ци, у шет њи, на
од мо ру... Осо ба ко ја се ба ви
овим по слом мо ра би ти емо -

ЗДРАВА ИСХРАНА

На пра гу се зо не ро шти ља ња
и го ди шњих од мо ра пред -
ста вља мо вам ре цепт ко ји
ми ри ше на Грч ку и са вр ше -
но иде уз ро штиљ. У Грч кој
се нај ви ше кон зу ми ра уз ги -
рос, али сјај но се сла же и уз
пе че ње, ри бу, лиг ње…

Ова са ла та је соч на, све жа
и ла га на, а бр зо се и ла ко

спре ма. У то плим да ни ма
во ле ће те је до бро рас хла ђе -
ну, јер ће вас не ве ро ват но
осве жи ти и по вра ти ће вам
енер ги ју. Ако не во ли те ми -
ро ђи ју, сло бод но је за ме ни -
те бо сиљ ком или на ном.
Мо же по слу жи ти и као
пред је ло, ка да се уз њу мо гу
на ћи тост или кре ке ри.

По треб но: 500 гра ма све жих кра ста ва ца, 300 гра ма грч ког јо гур та,

јед на су пе на ка ши ка сец ка не ми ро ђи је, је дан чен бе лог лу ка и со.

При пре ма: Кра ста вац опра ти и не љу шти ти. Исе ћи на тан ке ко лу то -

ве. По со ли ти га и оста ви ти да пу сти сок. За тим до бро ис це ди ти од

во де. Бе ли лук ис ти сну ти у пре си или сит но на сец ка ти. До да ти јо -

гурт и ми ро ђи ју и до бро по ме ша ти. До со ли ти по соп стве ном уку су.

Пре по ру ка је да се са ла та пре кон зу ми ра ња до бро рас хла ди.

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

Про лећ не ки ше про ре ди ле
су се та ман то ли ко да пр во -
мај ски ура нак про тек не у
до бром рас по ло же њу и без
ки шо бра на. Мно ги од нас су
ис ко ри сти ли при ли ку за бо -
ра вак у при ро ди с дра гим
љу ди ма и, ма кар на крат ко,
без при ча о по ли ти ци и ег -
зи стен ци јал ним те ма ма. На
ка же се тек та ко да су фи -
зич ка ак тив ност, сун ча но
вре ме и до бро дру штво не -
што што пу ни ба те ри је, ја ча
иму ни тет и по пра вља рас -
по ло же ње.

Ипак, ви шак адре на ли на
и ал ко хо ла у кр ви и овог пу -
та су про у зро ко ва ли тра у ме
због ко јих су не ки су гра ђа ни
пр во мај ске пра зни ке про ве ли
у бол нич ким про сто ри ја ма.
Че ти ри са о бра ћај не не зго де
су се са мо пу ком слу чај но -
шћу за вр ши ле без гу бит ка
жи во та. Пре вр та ње во зи ла,
из ле та ње на глав ни пут и су -
да ра ње с дру гим ау то мо би -
лом у пу ној бр зи ни, уда ра ње
у ка ми он и стуб – кра так је
са о бра ћај ни ра порт, ко ји не
го во ри го то во ни шта о пра -
вим узро ци ма не зго да.

Ка да је о на шим ин тер -
вен ци ја ма реч, не кад је и
пр ви по глед на уче сни ке
са о бра ћај не не зго де до во -
љан за ди јаг но сти ко ва ње
акут не ин ток си ка ци је ал -
ко хо лом и из ме ње но пси -
хо мо тор но ста ње. Те сти ра -
ње ал ко хо ле ми је у кр ви
по ста ло је део ру тин ског

про то ко ла. Ни је слу чај ност
да су мно го број не сту ди је
по све ће не упра во овим те -
ма ма, јер је ста ти сти ка не -
у мо љи ва – са о бра ћај ни
тра у ма ти зам је зна ча јан
узрок људ ских гу би та ка,
нај че шће мла дих и оних у
нај про дук тив ни јем пе ри о -
ду жи во та. Ал ко хо ли зам је
тре ћи по уче ста ло сти, иза
кар ди о ва ску лар них и ма -
лиг них обо ље ња. Ка да се
ове две цр не ста ти сти ке
сје ди не у јед ну, не по сто ји
мно го оп ти ми зма по пи та -
њу бу ду ћих трен до ва.
Прет по став ка је да ће се
смрт ност у са о бра ћа ју по -
пе ти с де ве тог на пе то ме -
сто у на ред них два де се так
го ди на. Уче ста ли је ће би ти
са мо ис хе миј ске бо ле сти
ср ца, це ре бро ва ску лар не
бо ле сти, хро нич не оп -
струк тив не бо ле сти плу ћа
и ин фек ци је до њих ре спи -
ра тор них пу те ва.

Док земље у развоју пла-
ћају данак повећане мото-
ризације, лошег квалитета
возила и путне инфраструк-
туре, оне развијене имају
проблем с масовном злоу-
потребом алкохола. Заблуда
је да концентрације алкохо-
ла у крви ниже од 0,5 про-
мила не утичу битније на
психомоторне способности,
јер је доказано да нагли по-
раст алкохолемије онемогу-
ћава нервни систем да се
брзо адаптира. Алкохолеми-
ја изме у 0,5 и 0,7 промила
за четири до десет пута по-
већава ризик од саобраћај-
них незгода са смртним ис-
ходом. С једне стране су
присутни прецењивање соп-
ствених способности, агре-
сивно понашање, брза во-
жња и непоштовање пропи-
са, а с друге - успорава се
време реакције, сужава вид-
но поље и ремети просторна
оријентација. Све ово су до-
вољни разлози за једно ве-
лико НЕ алкохолу у саобра-
ћају.

Пр во мај ски цех

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Пи ше: Драгана Јоцовић

Ца ци ки са ла та

тех ни чар, а свој рад ни стаж за -
по че ла је 2001. го ди не у Слу -
жби по ли ва лент не па тро на же,
где је 2010. го ди не по ста ла
глав на се стра. Две го ди не ка -
сни је име но ва на је за глав ну
се стру чи та вог До ма здра вља.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта све об у хва та
по сао глав не се стре До ма
здра вља?

Ј. МИ ТИЋ: Мој по сао под -
ра зу ме ва ор га ни за ци ју, ко ор -
ди ни ра ње и кон тро ли са ње ра -
да за по сле них ви шег и сред -
њег ка дра, као и хи ги је ни чар -
ки. Уз то, пра тим снаб де ва ње
свих слу жби До ма здра вља ле -
ко ви ма и дру гим са ни тет ским
ма те ри ја лом, а с об зи ром на
то да је на ша уста но ва раз у ђе -
на и да бро ји 18 ам бу лан ти оп -
ште ме ди ци не и још де вет
спе ци ја ли стич ких слу жби, то
ни је ни ма ло лак по сао. Та ко -
ђе, сва ко днев но вр шим уну -
тра шњи над зор над струч ним
ра дом за по сле них и ста рам се
о струч ном оспо со бља ва њу за
са мо стал ни рад у стру ци ви -
шег и сред њег ка дра. Бри нем
и о то ме да се хи ги јен ско-са -
ни тар не ме ре у сва ком мо мен -
ту оба вља ју по усво је ним про -
це ду ра ма.

• Те шко је за ми сли ти да све
на бро ја но ста не у осам са ти
рад ног вре ме на. Ка ко за пра во
из гле да је дан ваш рад ни дан?

– Вр ло тур бу лент но. Ни кад
га не мо гу уна пред ис пла ни ра -
ти, јер не мо гу да прет по ста -
вим шта ће се све у то ку да на
де си ти. То мо гу би ти, услов но
ре че но, ба нал не ства ри, на

зна ће те, на уку пан број ста -
нов ни ка Пан че ва од око
100.000 и ви ше не го ма ло.
Обим по сла се утро стру чио, а
ка дар се дра стич но сма њио.
Имам сре ћу да су мо је ко ле ге
ве ли ки про фе си о нал ци, а пре
све га до бри љу ди, с ко ји ма се
све мо же до го во ри ти. Сви су
вр ло по жр тво ва ни и сва ки
про блем успе ва мо да са вла да -
мо. Функ ци о ни ше мо као тим
и сто ји мо јед ни уз дру ге. Бу де
ту и су за и сме ха и те шких мо -
ме на та, али нај ви ше је по што -
ва ња и љу ба ви, па нам ни шта
не па да те шко. У то ме је чи та -
ва ма ги ја и то нам по ма же да
па ци јен ти у ве ћи ни слу ча је ва
не осе те у ка квим се не при ли -
ка ма на ла зи мо.

• Ка ко би сте до ча ра ли пред -
но сти и ма не свог по сла?

– Увек ис ти чем да по сао ме -
ди цин ске се стре ни је за ни ма -
ње, већ на чин жи во та. Би ти
глав на се стра До ма здра вља
но си ве ли ку од го вор ност, али
и пу но мо гућ но сти за ис ка зи -
ва ње кре а тив но сти. Основ на
де лат ност До ма здра вља је
пре вен ти ва, а то је мо ја ве ли ка
љу бав. На овом рад ном ме сту
имам мо гућ ност да број не сво -
је иде је, уз по моћ ко ле га и по -
др шку ди рек то ра, спро ве дем у
де ло. Но си о ци мно гих про је -
ка та ко ји су у овом гра ду за -
жи ве ли су упра во ме ди цин ске
се стре. Спо ме ну ла бих не ке од
њих: „Здра ва шко ла”, ко ји спро -
во де па тро на жне се стре, „Пси -
хо фи зич ка при пре ма труд ни -
ца”, чи ји су но си о ци ба би це
Слу жбе за здрав стве ну за шти ту
же на, „КПР иза зов” и дру же ње
за по сле них у Слу жби хит не
ме ди цин ске по мо ћи с де цом у
вр ти ћи ма, као и ак ци је Пре -
вен тив ног цен тра по мно гим
ло ка ци ја ма у гра ду и на се ље -
ним ме сти ма. Што се ти че ма -
на, не знам шта бих на ве ла...



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ

И СКРОБА У ФЕЦЕСУ

Цена: 600 динара

ПАКЕТ 3 
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH

Цена: 450 динара сваки

ПАКЕТ 4 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• ТУМОР-МАРКЕР PSA

Цена: 650 динара

• ТУМОР-МАРКЕР fPSA

Цена: 750 динара

Петак, 5. мај 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О



Му зич ко-сцен ски игро каз „Аз-
бу 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 пре ми јер но је
од и гран у че твр так, 27. апри -
ла, у на шем гра ду.

Глу мац Ми ро слав Жу жић,
ко ји игра за јед но с мла дим
глум цем Мар ком Аџи ћем из
Те ми шва ра, као ко стур за пред -
ста ву ко ри стио је мо но дра му
„Азбу ка” свог ко ле ге Ми ло ша
Жу ти ћа, ко ју је играо кра јем
осам де се тих го ди на. На пра -
вље на је пре ма са бра ним де ли -
ма Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи -
ћа, а упот пу ње на је пе сма ма
на ших нај зна чај ни јих пе сни ка
19. ве ка, као што су Ла за Ко -
стић, Ми ло рад Ми тро вић и Јо -
ван Јо ва но вић Змај, ко ји су пи -
са ли Ву ко вим је зи ком. У овај
игро каз је увр ште на и нај ста -
ри ја на род на пе сма „Раз гра на -
ла гра на јор го ва на”, ко ја се пе -
ва ла још у 16. ве ку на фран цу -
ском дво ру – јед на од нај леп -
ших ко је су на пи са не но тал но.
Не ке од ну ме ра пу бли ка је чу ла
пр ви пут. Глум це је на ги та ри
пра тио Пе тар Па влов.

– Основ ни циљ био је да од -
го ва ра Ву ко вом ду ху. То је
вра ћа ње на на ше ко ре не, вра -
ћа ње јед ном је зи ку ко ји се да -
нас ви ше не го во ри и вр сти
на род них пе са ма ко је се да нас
ви ше не пе ва ју. Ме ђу тих се -
дам на ест или ше сна ест ко је
смо пе ва ли, би ло је и шест-се -
дам ко је гле да о ци ни кад пре
то га ни су чу ли, а оне по сто је
већ две сто ти не го ди на – при -
ча Ми ро слав Жу жић.

Пан че вач ки глу мац ка же да
пред ста ва има и еду ка тив ни
ка рак тер. Иа ко је она за ни -
мљи ви ја мо жда ста ри јој пу -
бли ци, мо же би ти од ко ри сти
и мла ди ма.

– Наш је зик се, на жа лост,
„ква ри” дра стич но. Ти по вао
сам на то да играм за мла де
љу де ко ји го то во да не ма ју
при ли ке да чу ју ак це нат ски
тач но ка за ну реч. Же ле ли смо
да ис так не мо ле по ту срп ског

је зи ка и ме ло ди ја срп ских пе -
са ма. У на шем пи сму ни је слу -
чај да три сло ва чи не је дан
глас – не ма про сти јег ни јед -
но став ни јег пи сма на ку гли
зе маљској, али је ве ли ки па ра -
докс да не ма ни не пи сме ни јег
на ро да. У Бе о гра ду има 210.000
љу ди ко ји се пот пи су ју оти ском
пр ста, а ми ли он и се дам сто ти -
на хи ља да Бе о гра ђа на ни ка да
ни је ку пи ло по зо ри шну кар ту.
Стра шан по да так, ау тен ти чан,
исти нит. Не ве ро ват но. Ме ђу
на ро дом ко ји има нај јед но став -
ни је пи смо тре ба ло би да све -
ћом тра жиш не пи сме ног –
раз о ча ран је Жу жић.

Ре а ли за ци ја овог про јек та
ни на ко ји на чин ни је по др жа -
на. Пред ста ва ће у на ред ном
пе ри о ду про пу то ва ти Ср би ју,
Ре пу бли ку Срп ску, Ма ђар ску,
Ру му ни ју...

Му зи ка
Че твр так, 11. мај, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:
у окви ру ци клу са кон це ра та по во дом да на шко ле, би ће одр -
жан кон церт нај бо љих уче ни ка. На про гра му ће би ти де ла Ф.
Шо пе на, М. де Фа ље, М. Пре бан де и дру гих ком по зи то ра.

Пе так, 12. мај, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:
у окви ру ци клу са кон це ра та по во дом да на шко ле, би ће при -
ре ђен кон церт про фе со ра. Пу бли ка ће чу ти ком по зи ци је С.
Рах ма њи но ва, Г. Ди ни куа, Г. Фо реа, А. Шо ста ко ви ча и дру -
гих ау то ра.

Из ло жбе
Пе так, 5. мај, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти: отва -
ра ње из ло жбе ин ста ла ци ја „Мр тва во да” Го ра на Де спо тов -
ског.

Че твр так, 4. мај, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и -
ло ви ћа: отва ра ње из ло жбе цр те жа „Цр но по ље” Дра га не Б.
Сте ва но ви ћа и Го ра на Ју ре ше. На кон отва ра ња сле ди му зич -
ки на ступ бе о град ског дуа „Пон тон”.

Књи жев ност
Че твр так, 11. мај, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха -
и ло ви ћа: пред ста вља ње књи ге „Па ри ски раз го во ри” Жи ва -
ди на К. Ми тро ви ћа. Уче ству ју: Гор да на Ми ло са вље вић
Сто ја но вић, уред ни ца, и ау тор.

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

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

Про грам за де цу
Пе так, 5. мај, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред ста -
ва за де цу „Бо ки и Оки шоу – Тај на ве ли ког но са”. Текст и
ре жи ја: Ма ша Ву јо ше вић; игра ју: Бо јан Ив ко вић, Не над Ока -
но вић, Ја сми на Ве чан ски и Мла ден Ву ко вић.

Те мат ски про грам
Не де ља, 7. мај, 17 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: Ре ги о -
нал на смо тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва де це из
осам оп шти на ју жног Ба на та.

КУЛТУРА
Петак, 5. мај 2017.
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Културни телекс
ПРЕ МИ ЈЕ РА ПО ЗО РИ ШНЕ ПРЕД СТА ВЕ ЗА ДЕ ЦУ

ТАЈ НА ВЕ ЛИ КОГ НО СА
Про је кат ће се 
на ста ви ти у ра зним
об ли ци ма 
– по зо ри шним 
пред ста ва ма, 
ТВ еми си ја ма, 
„Ју тјуб” еми си ја ма,
пу тем ин тер не та...

Пред ста ва за де цу „Бо ки и Оки
шоу – Тај на ве ли ког но са” пре -
ми јер но је од и гра на у сре ду,
26. апри ла.

Ин спек тор Бо ки, ко га игра
Бо јан Ив ко вић, ње гов по моћ ник
Оки – Не над Ока но вић, чи ста -
чи ца Ро са – Ја сми на Ве чан ски и
по штар – Мла ден Ву ко вић (обо -
је су на ши су гра ђа ни) за ба вља -
ли су ма ли ша не, њи хо ве ро ди -
те ље, тет ке, ба ке, де ке... Пу но
пе сме, сме ха и пле са на сце ни –
ре кло би се да су се и глум ци од -
лич но за ба ви ли. Дру же ње с
глум ци ма на ста ви ло се и по сле
пред ста ве, у фо а јеу Кул тур ног
цен тра – ма ли ша ни су се сли ка -
ли с ју на ци ма ко је гле да ју нај че -
шће на „ма лим екра ни ма”, тра -
жи ли им ау то гра ме, же ле ли да
их до дир ну (ка ко би про ве ри ли
да ли су ствар ни)...

– Сва ки по зо ри шни про цес,
ко ли ко год де ло вао за бав но на
кра ју, ма ло је те жак и на по -
ран. Ме сец и по дуг на по ран
рад прет хо дио је то ме. Је смо
се за ба вља ли за то што је до бра
еки па, али ствар но је уло жен
ве ли ки труд и за то ми је по -
себ но дра го да је пред ста ва
при хва ће на на ова кав на чин.

Ствар но сам имао стреп њу,
нај те же је игра ти за де цу –
искрен је Не над Ока но вић.

За ори ги нал но осми шље не
ко сти ме по бри ну ла се Пан чев -
ка – мод на кре а тор ка На та ша
Ша рић, сце но гра фи ју је осми -
слио Зо ран Ми си та, а за му зи -
ку, ко ју је пу бли ка, ве ро ват но,
пе ву ши ла и кад је сти гла ку ћи,
за ду жен је ком по зи тор Иван
Алек си је вић, та ко ђе наш су -
гра ђа нин.

Да нас се пу тем ме ди ја ма -
сов но про па ги ра ју та лен ти.
Ма ша Ву јо ше вић, ко ја је на -
пи са ла и ре жи ра ла ко мад, на -
по ми ње да је та ле нат да раз у -
меш дру ге љу де, да им пра -
шташ и да их во лиш.

Ми хић ак ту е лан и да нас

МОЈ избор МОЈ

Бра ни слав Чер њев,

драм ски пи сац и сце на ри ста

ФИЛМ: Још од ма ле на сам
био љу би тељ на ше ки не ма -
то гра фи је. Обра зло же ње за
реч на ше ле жи у то ме што
ве ћи на љу ди ко је сам упо -
знао, фил мо ве с про сто ра
бив ше Ју го сла ви је на зи ва
до ма ћим фил мо ви ма. Тер -
мин до ма ће се, ба рем из ви -
зу ре јед ног ау то ра, сма тра
по ни зним за умет ни ке ко ји
су, на би ло ко ји на чин, до -
при не ли раз во ју кул тур не
ба шти не на ше зе мље. Да -
кле, филм мо же би ти са мо
на ци о нал ни, као и све оста -
ло што спа да под окри ље
умет но сти. До ма ће се упо -
тре бља ва за ај вар, па ра дајз,
ра ки ју, ја бу ке...

За да на шњу ру бри ку „Мој
из бор” од лу чио сам се за
ком пле тан опус на шег нај -
та лен то ва ни јег и нај ре а ли -
зо ва ни јег жи вог сце на ри сте
– Гор да на Ми хи ћа. Нај пре
бих по чео од нај оп шти јег
Ми хи ће вог сце на ри ја – „Кад
бу дем мр тав и бео” (ре жи ја:
Жи ка Па вло вић), ко ји је пи -
сао за јед но с Љу би шом Ко -
зо ма ром. „Кад бу дем мр тав
и бео” ни је пр ви за јед нич ки
про је кат из ме ђу нај по зна ти -
јег ју го сло вен ског сце на ри -
стич ког тан де ма и чу ве ног
ре ди те ља цр ног та ла са, али
за то је сте по след њи; обо ји ца
су, пре не го што су ра ди ли
овај филм, исте го ди не пи -
са ли „Бу ђе ње па цо ва”. Све
до пре ра не Ко зо ма ри не
смр ти Ми хић и он су ра ди -
ли на још не ко ли ко фил мо ва:
„Бу ба шин тер”, „Зви ждук у
осам”, „До ћи и оста ти”, „Вре -
ме љу ба ви”, „То пле го ди не”,

„Си ро та Ма ри ја” и „Вра не”.
Не смем из о ста ви ти ни
„Крај ра та” – рат ну дра му о
чо ве ку ко ме су уста ше уби ле
же ну и, за јед но са сво јим
ма лим си ном, од ла зи да им
се осве ти. Крај ра та је од ли -
чан при мер за све љу де ко ји
су љу би те љи мо но ми та у
аме рич ким фил мо ви ма:
осве та, гор чи на, сам про тив
свих.

За оне ко ји же ле да по гле -
да ју до бар стра ни филм, ево
не ко ли ко пред ло га: „In Bru-
ges”, „Collateral”, „The Band’s
Visit”, „Scott Pilgrim vs The
World”, „Annie”, „Oldboy”,
„Cry – Baby”, „Viridiana”…

СЕ РИ ЈА: Они ко ји ни су, не -
ка оба ве зно ис пра те се ри ју
„Си ви дом”, ко ја се тре нут но
еми ту је на те ле ви зи ји, као и
„За бо ра вље не”. Прет по ста -
вљам да су „Бал кан екс прес”
сви гле да ли. Ако већ ни сте,
вре ме је да се упо зна те с
Ми хи ће вим ју на ци ма: Ба -
јом, Џи ми јем Бар ком, Бам -
бер гом, Шор гом Ти гром,
Бу ла том, Пе ри цом, Зе ком,
Ди ном и Ки флом, Го спо ди -
ном По по ви ћем, као и с
мно гим дру гим...

Страну припремила 
Милица

Манић

– Ми слим да смо овом
пред ста вом бу ду ћим ге не ра -
ци ја ма при ка за ли основ не
вред но сти ко је ће мо ћи да
„по не су” то ком свог од ра ста ња
– да бу ду ве се ли, раз и гра ни,
увек буд ни, да уме ју да пре по -
зна ју ства ри ко је им сме та ју,
да на у че да из бег ну не ку не -
при ли ку и да ве ру ју у све што
ра де – ка же глу мац Бо јан Ив -
ко вић.

„Бо ки и Оки шоу” за ми -
шљен је као ши ри про је кат за
де цу, а „Тај на ве ли ког но са” је
по че так тог про јек та.

– По што ми осе ћа мо да та -
кав про је кат за де цу фа ли,
„Бо ки и Оки шоу” ће се на -
ста ви ти у ра зним об ли ци ма –

по зо ри шним пред ста ва ма, ТВ
еми си ја ма, „Ју тјуб” еми си ја -
ма, пу тем ин тер не та... На ма
је дра го да су де ца у стар ту то
при хва ти ла – на ја вљу је Не -
над Ока но вић.

При ја тељ пред ста ве је Ко -
тор ски по зо ри шни фе сти вал
за де цу, а ра ђе на је у про дук -
ци ји Е. Т. М. и Деч је по зо ри -
шне сце не „По ђи ту да...” КЦ
Пан че ва.

„Тај на ве ли ког но са” уско ро
ће има ти и бе о град ску пре ми -
је ру, пла ни ра на су го сто ва ња у
Ср би ји и ре ги о ну, као и уче -
шћа на фе сти ва ли ма.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња
ре при за ће би ти у пе так, 5. ма -
ја, у под не.

МУ ЗИЧ КО-СЦЕН СКИ ИГРО КАЗ „АЗБУ КАР”

Ле по та срп ског је зи ка кроз три де сет сло ва

Ово го ди шњи ин тер на ци о нал -
ни ма стер-клас др Ог ње на По -
по ви ћа, ко ји је одр жан тре ћи
пут на Чар да ку у Де ли блат ској
пе шча ри од 24. до 30. апри ла,
кру ни сан је за вр шним кон цер -
том по ла зни ка. Они су, на кон
ди сци пли но ва ног сед мо днев -
ног слу ша ња пре да ва ња и ве -
жба ња, на на ступ до шли с не -
рас па ко ва ним ко фе ри ма, је два
че ка ју ћи да из ве ду при пре -
мље ни про грам. Као и прет -
ход не две го ди не, пре да ва чи су
би ли про фе со ри Ог њен По по -
вић и Ан џеј Ма ев ски, а по ла -
зни ци су опет има ли при ли ку
да се упо зна ју с нај но ви јим
„Ја ма хи ним” кла ри не ти ма.

На ре пер то а ру су би ли хи -
то ви кла сич не му зи ке, ма ло
џе за, али и филм ска му зи ка.
Ан џеј Ма ев ски, со ло кла ри не -
ти ста Нор ве шке др жав не опе -
ре из Осла, ис ти че да је, као и
прет ход них го ди на, би ло за -
до вољ ство ра ди ти с та лен то ва -
ним по ла зни ци ма. Иа ко су ра -
ди ли по го то во цео дан, уве -
жба ва ње ка мер них ну ме ра ни -
је би ло те шко, већ див но.

– Ма стер-клас је са мо јед на
фан та стич на до пу на стан дард -
ном шко ло ва њу. Ја ко је ва жно
то што они јед ни дру ге мо ти -
ви шу. Мла ђи слу ша ју ста ри је
и ви де ка ко јед ног да на тре ба
да на пре ду ју и ка ко тре ба да

сви ра ју, а ста ри ји уса вр ша ва ју
пе да го шки сег мент – об ја шња -
ва Ог њен По по вић.

Пр ви пут је одр жа но ша љи -
во так ми че ње „Кла ри ба нат”,
за ко је је озбиљ не на гра де
обез бе дио „Ми трос мју зик” из
Бе о гра да, ко ји је већ дру гу го -
ди ну за ре дом парт нер ма стер-
кла са. По ла зни ке су оце њи ва -
ли про фе со ри По по вић и Ма -
ев ски, а тре ћи „не за ви сни”
члан жи ри ја био је кла ри не ти -
ста Ми хај ло Са мо ран из Бе о -
град ске фил хар мо ни је.

– Так ми че ње је кон ци пи ра -
но та ко да се мо гу так ми чи ти
са мо по ла зни ци ма стер-кла са
– не по сто ји мо гућ ност да се

при ја ви не ко са стра не. Циљ је
да оце ни мо чи тав рад с по ла -
зни ци ма. Ми их пра ти мо од
пр вог до по след њег да на и он -
да оце њу је мо ка ко су ра ди ли и
ко ли ко су на пре до ва ли. Же -
лео сам да то бу де рас те ре ће -
но так ми че ње из ме ђу по ла -
зни ка, ко ји су се дру жи ли и
ве жба ли да но ноћ но, а ми слим
да су га они ису ви ше озбиљ но
схва ти ли. Ми слим да сва ко
так ми че ње тре ба схва ти ти као
је дан на ступ, као не што што је
крај ње ве се ло и за бав но. До -
бро, ту су оце њи ва ња, али та -
ко је то у жи во ту – стал но мо -
ра те не где да бу де те оце ње ни
– ка же По по вић.

ЗА ВР ШНИ КОН ЦЕРТ КЛА РИ НЕТ СКОГ МА СТЕР-КЛА СА

До пу на стан дард ном шко ло ва њу



БО ГА ТА НЕ ДЕ ЉА У ОМО ЉИЧ КОЈ ШКО ЛИ

Да ни До си те ја

Из ло жба ра до ва Жељ ка Си но -
ба да под на зи вом „Сен ке тра -
ја ња” отво ре на је у пе так, 28.
апри ла, у га ле ри ји ко ја се на -
ла зи у про сто ри ја ма Ва тро га -
сног до ма.

Ор га ни за то ри овог до га ђа -
ја би ли су Клуб филм ских и
фо то ама те ра „По ња ви ца” и
Дом кул ту ре, а упра во је и
ди рек тор ка те уста но ве Не ве -
на Ђу рић по здра ви ла при сут -
не и по же ле ла им до бро до -
шли цу. По том је у име по ме -
ну тог клу ба Жељ ко Ђу рић из
Сме де ре ва го во рио о са мој

из ло жби, ко ју је зва нич но
отво рио мо жда и нај чу ве ни ји
срп ски фо то граф свих вре ме на

– То ми слав Пе тер нек. Он је,
по ред оста лог, на по ме нуо да
из да ва ње пу бли ка ци је по во -

дом бре сто вач ких из ло жби да -
је огро ман до при нос срп ској
фо то гра фи ји. На кон то га је и
сам ау тор Жељ ко Си но бад, по -
здра вљен бур ним апла у зом, за -
хва лио свим при сут ни ма – од
пу бли ке, пре ко ве ли ког бро ја
фо то гра фа, до ре пор те ра и но -
ви на ра из не ко ли ка ре дак ци ја.

Ис ку сни фо то-ре пор тер из
Бе о гра да пе као је за нат још од
1980. го ди не, по ред оста лог и
код по ме ну тог Пе тер не ка, а ова
из ло жба по све ће на је дру штве -
но по ли тич ким до га ђа ји ма, пре
све га они ма из осам де се тих и
де ве де се тих го ди на, и то у цр -
но-бе лој тех ни ци. По став ком
до ми ни ра ју ма сов на оку пља ња
– од де мон стра ци ја Ал ба на ца с
Ти то вим сли ка ма у ру ка ма,
пре ко 9. мар та и сту дент ских
про те ста, до 5. ок то бра.

Сат деч је са ти ре Алек сан дра
Чо три ћа, чу ве ног бе о град ског
афо ри сти ча ра, одр жан је у
че твр так, 27. апри ла, у ка ча -
ре вач ком До му омла ди не.

Ма ли ша ни су пре пу ни ли
са лу и по ка за ли ве ли ко ин -
те ре со ва ње за рад по зна тог
спи са те ља, због че га су се
тим не та ко дав но ре но ви ра -
ним објек том не рет ко про ла -
ма ли смех и апла у зи.

Не ки од афо ри за ма ко ји су
се, на осно ву тих ре ак ци ја,
нај ви ше до па ли уче ни ци ма,
је су: „Кад до би јем до бру оце -
ну из ма те ма ти ке, сви оста ли

ча со ви су му зич ко, јер пе вам
од сре ће”; „От кад су ми за -
кљу че не оце не на по лу го ди -
шту, ја сам, по та ти ној ка зни,
за кљу чан у сво јој со би”; „Са -
њам да до би јем пе ти цу. За то
и спа вам на ча со ви ма”...

Пре ма ре чи ма Зо ра на Т.
По по ви ћа, уред ни ка про гра -
ма До ма кул ту ре, ор га ни за -
то ра ове у пот пу но сти успе -
шне ве че ри, и овај до га ђај
пред ста вља део кам па ње за
про мо ци ју са ти ре, чи ја се
цен трал на ма ни фе ста ци ја,
фе сти вал „Жа о ка”, од и гра ва
сва ке го ди не у но вем бру.

Ба нат ски Бре сто вац: Пре ма
на ло гу Ме сне за јед ни це,
про ме ње не су да ске на три -
на ест клу па у цен тру се ла.
Зах тев те ин сти ту ци је за уре -
ђе ње та ко зва ног не мач ког

гро бља ам ба са да те др жа ве
про сле ди ла је над ле жним
удру же њи ма, ко је ће га у нај -
ско ри је вре ме раз ма тра ти.
По ла зни ци шко ле ру ко ме та
уче ство ва ли су на тур ни ру у
гра ду. На По ња ви ци ће уско -
ро по че ти да ра ди ри бо чу -
вар ска слу жба, а пре пра зни -
ка ко ше на је тра ва на пла жи
и у око ли ни.

Ба нат ско Но во Се ло: Во кал ни
и ин стру мен тал ни со ли сти
До ма кул ту ре су у су бо ту, 29.
апри ла, на ква ли фи ка ци ја ма
у Ов чи из бо ри ли уче шће на
Деч јем фе сти ва лу Ру му на
Вој во ди не. Мла ђи фол клор -
ни ансaмбли по ме ну те уста -
но ве пред ста ви ће се на зон -
ској смо три у не де љу, 7.
апри ла, у Кул тур ном цен тру.

До ло во: Школ ска жен ска ру -
ко мет на еки па по бе ди ла је на
ме ђу о кру жном так ми че њу у
Бе о гра ду и пла си ра ла се на за -
вр шно ре пу блич ко над ме та -
ње, ко је ће би ти одр жа но 9. и
10. ма ја у Кла до ву. Њи хо ви
вр шња ци у му шкој кон ку рен -
ци ји осво ји ли су тре ће ме сто
на по ме ну том тур ни ру. Ак ци ја
до бро вољ ног да ва ња кр ви би -
ће упри ли че на у по не де љак, 8.
ма ја, од 9 до 11 са ти, у про сто -
ри ја ма Ме сне за јед ни це.

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 да ће се у ско ри -
је вре ме пре ћи на спољ но
уре ђе ње објек та, за шта би
тре ба ло да је обез бе ђен но вац
из град ске ка се. Фол клор на
сек ци ја на сту пи ће на зон ској

смо три у не де љу, 7. апри ла, у
Кул тур ном цен тру.

Ива но во: Пре ма ре зул та ти ма
кон кур са об ја вље ним на сај -
ту По кра јин ског се кре та ри ја -
та за обра зо ва ње, шко ла је
до би ла но вац за из ра ду про -
јект но-тех нич ке до ку мен та -
ци је за са на ци ју кро ва на фи -
скул тур ној са ли, а код Се кре -
та ри ја та за спорт и омла ди ну
кон ку ри са ла је за по ста вља -
ње тар тан-под ло ге на ко шар -
ка шком те ре ну. Тра ди ци о -
нал на ча јан ка у ор га ни за ци ји
МКУД-а „Бо наз Шан дор” би -
ће при ре ђе на у не де љу, 7. ма -
ја, у До му кул ту ре.

Ја бу ка: „Дру ги про лећ ни ру -
чак” одр жан je у не де љу, 30.
апри ла, на лет њој по зор ни ци
по ред шко ле, ка да су број ни
ку ли на ри из два на ест удру -
же ња при пре ма ли спе ци ја -
ли те те у ко тли ћи ма, ко је је
не ко ли ко сто ти на гра ђа на
мо гло бес плат но да де гу сти -
ра. Ја буч ко при о ба ље би ло је
1. ма ја пре пу но из лет ни ка.
Ка ча ре во: У то ку је по ста вља -
ње пре ко хи ља ду ме та ра це ви
с ци љем да бу ду спо је ни ста -
ри бу на ри и је зе ро. Сат деч је
са ти ре Алек сан дра Чо три ћа
одр жан је у че твр так, 27.
апри ла, у До му омла ди не.

Омо љи ца: „До си те је ви да ни”
при ре ђе ни су про те кле не де -
ље, за кључ но са све ча ном
ака де ми јом по во дом да на
шко ле у че твр так, 27. апри -
ла, у До му кул ту ре. Ба лет ска
пред ста ва „Жи вот но до ба”
би ће из ве де на у сре ду, 10.
апри ла, од 11.30, у ве ли кој
са ли До ма кул ту ре.

Стар че во: Дом кул ту ре при -
пре ма деч ји фе сти вал ре ви -
јал ног ка рак те ра, ко ји ће нај -
ве ро ват ни је би ти одр жан
кра јем ма ја, а у пла ну је и ре -
но ви ра ње би бли о те ке. Про -
те клог ви кен да чла но ви ОИ
„На дел” по са ди ли су биљ ке
до би је не од ЈКП-а „Зе ле ни -
ло” у жар ди ње ре на пла тоу
До ма кул ту ре и ком плет но
пре фар ба ли деч је игра ли ште
у ста ром за ба ви шту.

Петак, 5. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Јордан
Филиповић

У плану су многе инвестиције, пре свега 
завршетак прикључка на градски водовод.

Славко Јовановски, 
председник Скупштине МЗ-а Глогоњ

Чла но ви од лу чи ли
јед но гла сно

За ме ник Трај ков ски
имао два гла са 
про тив

На кон из бо ра за скуп шти не
ме сних за јед ни ца у апри лу
2016, пре не ко ли ко да на до го -
ди ла се дру га про ме на на ме -
сту пред сед ни ка. Нај пре је још
ле тос у Бре стов цу Са ву Ђу ри -
ћа за ме нио Дра ган Ми ри чић
(обо ји ца из СНС-а), а не дав но
је исти сце на рио ви ђен и у
Гло го њу.

Тач ни је, у че твр так, 27. апри -
ла, уме сто пред сед ни це др Ми -
ре ле Пе тро вић, иза бран је њен
до са да шњи за ме ник Слав ко Јо -
ва нов ски (обо је су, та ко ђе, у Ву -
чи ће вој пар ти ји). За ње га је гла -
са ло свих при сут них сед мо ро
чла но ва, ме ђу ко ји ма и дво ји ца
пред став ни ка опо зи ци је. На кон
то га је би ран и но ви пот пред -
сед ник из ме ђу Дар ка Трај ков -
ског (СНС) и Дра га на Сто ја но -
ви ћа („За наш Гло гоњ”), а са два
гла са про тив по бе дио је пред -
став ник вла да ју ће стран ке. Тре -
ба ре ћи и то да је до не дав на
пред сед ни ца под не ла остав ку и
на ме сто у скуп шти ни, ко ја са да
укуп но бро ји осмо ро чла но ва.

Но ви пр ви чо век Гло го ња
Слав ко Јо ва нов ски ро ђен је
1981. го ди не, по обра зо ва њу је
стру ков ни ин же њер елек тро -
тех ни ке, по за ни ма њу ди рек -
тор До ма кул ту ре од 2009. го -
ди не, а у по след ња два са зи ва
ме сног ор га на вла сти био је
пот пред сед ник. Ка ко је и до сад
оба вљао ве ли ки део по сла око

ру ко во ђе ња се лом, не би тре ба -
ло да има про бле ма са адап та -
ци јом на но ву функ ци ју.

– Те шко да се то мо же на -
зва ти функ ци јом ка ко то мно -
ги да нас за ми шља ју, јер је
пот пу но во лон тер ска и не
под ра зу ме ва ни ка кву ма те ри -
јал ну на док на ду. С дру ге стра -
не, зах те ва мно го од ри ца ња,
мо рал не и дру ге од го вор но -
сти, а као фи нан сиј ски на ло -
го да вац имам и све оба ве зе
пред за ко ном. Јед но став но,
очи гра ђа на упр те су пр вен -
стве но ка Ме сној за јед ни ци
без об зи ра на то што она ду же
вре ме не ма го то во ни ка кве
над ле жно сти. Све ве ли ке ин -
ве сти ци је иду пре ко Гра да, а
по ред оста лог, не ма мо ви ше
пра ва ни да бри не мо о клу бо -
ви ма и удру же њи ма – ис ти че
Јо ва нов ски.

Ка да је реч о ула га њи ма, он
ис ти че да је од 2012. до 2016.
го ди не вла да ла не ка по вољ ни ја
кли ма за ма ња пан че вач ка се ла.

– До би ли смо три ули це и
из гра ди ли ка пе лу, као и атар -
ски пут у ду жи ни од шест ки -
ло ме та ра. На ста вље но је и са
за ме ном азбест них це ви они -
ма од ПВЦ-а на ло кал ној
мре жи, до би ли смо еко-че -
сму с ко је гра ђа ни мо гу да се
снаб де ва ју ис прав ном во дом,
а и ра до ви на при кљу че њу на
град ски во до вод су при кра ју,
чи ме би тре ба ло да трај но ре -
ши мо и наш акут ни про блем
с пи ја ћом во дом – на во ди но -
ви пред сед ник.

Он до да је и то да је кул тур -
ни жи вот са свим при сто јан,
као и да је пра во за до вољ ство
што у До му кул ту ре функ ци о -
ни шу удру же ња као што су

СЕЛО

ПРО МЕ НА НА ЧЕ ЛУ ГЛО ГОЊ СКЕ СКУП ШТИ НЕ

НО ВИ ПРЕД СЕД НИК ЈЕ ЈО ВА НОВ СКИ

ЧО ТРИ ЋЕВ САТ ДЕЧ ЈЕ СА ТИ РЕ

Афо ри зми 
за ма ле Ка ча рев це

Ве ро ват но нај ва жни ји до га ђај
у омо љич кој шко ли, под на зи -
вом „Да ни До си те ја”, одр жан
је кра јем про те кле сед ми це.

Тре ба ло је да ова ма ни фе ста -
ци ја бу де ре а ли зо ва на не де љу
да на ра ни је, што је про лон ги -
ра но због на ја ве ло шег вре ме -
на, али су ипак две ак тив но сти
упри ли че не у пр во бит ном тер -
ми ну, 18. апри ла, у школ ском
хо лу. Реч је о ре ци кла жној про -
дај ној из ло жби на ко јој су се
ра зно ли ким руч ним ра до ви ма
пред ста ви ли уче ни ци и пред -
школ ци, на кон че га је деч ји
хор „Жи сел”, под буд ним оком
на став ни це Му зич ке кул ту ре
Ми ли це Бо жић из вео де се так
пе са ма. Нај бо љи ути сак код пу -
бли ке оста ви ла је пе сма „Не ру -
гај се”, от пе ва на и на бис.

Као и ра ни јих го ди на, 25.
апри ла одр жан је тра ди ци о -

на лан еко ло шки кар не вал,
на ко јем су, по ред ма лих
Омољ ча на, го сто ва ла и де ца
из Ива но ва, Бре стов ца, Пан -
че ва и Ка ча ре ва. Већ су тра -
дан на про гра му је био ни -
шта ма ње атрак ти ван Дан
то ле ран ци је, и то под сло га -
ном „Све је исто, са мо је ко -

лек тив мла ђи”. По но во су
ко лек тив и уче ни ци за ме ни -
ли уло ге, што ни ма ло ни је
сме та ло да се ре дов не ак тив -
но сти у шко ли не сме та но од -
ви ја ју. Мла ђа ни на став ни ци
по ка за ли су стро го ћу, а за то
време њи хо ви до ју че ра шњи и
су тра шњи пе да го зи вра ћа ли

су им ми ло за дра го ра зним
не ста шлу ци ма.

Истог да на одр жа на су и
спорт ска над ме та ња, а нај ин -
те ре сант ни ја би ла су она из -
ме ђу еки па на став ни ка и уче -
ни ка, као и „Игре без гра ни ца”
и „По ли го ни спрет но сти”.

И, ко нач но, све ча на ака де -
ми ја по све ће на До си те ју Об ра -
до ви ћу при ре ђе на је у че твр так,
27. апри ла, у До му кул ту ре.
При ред ба се са сто ја ла од „Бе се де
о До си те ју”, ба сни и ре ци та ци -
ја, пле сних и му зич ких та ча ка,
дра ма ти за ци је на ен гле ском је -
зи ку... Та ко ђе, са оп ште на су
име на уче ни ка ко ји су се успе -
шно над ме та ли на пред мет ним
так ми че њи ма, а Де ја ну Са ва но -
ви ћу из оде ље ња VII3 до де ље на
је на гра да за нај бо љи ли те рар -
ни рад на ово го ди шњем кон -
кур су „Је ле на Та на си је вић”.

ОТВО РЕ НА ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ЖЕЉ КА СИ НО БА ДА

„Сен ке тра ја ња” у Бре стов цу

„Ве се ли ја”, „Гло гоњ ке”, Омла -
дин ска ор га ни за ци ја...

– Не до ста је нам за тво ре ни
про стор за ре а ли за ци ју ве ћих
ма ни фе ста ци ја, а но ва згра да
До ма кул ту ре још увек ни је до -
би ла упо треб ну до зво лу. Не ма -
мо ни аде кват ну фи скул тур ну
са лу, јер она школ ска је не у -
слов на и ру и ни ра на. То ће би ти
је дан од при о ри те та у бу дућ но -
сти. У пла ну су и да ља ре кон -
струк ци ја во до вод не мре же,
на ста вак ас фал ти ра ња, из град -
ња пар кин га ис пред по ште, као
и уре ђе ње згра де Ме сне за јед -
ни це, а у пер спек ти ви и улеп -
ша ва ње из лет нич ких ме ста,
по пут та ми шке „ске ле”. На дам
се да ће мо има ти по др шку од
Гра да за по кра јин ске кон кур се,
јер за све ин ве сти ци је, као што
је ка на ли за ци ја, има мо го то ве
про јек те – ка же Јо ва нов ски.



– Аме рич ка ави ја ци ја би ла је
1999. го ди не пре по чет ка бом -
бар до ва ња Ср би је то ли ко си -
гур на да су „не ви дљи ви” бом -
бар де ри Ф-117А нео бо ри ви да
њи хо ви пи ло ти, за раз ли ку од
дру гих, ни су на уни фор ма ма
има ли ло ка то ре ко ји пре ци -
зно от кри ва ју њи хо ву ло ка ци -
ју у слу ча ју да бу ду обо ре ни и
пад ну на не по зна ту те ри то ри -
ју. Ти ави о ни ни су има ли у ка -
би на ма ни уре ђа је ко ји по ка -
зу ју да су их при ме ти ли не -
при ја тељ ски ра да ри, иа ко су
они би ли ин ста ли ра ни у све
дру ге аме рич ке бор бе не ави о -
не – из ја вио је пен зи о ни са ни
пу ков ник Зол тан Да ни на пре -
да ва њу ко је је по во дом го ди -
шњи це НА ТО агре си је на Ср -
би ју ор га ни зо вао ин тер нет
пор тал „Tango Six”.

Под се ћа мо, Да ни се про сла -
вио због то га што је ко ман до -
вао гру пом при пад ни ка Тре -
ћег ра кет ног ди ви зи о на 250.
ра кет не бри га де Рат ног ва зду -
хо плов ства и про тив ва зду шне
од бра не, ко ја је ра ке том обо -
ри ла аме рич ки бом бар дер Ф-
117А.

Он је из ја вио да је НА ТО
пре агре си је на на шу зе мљу
сма трао за ста ре лим ра да ре
ко је је 1999. го ди не ко ри сти ла
Вој ска Ср би је, што је би ло по -
гре шно, јер се ка сни је ис по -
ста ви ло да су они ефи ка сни и
до бри.

Об ја снио је да је сма ње њу
на ших гу би та ка од бом бар до -
ва ња у ве ли кој ме ри до при не ло
до бро ма ски ра ње на ше тех ни -
ке и не у кљу чи ва ње елек трон -
ских уре ђа ја ко је је ко ри сти ла

на ша вој ска, да их не би де -
тек то ва ли НА ТО ра да ри.

– За оба ра ње „не ви дљи вог”
би ла је до вољ на са мо јед на ра -
ке та „не ва”. Пре не го што је
екс пло ди ра ла у бли зи ни тог
ави о на и оште ти ла га, ње гов
пи лот је по ку шао да по бег не
од ње пе ња њем увис, али му то
ни је ус пе ло. На кон по гот ка
ис ко чио је па до бра ном. Аме -

ри кан ци су га спа сли тек из
тре ћег по ку ша ја, око че ти ри
са та ују тру, и пре ба ци ли хе ли -
коп те ром у ба зу Ави ја но, по -
што се прет ход но крио се дам
и по са ти на на шој те ри то ри ји.
При пад ни ци на ше 72. спе ци -
јал не бри га де по ку ша ли су да
га от кри ју, али ни су ус пе ли да
стиг ну пр ви до ње га. Ка сни ли
су не ких де сет-пет на ест ми ну -
та. За што се та ко за вр ши ло,
ни до да нас ни сам уста но вио –
до дао је Да ни.

Он је на гла сио да је оба ра ње
„не ви дљи вог” би ло ре зул тат
тим ског ра да, мо ти ва ци је и
до бре уве жба но сти на ше по са -
де. До дао је и да је аме рич ко
рат но ва зду хо плов ство по сле
ру ше ња тог ави о на из ба ци ло и
све дру ге ле те ли це тог ти па из
бор бе не упо тре бе.

По во дом го ди шњи це оба ра -
ња бом бар де ра Ф-117 го во рио
је и Бо шко До тлић, ко ман дант
на ше по са де ко ја је 1999. го -
ди не обо ри ла аме рич ки авион
Ф-16.

Он је об ја снио да на ша вој -
ска не ма зва нич ну по твр ду да
је 1999. го ди не по го ди ла тај
ави он, јер ни је пао на на шу
те ри то ри ју. До дао је да се то
де си ло и с дру гим аме рич -
ким лов ци ма ко ји су обо ре ни
то ком агре си је на Ср би ју, јер
су не ки па ли у Бо сни, не ки у
Хр ват ској, а не ки у су сед ним
др жа ва ма или у Ја дран ско
мо ре. Да би ума њи ла успе хе
на ше вој ске, про па ган да НА -
ТО-а је то об ја шња ва ла ти ме
да су се ти ави о ни сру ши ли
због то га што су има ли ква -
ро ве.

До тлић је го во рио и о по ги -
би ји ге не ра ла Ве лич ко ви ћа и
још дво ји це на ших офи ци ра у
око ли ни Омо љи це. Ре као је да
су они стра да ли због Ве лич ко -
ви ће вог па три о ти зма, за то
што је он до шао да оби ђе бор -
бе ни по ло жај јед не на ше је ди -
ни це иа ко то ни је мо рао. Пре -
ма До тли ће вим ре чи ма, по са -
да на шег ра да ра на том по ло -
жа ју је по гре ши ла, јер је он
пре ду го био укљу чен. То је би -
ло до вољ но аме рич ким ави о -
ни ма да га от кри ју и по го де
про ти вра дар ском ра ке том.

У Ср би ји сва ко днев но у са о -
бра ћа ју стра да мно го љу ди ко -
ји су ста ри ји од ше зде сет пет
го ди на, и то као пе ша ци, во за -
чи или пут ни ци у во зи ли ма. У
про те клих пет го ди на по ги ну -
ле су 834 осо бе у том жи вот -
ном до бу, од ко јих је 11 би ло
из Пан че ва. Те шко је по вре ђе -
но 3.000 ли ца, ме ђу ко ји ма су
123 на ша су гра ђа ни на.

У по ку ша ју да пре ки не овај
тренд, Аген ци ја за без бед ност
са о бра ћа ја ор га ни зу је ши ром
Ср би је пре да ва ња за ста ри ја
ли ца на ко ји ма она мо гу чу ти
ка ко тре ба да се по на ша ју да
би се сма њи ла на ми ни мум
или пот пу но из бе гла опа сност
да стра да ју у са о бра ћа ју.

Јед но та кво пре да ва ње одр -
жа но је 27. апри ла у Клу бу за
ста ра ли ца на Те сли, а том до га -
ђа ју је при су ство ва ло ви ше на -
ших ста ри јих су гра ђа на. Ову ак -
ци ју је по др жа ла град ска аген -
ци ја за без бед ност са о бра ћа ја.

Бран ко Ста ма то вић из ре пу -
блич ке аген ци је го во рио је о
нај кри тич ни јим си ту а ци ја ма
у ко ји ма стра да ју ста ри ји уче -
сни ци у са о бра ћа ју. Ис та као је
да они че сто нео пре зно пре тр -
ча ва ју ули цу, чи не то ван пе -
шач ког пре ла за, но се гар де ро -
бу у ко јој во за чи не мо гу да их
при ме те по мра ку и не да ју на
вре ме ја сан знак во за чи ма

уко ли ко скре ћу док су на би -
ци клу. Про блем је и то што
ста ри ји би ци кли сти, ка да пре -
ла зе ули цу на пе шач ком пре -
ла зу, во зе би цикл уме сто да га
гу ра ју.

Зо ран Де спо то вић, са о бра -
ћај ни ин же њер из Но вог Са -
да, апе ло вао је на слу ша о це
пре да ва ња да, ка да су на ули -
ци, во де ра чу на о то ме да

има ју сла би ји вид, слух и
цен тар за рав но те жу и да су
спо ри ји због то га што су у го -
ди на ма.

Он их је по са ве то вао да увек
ка да из ла зе из ку ће или ста на,
но се са со бом на о ча ре и слу -
шне апа ра те, ка ко би ја сно
мо гли да при ме те и чу ју дру ге
уче сни ке у са о бра ћа ју. Уко ли -
ко су на ули ци у ве чер њим ча -
со ви ма, тре ба ло би да но се бар
је дан део гар де ро бе, обу ћу,
тор бу или ки шо бран све тле
бо је, да би би ли ви дљи ви во за -
чи ма.

Не над Ву кас из До ма здра -
вља у Но вом Са ду скре нуо је
па жњу слу ша о ци ма пре да ва -
ња ко ји још увек во зе и узи ма -
ју ле ко ве да во де ра чу на о то -
ме да ако су узе ли не ки ме ди -
ка ме нат ко ји иза зи ва по спа -
ност, не се да ју за во лан. Пре -
ма ње го вим ре чи ма, та кви ле -
ко ви мо гу се пре по зна ти по
цр ве ном тро у глу на ку ти ја ма.

Петак, 5. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

12

Де чак ве зао 
ла бра до ра жи цом и
ву као га низ ули цу

Зло ста вљао 
још јед ног пса

По ро ди ца Ка лањ из Ива но ва
ових да на је удо ми ла ла бра до -
ра До бри цу ко ји је не дав но
пре тр пео пра ву тор ту ру. Ње га
је му чио сед мо го ди шњи де чак
у јед ном обли жњем се лу та ко
што га је ве зао жи цом, ву као и
уда рао, због че га је че тво ро но -
шцу те шко по вре дио пред њу и
зад њу но гу.

На овај за стра шу ју ћи слу чај
на си ља скре ну ла је па жњу на
„Феј сбу ку” на ша су гра ђан ка
Зо ра Ко лар ски, пред сед ни ца
Дру штва за за шти ту жи во ти ња
и при ро де „Еко ли бри јум”.

„На кон ука за не пр ве по мо ћи
у Ка ча ре ву пас је пре ве зен у Ве -
те ри нар ску ам бу лан ту ’Ви ва
вет’ у Пан че ву. Та мо је утвр ђе -
но да су по вре де ње го ве зад ње
но ге те же не го по вре де на
пред њој но зи, иа ко то ни је у по -
чет ку та ко из гле да ло. На осно -
ву по на ша ња пса, ви ди се да је
био не чи ји љу би мац, а да га је
он да вла сник пу стио на ули цу.
О овом слу ча ју је оба ве ште на
по ли ци ја и она је оба ви ла раз -
го вор с де ча ко вим ро ди те љи ма.
Они су ре кли да се де чак са мо
ма ло играо. Ме ђу тим, на кон
то га, ви ђен је ка ко му чи још

НЕ ВЕ РО ВА ТАН ПРИ МЕР ВАН ДА ЛИ ЗМА НАД ЖИ ВО ТИ ЊА МА

СЕД МО ГО ДИ ШЊАК МУ ЧИО 
И ПО ВРЕ ДИО ПСА

ХРОНИКА

јед ног пса и ка ко га ве за ног ву -
че на ули цу”, пи ше у тек сту Зо -
ре Ко лар ски на „Феј сбу ку”.

Ова при ча има ла је сре ћан
крај по што се До бри ца бр зо
спри ја те љио с ма лом де вој чи -
цом Ан ђе лом, ко ја је је дан од
чла но ва до ма ћин ства ње го вих
но вих га зда у Ива но ву.

Ме ђу тим, то се не би мо гло
ре ћи за прет ход ни слу чај му -
че ња и зло ста вља ња жи во ти ња
ко ји се до го дио про шле го ди -
не у на шем гра ду.

Пан че вач ки суд од ба цио
је кри вич ну при ја ву ко ју је
под не ла По ли циј ска упра ва
про тив Дра го ми ра Д., осум -
њи че ног за кри вич но де ло
уби ја ње и зло ста вља ње жи -
во ти ња.

Прет ход но је удру же ње
„Еко ли бри јум” пан че вач кој
по ли ци ји под не ло кри вич ну
при ја ву у ко јој је би ло на ве де -
но да је не ко ли ко па са на Хи -
по дро му на ма мље но у шта лу,
пре ту че но, стр па но у џа ко ве и

оста вље но по ред кон теј не ра
на Ко те жу.

Сви су има ли ви ше стру ке
те шке по вре де и тра у ме, а у
нај те жем ста њу је би ла јед на
ке ру ша, ко ја је мо ра ла да бу де
успа ва на.

Пан че вач ка по ли ци ја је бр зо
оба ви ла ис тра гу о овом до га ђа -
ју и ис пи та ла не ко ли ко за по -
сле них на Хи по дро му. Ме ђу -
тим, ни ко од њих ни је ре као да
је при ме тио да је Дра го мир Д.
ра дио би ло шта сум њи во.

Страну припремио
Михајло

Глигорић

АГЕН ЦИ ЈА ЗА БЕЗ БЕД НОСТ

Сма њи ти стра да ње ста рих у са о бра ћа ју

ПО ЧЕ ЛА АК ЦИ ЈА МИ НИ СТАР СТВА 

ПРО СВЕ ТЕ И МУП-а

За ве ћу без бед ност
ма ту ра на та

Пре вен ци ја на си ља и по ди -
за ње све сти о опа сно сти ма од
зло у по тре бе ал ко хо ла и дро га
и не бе збед ном уче шћу мла -
дих у са о бра ћа ју – основ ни су
ци ље ви ак ци је „Ма ту ра”, у
окви ру ко је ће при пад ни ци
Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва то ком ма ја и ју на
одр жа ти пре да ва ња ма ту ран -
ти ма у сред њим шко ла ма.

Ову ак ци ју за јед нич ки
спро во де МУП и Ми ни стар -
ство про све те, на у ке и тех -
но ло шког раз во ја, а осми -

шље на је као упо зна ва ње
ма ту ра на та са штет ним по -
сле ди ца ма ко је мо гу на ста -
ти услед во жње под деј -
ством ал ко хо ла, кон зу ми ра -
ња нар ко ти ка и оста лих ри -
зич них об ли ка по на ша ња.

Циљ ак ци је „Ма ту ра” је -
сте ве ћа без бед ност уче ни ка
за вр шних раз ре да сред њих
шко ла, као и одр жа ва ња по -
вољ ног ста ња без бед но сти за
вре ме ма тур ских про сла ва и
дру гих школ ских ма ни фе -
ста ци ја.

ПОД СЕ ЋА ЊЕ НА ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ НА ШЕ ВОЈ СКЕ

Ка ко је обо рен „не ви дљи ви”

Синдикат српске полиције
покренуо је потписивање
петиције чији је циљ укида-
ње или измена одређених
чланова Закона о полицији
којима се, по оцени ССП-а,
смањују већ нарушена права
припадника МУП-а.

Предлаже се да се укину
или промене чланови који
се односе на кршење прет-
поставке невиности, висину
службених дневница, оства-
ривање права на солидарну
помоћ запослених, висину
отпремнина државних слу-
жбеника, право на штрајк,
услове за напредовање у
служби, обавештавање о
промени распореда радног
времена, урачунавање вре-
мена проведеног у путу на
службени задатак у радно
време, повећање плата и
њихово усклађивање с ра-
стом цена, исплату регреса
и топлог оброка и још много
тога.

Петицијом се захтева да се
укину и четири члана Закона
о полицији којима се преци-
зира под којим условима
припадници МУП-а смеју да
користе службене пиштоље.
Као образложење за то наво-
ди се да је то тренутно закон-
ски регулисано потпуно исто
као и за обичне грађане. 

„По тим одредбама слу-
жбено оружје може да се ко-
ристи само у крајњим случа-
јевима нужне одбране, што је
бесмислено и противправно
разлозима безбедности. Та
материја је била добро регу-
лисана претходним Законом
о безбедности и нема разлога
да поново не буде тако”, пи-
ше такође у петицији.

Синдикат српске полици-
је позвао је и чланове оста-
лих синдиката да је потпи-
шу, јер и они могу од тога
имати користи. Образац пе-
тиције може се одштампати
са сајта www.ssp.org.rs.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Почело потписивање
петиције
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„Спа са ва ње” Николасa Спарксa
До бро вољ ни ва тр о га сац Теј -
лор Ма кеј ден из ла же се ве -
ли ким опа сно сти ма да би
спа сао људ ске жи во те. По -
сто ји, ме ђу тим, не што са
чим ни је у ста њу да се су о чи
– не мо же да се за љу би. Чо -
век ко ји ра до при ска че у по -
моћ же на ма у не во љи не ми -
нов но их на пу шта чим од
ње га по же ле не што ви ше. А
он да јед ног да на стра шна
олу ја по га ђа ње гов ма ли ју -
жњач ки град и Теј лор у смр -
ска ном ау то мо би лу про на -
ла зи мла ду са мо хра ну мај ку
Де низ Хол тон. Ка да јој се
вра ти свест, Теј лор кре ће у
по тра гу за ње ним си ном ко -
ји је не стао – и за ње га ће ово
спа са ва ње би ти пот пу но
дру га чи је од свих прет ход -
них. Овог пу та ће мо ра ти да
отво ри вра та сво је про шло -
сти, ко ја је бол сна жно за лу -
пио. Уз Де низ ће по же ле ти
да се ср цем и ду шом пре да
веч ној љу ба ви.

Сви еле мен ти ко ји ма се
Спа ркс ба ви у сво јим књи -
га ма – љу бав, гу би так и жи -
вот у ма лом гра ду – с мно го
емо ци ја и ве ро до стој но сти
при ка за ни су и у овим сјај -
ном де лу, уз до да так да је
„Спа са ва ње” ве ро ват но и
ње гов нај лич ни ји ро ман,
бу ду ћи да де чак у ро ма ну,
Кајл, има про блем с дис лек -
си јом као и Спарк сов дру ги
син Ра јан.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 10. 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:
„Од че га тра жи те спас?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер -
ком књи ге „Спа са ва ње” Ни ко ла са Спа рк са. 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.

Ко је Али са Сал мон? Но ви -
нар ка. Кће р ка. Де вој ка ко ја
во ли ноћ не из ла ске, мр зи
ро ко ве. Де вој ка ко је ви ше
не ма. Ипак, то не зна чи да је
за бо ра вље на. Сви ми оста ви -
мо не ки траг за со бом. Али
то ни ка да ни је це ла при ча.

Али са је умр ла про шле
го ди не, а при ча о ње ном
тра гич ном за вр шет ку мо гла
је да се на ђе у ве сти ма, на
ин тер не ту, као и у ср ци ма
ње них нај бли жих.

Ме ђу тим, чо век ко ји је
нај бо ље по зна вао Али су ни -
је члан ње не по ро ди це или
при ја тељ. Ње го во име је Џе -
ре ми Кук и он је Али син
бив ши про фе сор. Оп сед нут
иде јом да скло пи де ли ће
при че о ње ном жи во ту, он
про у ча ва ње не днев ни ке,

по ру ке и ак тив но сти на дру -
штве ним мре жа ма.

Ипак, про фе сор Кук не
зна да ће га по тра га од ве сти
све до шо кант не при че о љу -
ба ви, гу бит ку и оп се си ји, у
ко јој сви – па и он сам –
има ју шта да са кри ју.

„Ко је Али са?” Т. Р. Рич мон да

Два чи та о ца ко ји до сре де, 10. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ко је су нај че шће тај не мла дих?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Ко је Али са” Т. Р. Рич мон да. Нај за ни -
мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев -
ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
      Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли ста
пи та ли смо вас ка ко „оста ти
свој”. „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 „По но во сво ја”
Но ре Ро бертс 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:

„Они хо ће, а ја не ћу да ме
сми ре без по тре бе, изем ти
ја та кву сре ћу кад из гу бим
са мог се бе. И за то – оста ћу
сло бо дан, не ћу се ве за ти, ва -
жно је са мо до бро се зе за -
ти...” 063/3110...

„Не ре ћи ’да’ кад ми слиш
’не’ и обр ну то. До ду ше, то је
лак ше ре ћи не го учи ни ти...”
064/5776...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај -

кре а тив ни јих од го во ра на
пи та ње да ли ве ру ју у жи вот
по сле жи во та. Они ће осво -
ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Жи вот по сле жи во -
та” Кејт Ат кин сон.

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

„Мо ја ком ши ни ца Ра да
во ле ла је, по кој јој ду ши, ви -
ше трач не го хлеб. Да по сто -
ји не што, вра ти ла би се да
чу је но ви трач.” 064/1792...

„Ево, на ши по ли тич ки пре -
ле та чи су нај бо љи до каз да је
жи вот по сле жи во та и мо гућ
и ис пла тив.” 064/2883...

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

Трач би Ра ду вра тио 
међ жи ве

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Ди рек тор ка јед не
пред школ ске уста но -
ве са мо и ни ци ја тив но
об ја ви ла деч је фо то -
гра фи је на лич ном
на ло гу на „Феј сбу ку”

То је мо гла учи ни ти
са мо уз до зво лу ро -
ди те ља

Сни ма ње и фо то гра фи са ње
де це, као и об ја вљи ва ње фо то -
гра фи ја и ви део-за пи са на ко -
ји ма се она ви де не би тре ба ло
да се оба вља без прет ход не са -
гла сно сти њи хо вих ро ди те ља
– ис ти че се у ре а го ва њу вр ши -
о ца ду жно сти за штит ни ка
пра ва гра ђа на Ми ло ша Јан ко -
ви ћа на не дав ну од лу ку ди -
рек тор ке јед не пред школ ске
уста но ве да са мо и ни ци ја тив -
но об ја ви деч је фо то гра фи је
на „Феј сбу ку”.

Ту пи ше и да је ди рек тор ка
пре об ја вљи ва ња деч јих фо то -
гра фи ја мо ра ла пр во да оба ве -
сти њи хо ве ро ди те ље и ста ра -
те ље о свр си и вре ме ну фо то -
гра фи са ња, као и о на чи ну на
ко ји ће се те фо то гра фи је ко -
ри сти ти.

РЕ А ГО ВА ЊЕ ЗА ШТИТ НИ КА ГРА ЂА НА НА ЈЕ ДАН ДО ГА ЂАЈ

КА ДА ЈЕ ДО ЗВО ЉЕ НО СНИ МА ТИ ДЕ ЦУ?

За штит ник пра ва гра ђа на је
ре а го вао по во дом овог слу ча ја
на кон што га је гра ђа нин оба -
ве стио о то ме да ди рек тор ка
не са мо да то ни је ис по што ва -
ла већ је са мо и ни ци ја тив но
об ја ви ла фо то гра фи је де це и

ви део-сни мак у ко ме се она
ви де на лич ном на ло гу на
„Феј сбу ку”.

На пи та ње за што је то ура -
ди ла, ди рек тор ка је из ја ви ла
да су и фо то гра фи је и ви део-
клип сни мље ни на про сла ви
50-го ди шњи це уста но ве на
чи јем је че лу. До да ла је да су
об ја вље ни на сај ту те пред -
школ ске уста но ве и у ње ном
ча со пи су и да је за то, ка ко је
на кнад но утвр ђе но, има ла ро -
ди тељ ску до зво лу. Ме ђу тим,
ни је тра жи ла са гла сност за об -
ја вљи ва ње деч јих фо то гра фи -
ја и ви деа на „Феј сбу ку”.

„У вре ме ну у ко ме жи ви мо
је за хва љу ју ћи ла кој до ступ но -
сти и јед но став ној при ме ни
са вре ме них тех но ло ги ја ве о ма
ла ко до ћи до ин фор ма ци ја о
дру гим ли ци ма и зло у по тре -
би ти их да би им се на шко ди -

ло. Об ја вљи ва њем фо то гра фи -
је или ви део-сним ка без прет -
ход не са гла сно сти, ли це на ко -
је се од но се ти са др жа ји не ма
мо гућ ност да свој лик и при -
ват ност за шти ти од не кон тро -
ли са не упо тре бе и мо гу ће зло -
у по тре бе на ин тер не ту. Је дан
од нај ва жни јих ци ље ва сва ког
прав ног си сте ма тре ба да бу де
за шти та пра ва на при ват ност,
по себ но за шти та пра ва де це на
при ват ност”, ис так ну то је у ре -
а го ва њу Ми ло ша Јан ко ви ћа.

Та мо је на ве де но и да је об ја -
вљи ва њем деч јих фо то гра фи ја
на свом при ват ном на ло гу на
„Феј сбу ку” ди рек тор ка пред -
школ ске уста но ве по вре ди ла
њи хо во пра во на при ват ност,
као и за кон ске и под за кон ске
од ред бе ко је шти те и дру га
пра ва де те та.

М. Глигорић

Као вер ни чи та лац „Пан чев ца”,
убе ђен у сна гу пи са не ре чи и
фо то гра фи ја у ва шем ли сту,
же лим да вам скре нем па жњу
на про блем оних ко ји про ла зе
тро то а ром у Ули ци Жар ка
Зре ња ни на.

Не про ђе ни дан а да с ку ће ко -
ја по чи ње бро јем 27, а за вр ша ва
се бро јем 29, не от пад не део по -
при лич но до тра ја ле фа са де.

Иа ко су за сад та пар чад ма ла,
по сто ји опа сност да пад не не ки
ве ћи део и да озбиљ ни је угро зи
про ла зни ке. Сва ко ко ту да про -
ла зи, мо же ја сно ви де ти да је
цео бе дем од ци га ла на кри вљен
ка тро то а ру и да уоп ште ни је не -
мо гу ће ње го во ру ше ње.

Мо ја де ца сва ко днев но ту да
про ла зе и већ су се на ви кла да
во де ра чу на о опа сној фа са ди.

Ме ђу тим, има до ста ста ри јих
и не у пу ће них ко ји сва ко днев -
но про ла зе по ред тог, ни је пре -
те ри ва ње ре ћи, зи да смр ти.

Пре не ко ли ко да на пр ви пут
је ре а го ва ла ко му нал на или
гра ђе вин ска ин спек ци ја. По -
сле при ја ва број них гра ђа на
ин спек то ри су иза шли на те -
рен и огра ди ли то ме сто тра -
ком. Ме ђу тим, сма трам да она
ни је раз ву че на це лом ду жи -
ном и да је нај о па сни ји део
фа са де и да ље остао сло бо дан.

Због то га сам од лу чио да се
обра тим ва шем ре но ми ра ном
ли сту и да на пи шем ово пи -
смо. Сма трам да ће то отво ри -
ти очи над ле жни ма и ути ца ти
на њих да по но во ре а гу ју, јер
људ ски жи вот не ма це ну.

Бо јан Мик шић, Пан че во

ПИ СМО ЧИ ТА О ЦА

Опа сна фа са да у Ули ци Жар ка Зре ња ни на

У организацији Градског од-
бора Удружења бораца Народ-
ноослободилачког рата, у
Градском парку ће идућег
уторка, 9. маја, бити положе-
ни венци на споменике народ-
ним херојима, чиме ће бити
обележен Дан победе, као и
72-годишњица од пораза фа-
шизма и краја Другог светског
рата.

– Тог дана ћемо се најпре
окупити у 10 сати у простори-
јама наше организације, које
се налазе у Улици др Свети-
слава Касапиновића 1. Након
тога, у 11.15, положићемо
венце на споменике херојима.
Поводом тога говориће и Са-
ша Павлов, градоначелник
Панчева – изјавио је председ-

ник Градског одбора Удруже-
ња бораца НОР-а Тодор Тоша
Стојановић за „Панчевац”.

Он је додао да наш народ
може да се поноси отпором
који је пружио нацистичком
окупатору током Другог свет-
ског рата.

Други светски рат донео је
тешка времена Панчеву и
много страдања, због чега је
његов крај 9. маја 1945. доче-
кан с радошћу на улицама на-
шег града.

Поред партизана, велики
допринос у борбама за ослоба-
ђање Панчева дали су руски
војници и Црвена армија. У
борбама за ослобађање нашег
града погинуло је сто двадесет
црвеноармејаца.

Подсећамо, 9. мај се обеле-
жава због тога што је тог дана
1945. године нацистичка Не-
мачка потписала капитулацију
у Берлину. Иако је тиме званич-
но означен крај Другог светског
рата на територији Европе,
остаци немачких снага и њихо-
ви савезници су још две недеље
пружали отпор у неким држава-
ма (између осталог и у Југосла-
вији, где су се предали 15. маја).

Други светски рат је у пот-
пуности завршен тек 2. сеп-
тембра предајом Јапана и пот-
писивањем капитулације те
земље на америчком бојном
броду „Мисури” у Пацифич-
ком океану.

То је био највећи, најдужи и
по броју жртава најтежи сукоб

у светској историји. Трајао је
нешто мање од шест година, а
у њему је учествовала 61 држа-
ва са око 110 милиона војника.
Прецизан број страдалих ни-
када није установљен, а проце-
њује се да је животе изгубило
80 милиона цивила и војника.

Од 1945. године 9. мај се
обележава широм света, а нај-
већа свечаност је војна парада
која се сваке године на тај дан
одржава у Москви.

Девети мај се слави и као
Дан Европе. Француски мини-
стар спољних послова Роберт
Шуман је тог дана 1950. годи-
не објавио декларацију којом
је позвао на успостављање но-
вог поретка међу европским
земљама. М. Г.

У ГРАДСКОМ ПАРКУ 9. МАЈА

Борци обележавају Дан победе

УГРО ЖЕ НА СЛО БО ДА МЕ ДИ ЈА

„То ком про шле го ди не Не за ви сно удру же ње но ви на ра Ср би -

је за бе ле жи ло је 69 на па да на но ви на ре, а са мо у пр ва че -

ти ри ме се ца ове го ди не 30, ме ђу ко ји ма и осам вер бал них

прет њи и два фи зич ка на па да”, ис ти че се у са оп ште њу ом -

буд сма на по во дом 3. ма ја, Свет ског да на сло бо де ме ди ја.

На во ди се и да су лош еко ном ски по ло жај но ви на ра, као

и фи нан сиј ска и по ли тич ка за ви сност ме ди ја до ве ли до то -

га да су цен зу ра и ау то цен зу ра по ста ле „глав ни уред ни ци”

срп ских ме ди ја, а да је ви со ка про фе си о нал на ети ка у њи -

ма све ре ђа по ја ва.
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ПРО ДА ЈЕМ да е ву
нек си ју 1,5,  бен зин,
у од лич ном ста -
њу.063/884-22-71.
(СМС)

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

ПРО ДА ЈЕМ ску тер.
063/194-80-60.
(239883)

ОД ЛИ ЧАН ау ди А 3,
1.9, тур бо ди зел, 
ре ги стро ван.
069/744-286. 
(4711)

МЕР ЦЕ ДЕС Ц 120,
2009, за ме на за ау -
то, стан плус до пла -
та. 064/134-06-30.
(240006)

ГРАНДЕ пун то 1.3,
мул ти џет, 2006, пе -
то ра вра та, 
950.000 км, 
вла сник. 
064/130-36-02.
(240017)

ПУН ТО 3, 1,2, 8 в,
2003. де цем бар, пе -
то ра вра та, 
159.000 км, 
вла сник. 
064/130-36-02.
(240017)

СТИ ЛО 1.9, ди зел,
2004, ка ра ван,
180.000 км, све од
опре ме, на име.
064/130-36-02.
(240017)

ЛА ДА ни ва 1.6.
1991. го ди ште, ре ги -
стро ван до 1. сеп -
тем бра 2017, ау то-
га с са ате стом.
063/183-16-04.
(240016)

ПРО ДА ЈЕМ ју го 55,
1990. го ди ште, плин
атест 2018, 190
евра. 064/230-52-
21. (240061)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат
пун то 1998. го ди -
ште, фа брич ко ста -
ње, га ра жи ран. Тел.
060/806-63-71.
(240032)

ПРО ДА ЈЕМ/ме њам
за но ви је голф 4,
1.9, 2001. и астра Г
1.7 ка ра ван, 2000.
064/952-19-80.
(240137)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све
ти по ве во зи ла сер -
ви си ра мо и пу ни мо
фре о ном ди ги тал -
ном ма ши ном, ком -
плет но са за ме ном
уља и УВ бо јом,
2.500 ди на ра. „Фри -
го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(239340)

СТАЛ НИ от куп свих
вр ста во зи ла, ка та -
ли за то ра, про да ја
де ло ва. 066/409-
991, 063/782-82-69.
(239874)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (24)

КУ ПУ ЈЕМ кру -
њач/пре кру пач оџа -
ци. 065/561-01-03.
(240031)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу
од 80 до 1.200 евра.
062/193-36-05.
(240103)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау -
то ма ти ке, ис прав не,
не ис прав не.
064/171-22-13.
(240146)

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)

ИЗ ДА ЈЕМ зи да ну га -
ра жу на Стре ли шту.
Тел. 065/377-15-06.
(240105)

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)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм и све вр -
сте ви део-ка се та
ква ли тет но пре сни -
ма вам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(239875)

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)

ПРО ДА ЈЕМ ТВ сам -
сунг, пла зма лап-топ
MSI. 064/444-57-50.
(240116)

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

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

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

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)

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.
(239387)

ПО ВОЉ НО про да -
јем по ли це, кан це -
ла риј ски сто, сто чи -
ће. 064/327-59-78.
(239916)

САД НИ ЦЕ ра бар ба -
ре про да јем. Тел.
064/129-97-24.
(239909)

ДЕЧ ЈА ко ли ца – тро -
цикл, про да јем.
065/225-58-51.
(239909)

ПРО ДА ЈЕМ ка уч,
ре гал и че ти ри сто -
ли це. 
Тел. 064/953-27-88.
(239868)

КОМ БИ НО ВА НИ
фри жи дер са два
мо то ра, веш-ма ши -
не, Та пећ 3,5 кв, те -
ле ви зор 51 цм, уга о -
на гар ни ту ра, фран -
цу ски ле жај, тро сед
мој ца, брач ни 
кре вет. 
Те л: 063/861-82-66.
(239933)

ПРО ДА ЈЕМ ком пју -
тер ски сто „Фор ма
иде а ле” рас кло пљен
и спа ко ван.
064/320-85-47.
(239934)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру
ци глу, има и по лут -
ки. 063/253-028.
(239942)

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
(239942)

ВЕШ-МА ШИ НЕ,
фри жи де ри, за мр -
зи ва чи, шпо ре ти,
су ши ли це из Не мач -
ке. 062/824-23-21
(240026)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет
на бу тан гас, две
рин гле, бо ца за
плин. 063/558-626
(240024)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће
те жи не до 20 кг, це -
на 350дин/кг. Мо гућ
до го вор. 063/640-
230 (240049)

БИ БЕР цреп и ста ра
ци гла, ве ли ки фор -
мат, на про да ју.
061/114-47-67
(240021)

ПРО ДА ЈЕМ ов це и
ја гањ це. 632-151,
064/380-56-30
(239997)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван,
по ло ван на ме штај,
по вољ но. Мо гу ћа
до ста ва. 
061/641-30-36
(240086) 

ОД игле до ло ко мо -
ти ве, по ло ван на ме -
штај и бе ла тех ни ка
са до ста вом. Има мо
све. 061/317-07-67
(240085)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ жен ско ја ре,
те сте ра бен зин ка,
кућ ни апа ра ти ћи,
ге пек за ау то.
065/982-44-53
(240097)

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

НА ПРО ДА ЈУ цр ве -
но-бе ла кра ва, дру -
го те ле. 060/324-14-
30 (240117)

ПРО ДА ЈЕМ фран цу -
ски ле жај, по вољ но.
064/124-67-46
(240119)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру
ци глу, ве ли ки фор -
мат и би бер цреп.
064/049-62-72 

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер, ком би но ва ни
за мр зи вач, елек -
трич ни шпо рет, веш
ма ши ну за де ло ве
бе ко, ин де сит, го ре -
ње, си менс. 346-
790, 064/129-73-60 

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



ПРО ДА ЈЕМ су до пе -
ру и оста ле ку хињ -
ске еле мен те, ку хи -
ња 10.000, но ва.
371-568, 
063/773-45-97
(240056)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет
за ета жно гре ја ње
„тер мо маг нум”, Ми -
лан Бла го је вић.
063/807-75-61,
065/206-35-49
(240175)

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 ста ре веш-
ма ши не, фри жи де -
ре, за мр зи ва че, аку -
му ла то ре, ка бло ве,
оста ли ме тал ни от -
пад. 060/521-93-40.
(239968)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре веш-
ма ши не, фри жи де -
ри, за мр зи ва че, бој -
ле ре, шпо ре те, те ле -
ви зо ре и ста ро гво -
жђе. Злат ко.
061/144-82-80. 

КУ ПУ ЈЕМ по лов не
хо ри зон тал не про -
зо ре. 066/357-870.
(239534)

КУ ПУ ЈЕМ сто ло ве,
сто ли це, ку хи ње, ку -
хињ ске клу пе, ТА
пе ћи. 063/195-07-
17. (239949)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, бе лу тех -
ни ку, до бро пла ћам.
335-930, 064/366-
57-87. (240071)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај,
сли ке, са то ве, ста ри
но вац, ста ре фи гу -
ре, стри по ве, ста ро
по кућ ство. 335-974,
063/705-18-18.
(240071)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ба нат ском Но вом
Се лу. 063/874-70-
77. (СМС)

ДО ЊИ ГРАД, ку ћа
сре ђе на са два ста -
на, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97.
(238740)

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. 

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

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)

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.
(4711)

БЛИ ЗУ цен тра, 16
ари, ку ћа, са мо
15.000. (67),
063/744-28-66,
„Мил ка М”. (4711)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ,
28 ари, 8.000; Бе о -
град ски, 16 ари,
9.000. (67),
063/744-28-66,
„Мил ка М”. (4711)

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

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

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)

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

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

КУ ДЕ ЉА РАЦ, плац
1.600 м2, фронт 12
м, 45.000 евра.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 80
м2, Пан че во – ши ри
цен тар, 29.000, сва -
ко ја ки до го вор.
064/902-28-80.
(239941)

ПЛАЦ, ста ра Ми са,
Ба ниј ска, 11,3 ара,
23.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(239980)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро -
соб на, 68 м2 на 10
ари, 41.000. (097),
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(239980)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при -
зем на 139 м2 + ло -
кал 30 м2, на 7,29
ари, 32.000 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(239980)

КА РА У ЛА, 43 м2, на
100 ари, 41.000
евра. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (239980)

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.
(240011)

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.  (240011)

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.
(240011)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
До ло во, без по сред -
ни ка, 16 ари, 150
м2. 063/153-37-70.
(239994)

ПЛАЦ, ста ра Ми са,
гра ђе вин ски, 5 ари,
по вољ но. 060/011-
96-66. (239995)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
вла сни штво, ра ди
исе ље ња из зе мље,
550 м2, са по моћ -
ним објек ти ма. Ба -
ва ни штан ски пут,
по ред ка фа не „Ла -
ла”, мо же за ме на за
стан уз до пла ту. Тел.
063/843-24-06, 
Тел. у Бе чу: 0043-
6776176-176-46-84.
(240022)

ПРО ДА ЈЕМ плац од
17,5 ари на Ја буч -
ком пу ту, по вољ но.
069/186-54-05.
(240045)

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.
(240052)

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.
(240052)

БЕЗ по сред ни ка ку -
ћа на про да ју или
за ме на за стан, уз
до пла ту. Дрин ска
(Со да ра). 
063/103-43-48.
(240068)

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. (240083)

КУ ЋА у Вој ло ви ци,
по вољ но. 064/538-
48-35. (240073)

МЕ ЊАМ ку ћу у
Пан че ву за се ло.
061/156-70-52.
(240089)

ПРО ДА ЈЕМ по ла ку -
ће са две стам бе не
је ди ни це, Ул. Мил ке
Мар ко вић. Тел.
064/326-38-37.
(240094)

ТЕ СЛА, ку ћа 60 м2,
1.84 ара, 42.500.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-
392. (240142)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру
ку ћу са пла цем 30
ари у Ба нат ском
Но вом Се лу.
063/863-80-15.
(240126)

КУ ЋА 50 м2, на 9
ари пла ца са гра ђе -
вин ском до зво лом.
Пе ли стер ска, Но во -
се љан ски пут.
065/410-97-34.
(240152)

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. 

ТЕ СЛА, 61 м2, 
2 ара, дво соб на, 
но ви ја при зем на,
33.000. (49), 
„Му станг”, 
062/226-901.
(240156)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две
од лич не стам бе не
је ди ни це, 7 ари,
26.000. (49), 
„Му станг”, 
062/226-901.
(240156)

ПРО ДА ЈЕМ 
две ку ће са три ку -
па ти ла. Тел.
064/982-45-50.
(240113)
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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.
(240032)

КУ ПУ ЈЕМ по љо при -
вред но зе мљи ште у
око ли ни Пан че ва, 3
до 6 хек та ра.
063/169-25-68.
(240122)

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

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)

ТЕ СЛА, 64 м2, IV
спрат, ре но ви ран,
36.000; 35 м2, II
спрат, ТА, 23.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(4711)

СО ДА РА, дво со бан,
ЦГ, 30.000; тро со -
бан, ЦГ, III спрат,
43.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (4711)

ЦЕН ТАР, пре леп, 90
м2, ЦГ, 50.000; Та -
миш ка пи ја, тро со -
бан, III спрат,
55.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (4711)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и -
по со бан, III спрат,
ЦГ, рен во и ран,
47.000; Ко теж, леп
дво со бан, 36.500.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(4711)

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

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

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)

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

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво -
ри шни стан, 61 м2,
га ра жа, ба шта,
укњи жен, 17.500.
064/938-41-99.
(239966)

СТРО ГИ цен тар,
јед но и по со бан 47
м2, 22.000; гар со ње -
ра 28 м2, III, 19.000.
„Пер фект”, 64/348-
05-68. (239980)

ТЕ СЛА, дво со бан,
57 м2, 32.000; јед но -
со бан, 36 м2,
21.500. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(239980)

КО ТЕЖ, дво и по со -
бан, 58 м2, 35.000;
јед но и по со бан, 55
м2, 30.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (239980)

МАР ГИ ТА, дво со -
бан, 56 м2, I, TA, ре -
но ви ран, 36.000.
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(239980)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и -
по со бан, 82 м2,
47.000; дво со бан,
63 м2, 31.000 евра;
ма њи тро и по со бан,
58 м2, 30.500. „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (239980)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 50 м2,
ПР, 18.000. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (239919)

ЦЕН ТАР, 60 м2, стан
и ло кал, 36.000.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(239919)

НО ВА МИ СА, но во -
град ња, 38 м2, ПР,
25.000. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (239919)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2,
дво со бан, 22.000,
јед но со бан 21.500.
(324), „Ме диа”,
315-703, 
064/223-99-20.
(239921)

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.
(239921)

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

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. (2396)

ТЕ СЛА, дво со бан
стан, 53 м2, ЦГ, I
спрат, про да је мо
или ме ња мо у Но -
вом Са ду. 062/112-
33-70. (239807)

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

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

МИ ЛЕ ТИ ЋЕ ВА, но -
ви ји дво со бан, 57
м2, га ра жа, при зе -
мље, 39.000. (398),
Кров”, 060/683-10-
64. (239978)

ЈЕД НО СО БАН дво -
ри шни код „Ро ди -
ћа”, 22 м2, 8.000.
(398), Кров”,
060/683-10-64.
(239978)

ЦЕН ТАР, 2.0, I, ЦГ,
35.000; Ко теж 2,
2.0, 54, 28.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (239983)

СТР ЛЕ И ШТЕ, 2.5,
ЦГ, 31.000; Мар ги -
та, 60 м2, ТА,
13.000; То по ла, 7
ари, 100, 29.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (239983)

НО ВА МИ СА, тро -
со бан, 85 м2, ЦГ, за -
ме на за ма њи.
064/134-06-30. 

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. (240011)

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. (240011)

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.
(240011)

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. (240011)

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.
(240011)

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.
(240011)

ТЕ СЛА, дво со бан,
55 м2, V, лифт, ЦГ,
ре но ви ран, 32.000.
(677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-
55-74. (240011) 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан 66 м2, са те ра -
сом + оста ва, VI
спрат, ком плет но
сре ђен, 30.000 евра
фик сно. 064/613-
24-28. (240036)

ДВО РИ ШНИ стан,
Вој ло ви ца, 61 м2 +
16,44 м2 гар со ње ра
Са мач ки, ме њам за
стан 40 – 50 м2, Те -
сла или Ко теж.
061/174-34-98.
(240034)

ПРО ДА ЈЕМ дво со -
бан стан, Ца ра Ла -
за ра, Пан че во.
060/162-66-05.
(240051)

ЈЕД НО СО БАН, сре -
ђен, Тип Стан ко, 32
м2, 24.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71. 

КО ТЕЖ, дво со бан,
29.000 – 33.000, ЦГ,
те ра са, до го вор.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71. 

ДВО И ПО СО БАН,
Те сла, две те ра се,
ЕГ, алу сто ла ри ја,
36.000, до го вор.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(240059)

СТРО ГИ цен тар,
дво со бан, ТА, пр ви
спрат, иде а лан за
кан це ла ри ју, ор ди -
на ци ју. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(240059)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по -
со бан стан, 58 м2,
ета жно гре ја ње.
Тел. 060/333-56-41.
(240063)

ГАР СО ЊЕ РА, 
СРЕ ЂЕ НА, 
Са мач ки, 
17 м2, II, 12.500, 
до го вор.
(238), 
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(240052)

КО ТЕЖ 1, јед но и по -
со бан, 45 м2,
27.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(240052)

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.
(240052)

КО ТЕЖ 1, гар со ње -
ра, IV, ЦГ, до го вор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(240062)

КО ТЕЖ 1, ма њи
дво со бан, 40 м2,
26.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (240062)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, 50 м2, дво -
со бан, II, ET. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (240062)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, ни жа
спрат ност, ЕТ,
24.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (240062)

СО ДА РА, тро со бан,
83 м2, сре ђен. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (240062)
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НО ВА МИ СА, 40 м2,
I, ЦГ, 23.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (240062)

СО ДА РА, дво со бан,
54 м2, ЕТ, 26.500,
сре ђен. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (240062)

ТЕ СЛА, стан 40 м2, у
при зе мљу, ЕТ гре ја -
ње, ТА пећ цер 6 кв.
063/329-340.
(240072)

КО ТЕЖ 1, про да јем
јед но и по со бан 45
м2, дво и по со бан 66,
Ра до ва згра да.
064/133-54-18.
(240077)

НАЈ ПО ВОЉЊ НИ ЈИ
ста но ви и ку ће на
свим ло ка ци ја ма.
Аген ци ја „Ћур чић”,
362-816, 063/803-
10-52. (240083)

ТЕ СЛА, но во град ња,
тро со бан, 68 м2, III,
ЦГ, усе љив, 47.000,
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. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240083)

ТЕ СЛА, дво со бан,
52 м2, IV, ТА, усе -
љив, 21.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(240083)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 54 м2, ЦГ, ре -
но ви ран, усе љив,
31.000, до го вор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (240083)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
63 м2, III, ЦГ,
32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240083)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 61 м2, ВП, ЦГ,
ре но ви ран, 37.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240083)

МИ СА, јед но и по со -
бан, 44 м2, ВП, ТА,
18.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240083)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру, I спрат, ЕГ,
од ли чан за по слов -
ни про стор.
061/533-27-40,
065/849-09-38.
(240098)

ЦЕН ТАР, про да јем
стан са ор ди на ци -
јом и вр том. Тел.
063/751-07-79.
(240115)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
52 м2, ВПР, Та,
31.000. (320), 
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(240129)

КО ТЕЖ 1, гар со ње -
ре, II, III, 27 м2, ЦГ,
18.000. (320),
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(240129)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
I, 50 м2, TA, 24.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(240129)

НО ВА МИ СА, дво -
со бан, III, 57 м2, Ta,
24.000. (320), 
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(240129)

ЦЕН ТАР, 53 м2, IV,
ЦГ, 27.000 евра.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67, 
346-392. 
(240142)

КО ТЕЖ 2, 62 м2,
VII, 32.000. (242),
„Кварт”, 
064/125-62-67, 
346-392. 
(240142)

ПРО ДА ЈЕМ пот кро -
вље, Ми са, 100 м2,
укњи же но, си ва фа -
за са свим при кључ -
ци ма. 065/333-55-
25. (240134)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 2, 43 м2,
сре ђен. 069/129-19-
87. (240171)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
Ра ди во ја Ко ра ћа и
стан у 7. ју ла.
064/317-36-31.
(240164)

ЦЕН ТАР, нов укњи -
жен стан, 37 м2,
вла сник. 063/208-
352. (240163)

ТЕ СЛА, дво и по со -
бан, IV спрат, те ра -
са, оста ва, но во -
град ња. 069/822-48-
24. (240165)

ТЕ СЛА, ду плекс, III
спрат, те ра са, пар -
кинг ме сто, ЦГ, но -
во град ња. 069/822-
48-24. (240165)

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.
(240165)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2,
I, TA, уре дан,
24.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(240156)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, III, 39 м2, ЦГ,
22.000. (49), „Му -
станг”, 062/129-94-
67. (240156)

СА МАЧ КИ, 17 м2,
III, ЦГ, 11.000. (49),
„Му станг”, 062/129-
94-67. (240156)

КНИ ЋА НИ НО ВА,
но ви ји дво со бан, 61
м2, III, плин, 34.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(240156)

ТЕ СЛА, гар со ње ра,
23 м2, ви со ко при зе -
мље, 16.000. (49),
„Му станг”, 062/129-
94-67. (240156)

ТЕ СЛА, тро со бан,
68 м2, ЕГ, IV, ква ли -
тет но ре но ви ран,
36.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (240155)

КО ТЕЖ 1, Ра до ва
згра да, дво со бан,
сре ђен, 58 + Т, II,
37.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (240155)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
30 м2 + т, II, но во
ку па ти ло, 22.500.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(240155)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
51 м2, II, ТА, сре -
ђен, 37.000. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(240155)

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”. (4711)

ДВО СО БАН, Стре -
ли ште, 24.000, сре -
ђен, ЦГ, 21.000, ВП,
ТА. (67), 063/744-
28-66, „Мил ка М”.
(4711)

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”. (4711)

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”. (4711)

КУ ПУ ЈЕМ дво ри шни
стан, део ку ће, 
стру ја, во да 
у Пан че ву, 
до 7.000 евра.
060/130-34-54.
(239951)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви
свих струк ту ра
Аген ци ји (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(240052)

КУ ПУ ЈЕМ стан до
15.000, да јем а у то
(3.000), оста ло кеш.
064/134-06-30. 

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
и ку ће свих струк ту -
ра, бр за и си гур на
ис пла та. 
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(239980)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
на свим ло ка ци ја ма,
бр за ис пла та. (320),
„Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(240129)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

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

ДВО СО БАН стан,
стро ги цен тар, ЦГ,
из да јем. 
064/154-71-97.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан
ком фо ран дво со бан
стан на Ко те жу 2.
066/006-584,
066/240-994. 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан  уче ни -
ку, Те сла. 064/348-
07-60, 231-99-54.
(239517)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, 50 м2, ЦГ, пр ви
спрат, М. Гор ког,
100 евра. 235-17-11,
062/351-711. (2393)

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 на Стре ли шту,
лифт, IV спрат.
060/643-60-30.
(239872)

ГАР СО ЊЕ РА из да -
јем, Ми са, Ти моч ка
32. 064/993-71-74,
013/371-635,
064/297-81-68,
013/311-007.
(239861)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, Ко теж 1, ЦГ,
но ва сто ла ри ја, на
ду же, пра зан, усе -
љив од мах. 
066/661-72-30.
(239872)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у
Мар ги ти, на ме ште -
ну, са ло ка лом или
без ње га. Ни ко ла.
063/837-37-71,
063/841-16-27.
(239969)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, де мит фа са де,
гипс, по вољ но, пен -
зи о не ри ма по пуст.
061/626-54-06.
(239981)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи
по сао. 064/120-77-
64. (239985)

НА МЕ ШТЕН стан
из да јем, но ва Ми са,
ТА, ин тер нет, ка -
блов ска. 064/231-
23-59. (239982)

ИЗ ДА ЈЕМ на Те сли
нов леп део ку ће,
ду жи пе ри од.
064/294-21-40.
(239923)

ИЗ ДА ЈЕМ два дво -
ри шна на ме ште на
ста на, јед но и по со -
бан + гар со ње ра,
Стре ли ште. 362-406,
064/218-83-45.
(239899)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво ри шни дво со бан
стан, по се бан улаз,
сат. Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16.
(239886)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан у стро -
гом цен тру, III
спрат, ин тер фон,
ка блов ска, ин тер -
нет, пар но гре ја ње.
063/190-71-45, 251-
48-98. (239935)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан у цен тру, ма њи
јед но со бан.
064/125-23-22,
062/863-76-72.
(239918)

ИЗ ДАЈ ЕМ пра зан
јед но со бан стан на
Со да ри, 50 м2, II
спрат. Тел. 064/300-
40-01. (239939)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан, пра зан,
Ко теж 1. 065/975-
00-20. (239946)

ИЗ ДА ЈЕМ на Ми си
ма њи на ме штен
стан сам ци ма, сам -
цу. Тел. 063/154-94-
11, 063/179-96-16.
(239990)

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

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан и гар со -
ње ру на ме ште но,
цен тар, за се бан
улаз. 061/131-79-04.
(239996)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње -
ру, Ул. С. Са ве 90,
код „Ама на”.
062/153-68-16.
(240001)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, не -
на ме штен, цен тар,
Син ђе ли ће ва, 30 м2.
065/629-36-65.
(2400029)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ИЗ ДА ЈЕМ пра зан
дво со бан стан, згра -
да, Стре ли ште, ЦГ.
064/164-77-66.
(240007)

ИЗ ДА ЈЕ се дво и по -
со бан по лу на ме -
штен, Ко теж 2, II
спрат, од ли чан.
062/172-08-53.
(240019)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан у Вој ло ви -
ци. 013/352-389,
064/370-79-83.
(240008)

ИЗ ДА ЈЕМ на ду же
тро со бан стан у но -
вој ку ћи. 064/130-
36-02. (240017)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан у цен тру гра да.
062/395-953
(240045)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан на ме штен
стан, ре но ви ран,
две те ра се, но ва
Ми са, 100 евра +
де по зит. 064/458-
94-96. (240050)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан на Со да ри,
усе љив од 1. ју на.
060/162-66-05
(240051)

ИЗ ДА ЈЕМ на Те сли,
јед но со бан стан,
пар но гре ја ње, и на -
ме штен јед но со бан
стан на но вој Ми си.
064/393-14-75
(240055)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан,
на ме штен стан на
Со да ри, ТА, 
120 евра. 
064/245-88-57
(240058)

НА МЕ ШТЕ НА гар -
со ње ра, цен тар, пр -
ви спрат, гре ја ње,
пар кинг, мир но 
ме сто. 
064/238-68-94.
(240101)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну гар со ње ру на Ко -
те жу 1, ЦГ, пр ви
спрат. 061/697-68-
68 (240101)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, Те сла, лифт,
цен трал но гре ја ње,
кли ма, не на ме штен.
066/412-723
(240090)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи, на -
ме штен, дво ри шни
стан. 064/844-43-19
(240106)

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан стан, ТА,
код Хо те ла„Та миш”,
80 евра. 064/122-
48-07 (240124)

ЗЛА ТИ БОР – Во ди -
це, ку ћа за из да ва -
ње, ле то ва ње, зи мо -
ва ње, ви кенд ту ре.
063/802-58-36
(240130)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан у ку ћи, дво со -
бан, де по зит оба ве -
зан. 064/503-75-57
(240125)

ДВО РИ ШНИ јед но -
со бан стан, цен тар,
из да јем. Тел:
064/232-64-33
(240141)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
соб ни стан не на ме -
штен, на Ке ју 
у цен тру. 
063/168-43-22
(240133)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
но вој Ми си, 40 м2,
пра зан, 90 евра.
Тел:063/863-85-04
(240158)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан,
на ме штен стан, Ко -
теж 1, 100 евра.
060/628-66-61 (240)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Те -
сла, дво со бан, не на -
ме штен, ТА.
063/392-355
(240167)

ПАНЧЕВАЦ телефон:013/301-150
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ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ за стан, ло кал
од 39 м2 у цен тру
Стре ли шта. Тел.
064/267-71-74.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 58
м2 у Со ка че ту.
063/665-226
(239287)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
од лич на ло ка ци ја,
сло бо дан од 1. ма ја.
063/617-421.
(239619)

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)

ХИТ НО из да јем ло -
кал 11 м2 у бе о град -
ском под зем ном
про мет ном про ла зу,
50 евра. 062/211-
032. (239845)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру, пе шач ка зо -
на. Тел. 064/427-54-
49. (240064)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал
96 м2, цен тар, по -
вољ но. 064/329-48-
40. (240033)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 18
м2, Ка ра ђор ђе ва-
Ра до ми ра Пут ни ка.
060/624-33-20.
(240074)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру, 70 м2, за ти -
ху де лат ност. Тел.
063/751-07-79.
(240115)

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.
(240120)

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.
(240120)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у пи ја цу, бли -
зи на три шко ле.
060/351-03-56.
(240121)

ПО ТРЕ БАН ку -
вар/иц а, са ис ку -
ством. „Ка фа на сa
раз ло гом”. 064/060-
50-50. (СМС)

ФРИ ЗЕР и ма сер са
ис ку ством по треб ни
са ло ну “Beauty De-
sign”. Тел.064/155-
70-57. (СМС)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад на ро шти љу
на ћу мур, СТР „Иде -
ал”. 063/855-65-56.
(239755)

ПО ТРЕБ 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)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни пи ца-мај -
сто ри и рад ни це на
сен дви чи ма и па ла -
чин ка ма. 
063/820-87-61.
(239484)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ,
по треб не рад ни це
за рад за ро шти љем.
Ло кал у цен тру.
063/834-88-10.
(239871)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ
по треб не 
рад ни це за рад 
за ро шти љем.
063/897-55-04.
(239871)

ПО ТРЕБ НЕ две де -
вој ке за рад у ка фи -
ћу на Зе ле ној пи ја -
ци. Зва ти од 10 до
18 са ти. 
064/419-38-38.
(239844)

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”.
060/864-07-71.
(239430)

ПО ТРЕБ НА фри зер -
ка са ис ку ством.
060/713-62-05, 
Са лон „Дра га на
НС”. (239905)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за гра ђе вин ску ли -
ма ри ју, са ис ку -
ством. 063/663-464.
(239959)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
са ис ку ством за рад
у пе ка ри. 
065/241-00-09.
(240027)

PROTECTA D. O. O.
- по треб ни рад ни ци
обез бе ђе ња. Услов,
сред ња струч на
спре ма, да ни је осу -
ђи ван. Осо ба за
кон такт. Ду шан,
069/111-23-34.
(240027)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „Pizza
shop” по треб на рад -
ни ца са ис ку ством.
064/555-33-34.
(240037)

ПО ТРЕ БАН бра вар
и елек три чар за рад
у си ло су. По зва ти
064/808-68-17. 
danijelm1988@gmail.com
(240018)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
са ис ку ством у ау то-
пе ри о ни ци „Пе ри -
ша”. Тел. 063/281-
954. (239998)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
у про да ји у ре сто ра -
ну „Пи ле ћи ду ћан”.
377-230, 064259-96-
62. (240080)

ПО ТРЕ БАН ку вар у
Ви на ри ји „Ђу рић”.
063/329-340.

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад на бен зин ској
пум пи у Пан че ву.
351-601. (240108)

РА ДИ ЈА ТОР Д. О.
О. По треб ни рад ни -
ци, пред ност са ис -
ку ством и по ло же -
ном Б ка те го ри јом.
Зва ти од 8 до 15 са -
ти. 013/343-530.
(240109)

СЕР ВИ СУ по треб ни
рад ни ци: фар ба ње,
по ли ра ње, ду бин ско
пра ње во зи ла, са ис -
ку ством. 060/333-
65-80. (240114

ПЕ КА РИ по треб на
про да ва чи ца.
061/631-99-26.
(240118)

ПО ТРЕБ НА ка сир ка
за рад у ме са ри.
063/362-427.
(240140)

ПО ТЕРБ НА рад ни ци
за рад у ба шти, Кр -
ња ча. 064/340-81-
42. (240152)

ТРАН СПОРТ НОМ
пред у зе ћу по тре бан
дис пе чер. Усло ви:
ССС, ен гле ски је зик,
рад на ра чу на ри.
По жељ но по зна ва ње
шпан ског, не мач ког
ли ли ита ли јан ског
је зи ка. Svetlana.fla-
mengo@gmail.com
060/661-83-41.
(240148)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за раз воз ро бе у ди -
стри бу ци ји пи ћа, са
воз ча ком до зво лом
Б и Ц ка те го ри је.
063/494-512.
(240157)

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)

КОМ БИ пре воз ро бе
и ства ри, ту ра у
Пан че ву 1.000 ди на -
ра. 062/ 890-58-18.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за
пе че ње ра ки је 120
л.са пре во зом и
мон та жом. 063/315-
381. (СМС)

ВР ШИ МО се лид бе,
пре воз те ре та, љу ди
и жи во ти ња. Тел.
061/610-84-84.
(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)

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)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње 10 евра
дан. По зо ви те,
064/235-08-15.
(239256)

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)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри,
тра ка сте за ве се,
угра ђу јем, по пра -
вљам. 063/882-25-
09. (239513)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР, 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.
(239525)

ЗА МЕ НА по ло мље -
ног цре па, по прав ка
кро ва, чи шће ње
олу ка. 065/535-24-
56. (239457)

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. (239970)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко -
ро ва, оба ра ње ста -
ба ла, ру ше ња ку ћа,
ис ко пи. 064/122-69-
78. (239975)

РУ ШЕ ЊА ку ћа, шу -
па, уто ва ри, од но -
ше ње ства ри, раз би -
ја ње бе то на, бе то -
ни ра ње, ко ше ње
три ме ром, итд.
060/035-47-40.
(239976)

ПЕ ДИ КИР, кур је
очи, ура сли нок ти,
ма са жа: те ра пе ут -
ска, ре лакс.
061/308-95-86,
013/351-907.
(239973)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
ин ста ла ци је, по пра -
вља ста ре, за ме на
та бле, по вољ но.
060/521-93-40.
(239968)

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)

ЧИ СТИМ та ва не,
по дру ме, ру шим
ста ре објек те, чи -
стим шут, по вољ но.
Злат ко. 061/144-82-
80. (239920)

ПРЕ ВОЗ ком би јем,
се лид бе са рад ни ци -
ма, по вољ но, 1.000
ди на ра ту ра, у свим
прав ци ма. Злат ко.
061/144-82-80.
(239920)

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. (239902)

ОЗБИЉ НА же на са
иску ством чу ва ла би
де цу или одр жа ва ње
до ма ћин ства.
065/225-58-51.
(239910)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
гле то ва ње, фар ба ње
сто ла ри је, ра ди ја то -
ра. Па вел, 
063/809-66-61.
(239948)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње на ме -
шта ја, ау то мо би ла.
На та ша, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(239958)

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.
(240013)

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.
(240000)

КЕ РА МИ ЧАР, ква -
ли тет но, по у зда но,
по вољ но. 063/318-
780. (240035)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, фар ба ње сто ла -
ри је, гип сар ски ра -
до ви, чи сто, по вољ -
но, ква ли тет но.
063/304-476, Вла да.
(240042)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР, уград ња, одр -
жа ва ње во де, ка на -
ли за ци је, ка би на,
сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-
84-76. (240054)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз -
ра сти ма, до ла зим,
јеф ти но, 22 го ди не
ис ку ства. 013/251-
78-97, 063/782-51-
48. (240069)

КО ШЕ ЊЕ и кр че ње,
се че ње др ве ћа, ва -
ђе ње па ње ва, фре -
зи ра ње ба ште.
064/196-17-32.
(240088)

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.
(239875)

ТРА ЖИМ по сао, пе -
гла ње, спре ма ње
ста но ва, бри га о
ста ри ма. 065/508-
92-88, 061/283-80-
69. (240087)

ВИ ШЕ ГО ДИ ШЊЕ
ис ку ство, уград ња
свих вр ста ка ме на,
под не и зид не ке ра -
ми ке. 064/128-38-
49, Не над. (240104)

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.
(240135)

СРП СКИ је зик, про -
фе сор ка. 064/322-
46-79. (240172)

КО ШЕ ЊЕ и сре ђи -
ва ње трав ња ка, дво -
ри шта и воћ ња ка.
Мо гућ ност од во за
тра ве и оста ло.
061/612-14-50.
(240169)

ПАР КЕТ по ста вљам
и хо блу јем, мај стор
с ду го го ди шњим ис -
ку ством из Де бе ља -
че, с ма те ри ја лом
или без ње га. Но ле
(имам и пар кет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)

ПО ВОЉ НО. Пре воз
ро бе, се лид бе ком -
би јем, це на по до го -
во ру. 064/147-14-
77, 013/311-514.
(238245)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре -
ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, еки па рад ни -
ка, ку ти је, фо ли ја за
за шти ту на ме шта ја,
0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан
до ла зак и про це на
по сла. Пла ћа ње мо -
гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо -
рис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepance-
vo-boris.ser.rs. 

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.
(239942)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но,
еки па рад ни ка, све
ре ла ци је по Ср би ји,
от куп на ме шта ја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(239942)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за
па ко ва ње, фо ли ја за
за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре -
са!!! Бо рис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepance-
vo-boris.ser.rs.
(239942)

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.
(239942)

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.(239942)

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. (2369)

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)

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)

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)

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)

СЕ ЛИД БЕ, 1.300 ди -
на ра, пре воз ро бе
са рад ни ци ма. По -
пуст на ван град ске.
063/174-77-69.
(238739)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, Пан че -
во, да ље, це на до го -
вор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(239781)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки -
пе ром, шљу нак, пе -
сак, се ја нац, ри зла,
шут, уто вар.
063/246-368.
(239401)

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. 

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)

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.
(239817)

КРЕ ЧЕ ЊЕ 
од 100 м2, 
пен зи о не ри ма 
по пуст. 
063/755-57-40.
(239843)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет -
не, ве не ци ја не ри,
угра ђу јем, по пра -
вљам, гурт не.
064/181-25-00.
(239873)

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.
(240076)
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 
од 8 до 13 сати



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.
(239963)

КРО ВО ВИ, по прав -
ке, за ме на цре па,
ле тви, ста рог цре па
и по став ке но вог
кро ва, цре па, ро го -
ви, па то ше ње, изо -
ла ци је, нај јеф ти ни ји
у гра ду, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(239965)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР. Од гу ше ње ку -
па ти ла, ка на ли за ци -
је, во до вод не адап -
та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те -
ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и
ка на ли за ци је. Од 0-
24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(239965)

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. (239906)

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.
(239916)

СЕ ЛИД БЕ, тран -
спорт ро бе у Ср би ји
и ино стран ству са
рад ни ци ма или без.
Мон та жа/де мон та -
жа, па ко ва ње, чи -
шће ње ста но ва, од -
нос не по треб них
ства ри, од 0 – 24 са -
та. 064/047-55-55.
(239954)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
ро бе ка ми о ном,
еки па рад ни ка, по -
вољ но. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117.
(239984)

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 на.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(240010)

ДРАКС, уто вар и ис -
то вар ви љу шка ри ма,
пре воз шљун ка, пе -
ска, се јан ца, ру ше -
ње обје ка та, од воз
шу та, рас кр чи ва ње
и рав на ње те ре на.
Ис коп по дру ма, те -
ме ља, ја ма.
064/595-98-01.
(239999)

ВЕШ-МА ШИ НЕ,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, кли ме, бој ле -
ре, шпо ре те, по пра -
вља мо са га ран ци -
јом.  „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-
68-05. (240159)

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. (240154)

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)

ИН ВАЛ. ПЕН ЗИ О -
НЕР, 1968, тра жи
озбиљ ну же ну ра ди
бра ка. 065/672-87-
01. (239930)

ЧУ ВА ЛА бих де те у
свом ста ну, по вољ -
но. 064/422-67-62.
(239857)

ПО ТРЕБ НА же на за
по моћ у ку ћи пен зи -
о не ру. 
Тел. 013/367-064,
063/730-69-73.
(240067)

ЗЛА ТИ БОР, 
Во ди це, ку ћа 
за из да ва ње. 
Ле то ва ње, зи мо ва -
ње, ви кенд ту ре.
063/802-58-36.
(240130)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма -
не у Хер цег Но вом.
063/827-23-63 
viber. 
(240151)
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број

1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ,

КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ

ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца”

будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати

одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима,

као и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може

бити стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.

УСЛУГЕ

ТУРИЗАМ

РАЗНО

Во ље ни мој

ДРА ГАН СТАН КО ВИЋ

Цу пе мој, мо ја ра но, оти шао си пре ра но.

Твој ГО РАН
(96/240009)

По след њи по здрав је ди ном бра ту и је ди -

ном уја ку

ДРА ГА НУ СТАН КО ВИ ЋУ
1954–2017.

Тво је те шке му ке су пре ста ле,

тво је жи ве ра не су уми ну ле,

тво је хра бро ср це се за у ста ви ло

али, на ша ту га и бол оста ју за у век.

Не у те шни: се стра ГОР ДА НА и се стрић

МИ ЛОШ МИ ЛЕ У СНИЋ

(103/240015)

По сле ду же и те шке бо ле сти пре ми нуо је мој бра та нац

ДРА ГАН ЦУ ПЕ
Ожа ло шће ни: стриц ДУ ШАН, стри на ЉУ БИ ЦА 

и се стра ВЕ РИ ЦА с по ро ди цом

(114/240046)

Се ћа ње на на шег пр вог и нај во ље ни јег бра тан ца

ДРА ГА НА СТАН КО ВИ ЋА ЦУ ПЕ ТА
Оста је за у век у на шим ср ци ма.

По ро ди це: СТАН КОВ СКИ, БА РА ЈИЋ, КАЛ КАН,

ША РАЦ и ГРУ ЈЕВ СКИ

(141/240112)

По след њи по здрав во ље ном си ну, су пру гу, оцу и де ди

ДРА ГА НУ СТАН КО ВИ ЋУ ЦУ ПЕ ТУ
1954–2017.

Наш во ље ни Цу пе на пу стио нас је ти хо 1. ма ја 2017. го ди не, ре чи
је ма ло да би ти ис ка за ли за хвал ност. Хва ла ти на све му. 

Ту гу ју за то бом: мај ка МИ ЛЕ ВА, су пру га БРАН КИ ЦА, си но ви 
ГО РАН и ВЛА ДИ МИР, сна је ДА НИ ЈЕ ЛА и ИВА НА и уну ка ЛЕН КА

(98/240009)

      У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из -

град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис прав ка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА 

Се кре та ри јат за ур ба ни зам 

и стам бе но-ко му нал не по сло ве  

ОГЛА ША ВА   
ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА РА НИ ЈАВ НИ УВИД                                  

План де таљ не ре гу ла ци је де ла бло ка 87

(ко му нал на зо на) у на се ље ном ме сту 

Ба нат ско Но во Се ло

      Из ла жу се на ра ни јав ни увид   План   де таљ не   ре -

гу ла ци је де ла бло ка  87 (ко му нал на зо на) у на се ље ном

ме сту Ба нат ско Но во Се ло (у да љем тек сту План). 

Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од 15 да -

на и то по чев од 12. 05. 2017. до 26. 05. 2017. го ди не.

      На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на ра -

ни јав ни увид, у згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва,

ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4. у хо лу на ше стом спра -

ту, као и у кан це ла ри ји 610, сва ког рад ног да на од 9 до

15 ча со ва. Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом мо гу се

до би ти пу тем те ле фо на 013/308-905.

      План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном

об ли ку, у тра ја њу ра ног јав ног уви да, на зва нич ној ин -

тер нет стра ни ци гра да Пан че ва.

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе у то ку тра ја ња ра ног јав ног уви да. ис -

кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви Га да Пан -

че ва. Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам. гра ђе вин ске и

стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи сар ни це Град -

ске упра ве Гра да Пан че ва. Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4,

Пан че во. Еви ден ти ра не при мед бе и су ге сти је мо гу

ути ца ти на план ска ре ше ња.

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
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Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 28.

апри ла 2017. у 93. го ди ни пре ми нуо наш дра ги

БРА НИ СЛАВ ПО ПО ВИЋ
21. XII 1924 – 28. IV 2017.

ма јор у пен зи ји

Са хра на је оба вље на 2. ма ја 2017. го ди не на Ка то лич ком гро бљу у

Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га ЗА ГОР КА, син ПЕ ТАР, сна ха ЗО РИ ЦА, 

уну ке МА РИ НА и МИ ЛИ ЦА као и оста ла род би на и при ја те љи

(91/240004)

По след њи по здрав дра гом зе ту

БРА НИ СЛА ВУ ПО ПО ВИ ЋУ
ма јору у пен зи ји

од сна је БО ЖА НЕ

(92/240005)

БРА НИ СЛАВ ПО ПО ВИЋ
21. XII 1924 – 28. IV 2017.

ма јор у пен зи ји

По но сан и за хва лан што си ми отац.

Твој ПЕ РА

(93/240006)

27. апри ла 2017. пре ми нуо је наш дра ги су пруг, отац и де да

ДРА ГУ ТИН СЕ КУ ЛИЋ
дипл. инж. шу мар ства

1933–2017.

Ожа ло шће ни: су пру га МИ ЛО СА ВА, ћер ка ВЕ РА, син МИ РО ЉУБ,
сна ја ВИ О ЛЕ ТА, уну ке АЛЕК САН ДРА и ЈЕ ЛЕ НА са су пру гом 

МИ ЛО ШЕМ, МИ ЛИ ЦА, уну ци МИ ЛАН и СА ША, и пра у ну ка ЈА НА

(110/240040)

Дра га 

МА ЈО
Хва ла за ве ли ко и искре но при ја тељ ство.

По ро ди це СТА НИ МИ РО ВИЋ и МАР КО ВИЋ

(113/290044)

По след њи по здрав на шем дру гу

БРАН КУ
од СА ВЕ СТОЈ КО ВИ ЋА, МА РИН КЕ, ЈА НИ КЕ КО ЛА РА

и ВЕ РИ ЦЕ с по ро ди ца ма

(116/240052)

МА ЈА 

ПО ПОВ СКИ

1973–2017.

Сре ћо ма ми на и та ти на,

ти оде, а шта ће мо ми

без те бе.  Не ка те ан ђе -

ли чу ва ју по што ми ни -

смо мо гли.

Ма ма и та та РА ДА и

МИР КО МИ ЛЕН КО ВИЋ

(117/240057)

МА ЈА 

ПО ПОВ СКИ

За јед но смо ишле кроз

жи вот. Ако су се на ши

пу те ви и раз дво ји ли,

увек ће мо зна ти да се

по но во про на ђе мо.

Нај бо љој се стри 

на све ту од ње не се стре

НА ТА ШЕ и ДУ ЦЕ

(118/240057)

МА ЈА 

ПО ПОВ СКИ

1973–2017.

По след њи по здрав на -

шој дра гој Ма ји.

Мај че на ша, би ла си бо -

рац, бо ри ла си се са

осме хом, али бо лест је

по бе ди ла. 

Во ле те тво ји де ка 

МИ ЛАН, уј ка РА ДОШ,

уј на НЕ НА и брат 

БО ЖИ ДАР 

БЕ ЛА НО ВИЋ

(119/240057)

МА ЈА 

ПО ПОВ СКИ

1973–2017.

По след њи по здрав мо -

јој дра гој ку ми ци Ма ји

од ку мо ва из Ба ва ни -

шта.

ВЛА ДА, СВЕ ТЛА НА,

МИ ЛАН и ЈЕ ЛЕ НА

(120/240057)

МА ЈА 

ПО ПОВ СКИ

1973–2017.

Ма ма, ка ко на ста ви ти

жи вот без те бе.

Љу бе те твој су пруг 

БО ЈАН, син НИ КО ЛА 

и ћер ка АЊА

(121/240057)

МА ЈА 

ПО ПОВ СКИ

1973–2017.

По след њи по здрав 

на шој учи те љи ци Ма ји

По пов ски од уче ни ка

II-1 Основ не шко ле

„Ол га Пе тров” 

из Ба нат ског Бре стов ца

с ро ди те љи ма

(122/240057)

По след њи по здрав нај -

бо љој се стри и тет ки

МА ЈИ 

ПО ПОВ СКИ

1973–2017.

од се стре НА ТА ШЕ,  

се стри ћа СТЕ ФА НА 

и се стри чи не ТИ НЕ

(123/24005)

Чи ка

БРАН КУ
по след њи по здрав од

ком ши ја МАЛ БА ША

(127/240070)

Мај че,

во ли мо те за у век.

БО БИ ЦА, МИ ЦА,

АН ЧИ, СА КИ, ДА ША,

ДА ЦИ КА, СР ЛЕ и ВА СА

(133/240092)

МА ЈА 

ПО ПОВ СКИ

„Љу бав  је је ди ни ва -

здух ко ји уди шеш,

осмех је ди ни је зик ко ји

на све ту раз у меш”

Во ли мо те за у век. 

Ко лек тив 

ОШ „Ол га Пе тров” 

из Ба нат ског Бре стов ца

(134/240092)

По след њи по здрав дра -

гом

БРАН КУ

од ком ши ја 

у Кеј Ра до ја Да ки ћа 9

(147/240139)

По след њи по здрав ку ми

МА ЈИ ПО ПОВ СКИ

од МА РИ ЈЕ с по ро ди цом

(150/240147)

По след њи по здрав сна ји

МА ЈИ

од све кр ве ВОЈ КЕ

(154/240161)

Дра га

МА ЈО
од смр ти те ни смо мо гли са чу ва ти, али чу ва ће мо те од
за бо ра ва.

Тво ји: БО ЖО, ВЕ РО НИ КА, ВИ ТО, ВЛА ДА и НИ НА

(155/240161)

Оти шла је из не на да и ти хо, на ша дра га ком ши ни ца

МА ЈА ПО ПОВ СКИ
Опра шта мо се од ње с ду бо ким по што ва њем.

Ста на ри згра де Г 10 Пан че во

(156/4711)

Пре ми нуо је мој дра ги

брат

НИ КИ ЦА 

МУ ЊЕ РАН

4. XII 1956 – 3. V 2017.

Тво ја не у те шна се стра

ЗО РИ ЦА с по ро ди цом

(145/240136)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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29. апри ла 2017, у 89. го ди ни, пре ми ну ла је на ша

ЉУ БИ ЦА ВУ ЈО ВИЋ
1928–2017.

Са хра на је оба вље на 1. ма ја 2017, на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: син СЛО БО ДАН, сна је МА РИ ЈА и НА ДА,

уну чад МИ ЉАН, ВЛА ДИ МИР, ИВА НА и МИ ЛИ ЦА, 

зе то ви ДЕ ЈАН и НЕ НАД, 

сна ја ДАН КА, пра у ну чад ДУ ЊА, ОГ ЊЕН, СТЕ ФАН и ПЕ ТРА 

и оста ла род би на
(140/ф)
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По след њи опро штај са дра гом ба ба Љу би цом

ЉУ БИ ЦА ВУ ЈО ВИЋ
Не мо же се опи са ти наш гу би так, бол и ту га по во дом смр ти ба ба
Љу би це. Не ка ти је ла ка цр на зе мља и веч ни спо кој у цар ству не -
бе ском. Пам ти ће мо тво ју до бро ту пре ма бли жњи ма, тво ју па жњу и
тво ја де ла.

Унук МИ ЉАН и ОЛИ ВЕ РА

(104/240020)

Ба ба, по но сни што смо би ли део твог жи во та

ЉУ БИ ЦА ВУ ЈО ВИЋ

Са да ти ка же мо по след њи пут збо гом.

По ро ди ца СФЕ РА

(48/239922)

ЉУБИЦА 

ВУ ЈО ВИЋ

Бај ка, за те бе ни је би ло

те шко ни шта ура ди ти,

сем пу сти ти те да одеш. 

Тво је ме ди цин ске 

се стре МИ ЦА и ЦЕ ЦА

(79/239971)

По што ва ној

ПЕ ТРИ УГРЕН

Хва ла ти за го ди не див ног и искре ног при ја тељ -

ства.

МИ ЛО ВАН, РА ДО ВАН КА, МАР КО 

и МИ ЛОШ МИ ЛО ВА НО ВИЋ
(86/239987)

По след њи по здрав 

ПЕ ТРИ УГРЕН

Атлет ски клуб „Ди на мо” Пан че во
(87/239987)

По след њи по здрав дра гој и ни кад не пре -

жа ље ној

ПЕ ТРИ УГРЕН
1954–2017.

од се стре МИ ЛИ ЦЕ и зе та СВЕ ТЕ с де цом

(27/239889)

Оста је пра зни на ко ја ни кад не ће би ти по пу ње на. Бо ле

не из го во ре не ре чи, не ис пу ње ни пла но ви и же ље. Бо ле

су зе, успо ме не и се ћа ња...

ПЕ ТРА УГРЕН

Ве ру је мо да твој од ла зак ни је крај већ по че так јед ног са -

свим но вог пу та на ком ће мо се по но во сре сти и би ти за -

јед но, јед ног да на.

Ма ма, оста ћеш у на шем ср цу и ми сли ма за у век!

Хва ла ти на љу ба ви, бри зи и не жно сти ко ју си нам не се -

бич но пру жала јер нас је то чи ни ло бо љим љу ди ма.

СА ЊА и МИ ЛЕ
(90/239993)

По след њи по здрав дра -

гој се стри

ПЕ ТРИ УГРЕН

од се стре ЉУ БИ ЦЕ 

и зе та СЛАВ КА с де цом

(101/240014)

По след њи по здрав дра -

гој се стри  Пе три

ПЕ ТРИ УГРЕН

од се стре ДРА ГИ ЦЕ, 

се стри чи не МА РИ НЕ 

и СНЕ ЖЕ

(102/240015)

ПЕ ТРА УГРЕН

С љу ба вљу и  по што ва њем  чу ва ће мо успо ме ну

на те бе.

Тво ји ЈА ЊИ ЋИ
(125/240065)

На шој дра гој

ПЕ ТРИ УГРЕН
по след њи по здрав од за о ве ДРА ГИ ЦЕ, НА ДЕ 

и ИВА НЕ с по ро ди ца ма

(130/240081)

Наш во ље ни

СЛАВ КО ЈА ЊИЋ
1940–2017.

пре ми нуо је 27. апри ла 2017.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ЗОР КА, ћер ке ЈА СМИ НА

и ДРА ГА НА с по ро ди ца ма
(77/239964)

По сле ду ге и те шке бо ле сти, 20. апри ла 2017. го -

ди не пре ми нуо је наш во ље ни су пруг, отац и де да

мр ВИ О РЕЛ МЕ ЗА
из Де ли бла та
у 79. го ди ни

По но сни што смо га има ли, с ве ли ком љу ба ви и
ту гом, чу ва ће мо од за бо ра ва ње гов дра ги лик,
пле ме ни тост и до бро ту.

Не у те шни: су пру га ВЕ РА, син СА ША 
с по ро ди цом, се стра ВИК ТО РИА с по ро ди цом,

ро ђа ци, ко ле ге и при ја те љи
(9/239848)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо да је 28.

апри ла 2017,  пре ми нуо наш дра ги

ЗО РАН СА ВИЋ
1942–2017.

Са хра на је оба вље на 2. ма ја 2017, на Ка то лич ком

гро бљу у Пан че ву.

Са жа ло шћу и ту гом: син СР ЂАН, 

сна ја ГОР ДА НА, уну ци МИ ЛОШ и НЕ МА ЊА 

и оста ла род би на
(148/240143)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

ЗО РА НУ 

СА ВИ ЋУ

БРАН КИ ЦА, ЂОР ЂЕ,

АЛЕ КАН ДАР, РИ СТА 

и РА ДИ СЛАВ

(149/240144)

По след њи по здрав

ЉУ БИ ЦИ ВУ ЈО ВИЋ

ЗО РАН ПЕ ШЕВ СКИ с по ро ди цом

(162/ф)
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По след њи по здрав 

ДРА ГА НУ

СТАН КО ВИ ЋУ

ЦУ ПЕ ТУ

од ЉИ ЉЕ и АЦЕ

(94/240009)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Умро је наш при ја тељ

СИ МА 
СТЕ ФА НО ВИЋ

Ње гов ча стан жи вот 

и пле ме ни та ду ша 

за слу жу ју веч но 

пам ће ње и пошто ва ње

по ро ди це ОГРИ ЗО ВИЋ:

ТА ЊА, РА ДЕ и БО КА 

и ЉИ ЉА с де цом

(40/239913)

По след њи по здрав дра -

гом те чи

СИ МИ 

СТЕ ФА НО ВИ ЋУ

По ро ди ца ЋИ КА

(75/239961)

По след њи по здрав дра -

гом те чи

СИ МИ

ЈА СНА, МИ ХАЈ ЛО 

и ДРА ГАН

(76/239961)

Ту жни смо и из не на ђе ни са зна њем о упо ко је њу на шег дра гог при -

ја те ља, по што ва ног про фе со ра и тре не ра

СИ МЕ СТЕ ФА НО ВИ ЋА
1945–2017.

Ру ко ме та ши „Ди на ма”, ге не ра ци ја 63/64

(60/239938

СИ МА СТЕ ФА НО ВИЋ

По след њи по здрав дра гом чи ка Си ми.

По ро ди ца ЈАН КО ВИЋ

(68/239945)

За у век у на шем се ћа њу тре нер и про фе сор

СИ МА СТЕ ФА НО ВИЋ
С по што ва њем ње го ви игра чи: МОЦ, ДОК СИ, РА ДЕ,
ПАН ТА, КО КА, БО ЛЕ, БО КА, ЋУ РЕ, ГРОФ, МАР ЦИ,

СЕ КУ ЛА, АЦА, БО ЖА, БИ БА и КЕ РА

(41/239913)

По след њи по здрав по -

што ва ном при ја те љу

СИ МИ 

СТЕ ФА НО ВИ ЋУ

од при ја те ља БО ЖЕ 

и НА ДЕ ВУ ЈО ВИЋ

(74/239960)

По след њи по здрав дра гом

СИ МИ СТЕ ФА НО ВИ ЋУ

од ку ме ЗО РЕ и по ро ди ца ПО ПОВ и ЈО ВА НОВ

(126/240066)

29. апри ла за у век нас је на пу стио наш

СИ МА СТЕ ФА НО ВИЋ
1945–2017.

Хва ла ти за сву љу бав ко ју си нам пру жио.

Во ле те тво ји: су пру га РА ДОЈ КА, син МИ ЛАН и ћер ка АН ЂЕЛ КА

(135/240095)

По след њи по здрав

СИ МИ

По ро ди це ВИ ШЊИЋ и МИ ЛА НО ВИЋ

(136/240095)

Нај ту жни ји по здрав на шем

СИ МИ СТЕ ФА НО ВИ ЋУ
Чу ва ће га од за бо ра ва се стра ВИ ДА, СР ЂАН 

и ЗО РИ ЦА с по ро ди ца ма

(146/240138

По след њи по здрав 

СИ МИ СТЕ ФА НО ВИ ЋУ

По ро ди ца ДИ МИЋ

(151/240150)

По след њи по здрав

СИ МИ 

СТЕ ФА НО ВИ ЋУ

По ро ди ца ПО ПО ВИЋ

(159/240170)

28. апри ла 2017. пре ми нуо је наш во ље ни

су пруг, отац и де да

ВУ КО ПЕ ШИ КАН
1946–2017.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ја су пру га МИ ЛЕ ВА, ћер ке ЈЕ ЛЕ НА 

и ЈУ ЛИ ЈА и уну ке МАР ТА, НЕ ДА и АНА

(88/239991)

По чи вај у ми ру ми ли ку ме

ВУ КО ПЕ ШИ КАН

ГО ЦА

(139/240102)

По след њи по здрав дра гом бра ту и де ве ру

ВУ КУ ПЕ ШИ КА НУ
1946–2017.

Увек ће мо те се се ћа ти по до бро ти и с љу -

ба вљу чу ва ти успо ме ну на те бе.

РА ДО ВАН и МИ МА ПЕ ШИ КАН

(158/240168)

По след њи по здрав мом дра гом бра ту

ВУ КУ ПЕ ШИ КА НУ 
1946–2017.

Се стра ЗОР КА РУ ДО ВИЋ с де цом ФИ ЛИ ПОМ,

НА ТА ШОМ и МАР ТОМ
(89/239991)

По след њи по здрав мом

ЦУ ПЕ ТУ

Не бо је до би ло но ву зве зду...

Не до ста јеш ми та та...

Твој ВЛА ДА
(99/240009)

По след њи по здрав

де да МУ КЕ ТУ
од ње го ве ЛЕН КЕ, ИВА НЕ и ВЛА ДЕ

(97/240009)
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо да нас је из не на да на пу стио наш во ље ни

РА ДЕ МУ ЈИЋ
1956–2017.

Са хра на је оба вље на 3. ма ја 2017. го ди не на Но вом гро бљу.

Ожа ло шће на су пру га ВЕ РА, по ћер ка МИ РА, зет СА ША и уну ци

ПЕ ТАР и АН ЂЕ ЛА

(28/239840)

По след њи по здрав дра гом дру гу

РА ДЕ ТУ МУ ЈИ ЋУ

од ЗО ЗО НА
(29/239891)

По след њи по здрав зе ту

РА ДЕ ТУ

од сва сти ке РУ ЖИ ЦЕ, ДУ ШКА и НИ КО ЛЕ
(30/298992)

Дра гом зе ту

БО ЖИ

по след њи по здрав од

по ро ди це ШКУ ЛИЋ

(32/239894)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ста ло је да ку ца

ср це на шег оца и су пру га

БО ЖА ЂЕ РИ СИ ЛА
1939–2017.

Тво је ћер ка МИ ЛА НА, су пру га СПО МЕН КА 

и оста ла род би на и при ја те љи
(31/239893)

Оти шло је мо је че до

МИР ЈА НА ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ

Отац МИ ХАЈ ЛО
(45/239917)

МИР ЈА НА ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ
„Ни ка да не ће пре ста ти ни шум ве тра ни ре ке

ток, ни от ку ца ји ср ца твог и мог. Ни шта умре ти

не ће”

Ти знаш да ја све пам тим и све га се се ћам. Бла го

ме ни што мо гу баш те бе да се се ћам и да те имам

за тет ку. Мно го ћеш ми не до ста ја ти.

Твој се стрић ЛУ КА са та том и ма мом
(46/239917)

МИР ЈА НА ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ
Оста ћеш не пре жа ље на ду шо на ша крот ка и ле -

па. Во ли мо те и ра ду је мо се нас две што те ис -

пра ћа мо на ме ста пре ле па, где те че ка ју мир и

све тлост, и бла гост и љу бав, љу бав ко ја све ви ди

и све зна. 

Хва ла ти за пре ле пи ама нет ко ји си нам оста ви ла.

За у век тво је: ма ма МА КРЕ НА и се стра МА РИ НА
(47/239917)

По след њи по здрав 

РА ДЕ ТУ МУ ЈИ ЋУ
Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

РАТ КО, СНЕ ЖА НА, МИ ЛОШ и ба ба АН ЂА

(50/239925)

По след њи по здрав 

РА ДЕ ТУ МУ ЈИ ЋУ
При ја те љи се не за бо ра -
вља ју.

По ро ди ца ВА ЦИЋ

(55/239927)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу 

РА ДЕ ТУ МУ ЈИ ЋУ

од ЗЛА ТЕ и НИ КО ЛЕ с по ро ди цом

(67/239944)

По што ва ном ком ши ји

БО ЖУ ЂЕ РИ СИ ЛУ
по след њи по здрав од

ста на ра у Или је 

Га ра ша ни на 20

(69/239950)

По след њи по здрав ку му, зе ту, па ши и вел и ком

при ја те љу

РА ДЕ ТУ МУ ЈИ ЋУ

Чу ва ће мо те у ср цу с љу ба вљу и по што ва њем.

ДА НА и ЖИ КА
(71/239955)

По след њи по здрав зе ту и те чи

РА ДЕ ТУ

Ту жни смо што смо те из гу би ли. 

ЉУ БИ ЦА, ЕНИ КА, АТИ ЛА и ДА НИ ЈЕЛ
(72/239955)

У жа ло сти и не ве ри ци из гу би ли смо ве ли ког

при ја те ља, зе та и те чу

РА ДЕ ТА

Успо ме ну на те бе чу ва ће мо у ср ци ма.

ЈО ВИ ЦА са си но ви ма МИ ЛО ШЕМ 

и  МАР КОМ с по ро ди цом
(73/239955)

По след њи по здрав дра гој ко ле ги ни ци

МИР ЈА НИ ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ

За у век ћеш оста ти у на шем се ћа њу.

Тво ји: БРАН КА, ЛЕ ЛА, СЛАВ КА, МИ ЛЕ, 

МИ РО СЛА ВА, БА ХАР, ОЛ ГИ ЦА, ЉИ ЉА, 

ДРА ГИ ЦА и ДА ЦА
(160/4711)

По след њи по здрав ку му

ДРА ГА НУ СТАН КО ВИ ЋУ ЦУ ПЕ ТУ

од ку мо ва БОЈ КО ВИЋ из Ја бу ке

(84/239979)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ДА НИ ЛУ ГРО ЗДИ ЋУ

од ко ле га пен зи о не ра из Удру же ња пен зи о не ра

„Ср би ја гас”, клуб Пан че во
(144/240132)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ
од по ро ди це

ЖИВ КО ВИЋ

(115/24047)
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По след њи по здрав искре ном при ја те љу и

ку му

ДРА ГУ ТИ НУ 

СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ
1957–2017.

Са хра на је оба вље на 3. ма ја 2017, у 14.30,

на гро бљу у Стар че ву.

По ро ди ца ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ: МА РИ ЦА  

и НИ КО ЛА, АЛЕК САН ДАР 

и ГО РАН с по ро ди ца ма

(61/239940)

По след њи по здрав искре ном при ја те љу и

ком ши ји

ДРА ГУ ТИ НУ 

СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ
1957–2017.

По ро ди ца ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ: ВЕ СНА 

и ДРА ГАН, ДЕ ЈАН и ИВАН с по ро ди ца ма

(62/239940)

По след њи по здрав во ље ном бра ту

ДРА ГУ ТИ НУ

СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ
1957–2017.

Се стра ВЕ СНА и брат ЈО ЦА 

с по ро ди ца ма из Бо ра

(63/239940)

По след њи по здрав во ље ном бра ту

ДРА ГУ ТИ НУ 

СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ
1957–2017.

Брат МИ ЛАН и се стра ЈУЛ КА 

с по ро ди ца ма из Алек син ца

(64/239940)

По след њи по здрав во ље ном стри цу

ДРА ГУ ТИ НУ 

СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ
1957–2017.

По ро ди ца РА ДЕ КА: САН ДРА, 

ФИ ЛИП, БИ ЉА и БА НЕ

(65/339940)

30. апри ла 2017. го ди не

из не на да нас је на пу -

сти ла на ша ми ла

ЉИ ЉА НА 
МАР КУШ

1959–2017.
Ту гу ју: мај ка 

ВУ КО СА ВА, се стра 
МИ РО СЛА ВА, зет 

ЉУ БИ ША и се стрић
ВЛА ДИ МИР

(80/239972)

По след њи по здрав мо -

јој се стри ци

ЉИ ЉИ

Тво ја МИ РА

(81/239972)

ЉИ ЉА НА МАР КУШ
Љи љо, де те мо је, оти шла си без ја вља ња мај ци. 

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

За у век не у те шна мај ка ВУ КИ ЦА и БО ЋА

(100/240012)

По след њи по здрав бра ту

ЗВОН КУ 
МАМ ЧИ ЋУ

Бра ћа МО МА и БО ШКО
с по ро ди цом

(106/240038)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ЗВОН КУ
МАМ ЧИ ЋУ

По ро ди ца НИ НИЋ
(107/240038)

28. апри ла 2017. го ди не нас је на пу стио наш дра -

ги отац, де да и таст

ЗВОН КО МАМ ЧИЋ
1952–2017.

Са хра на је оба вље на 1. ма ја 2017. го ди не. 

Успо ме ну ће са мно го љу ба ви чу ва ти ћер ка 

НА ДА, зет АЛЕК САН ДАР 

и уну ке АЛЕК САН ДРА и ТЕ О ДО РА
(108/240038)

По след њи по здрав 

ЗВОН КУ МАМ ЧИ ЋУ

С по што ва њем: по ро ди це 

СТОЈ КО ВИЋ и НЕО ФИ ТО ВИЋ
(109/240039)

По што ва ном

ДА НИ ЛУ ГРО ЗДИ ЋУ
1940–2017.

По след њи по здрав на шем во ље ном де ки ју.

Тво ји нај ми ли ји
(137/240099)

Дра гом стри цу

ДА НИ ЛУ 

ГРО ЗДИ ЋУ

по след њи по здрав од

ДУ ШКА и ДЕ СЕ

(138/240100)

По здрав дра гој

ВИ КИ

У мом си ср цу.

БО ГА с по ро ди цом

(131/240082)

По след њи по здрав

ВИ ДО СА ВИ 

ПЕ ТРО ВИЋ

1930–2017.

Ћер ка МИ ЛИ ЦА 

и зет МИ РО СЛАВ 

с по ро ди цом

(85/239986)

На ша дра га

БЛА ГА 

НИ КО ЛОВ СКИ

пре ми ну ла је 25. апри ла

2017.

Са хра на је оба вље на 27.

апри ла 2017, на гро бљу

у Ка ча ре ву.

С по што ва њем ње ни:

се стра ДА НИ ЦА 

и се стри ћи НЕ НАД 

и ПРЕ ДРАГ

(42/239919)

Дра га на ша да да

БЛА ГА 

НИ КО ЛОВ СКИ

Зна мо да си на ме сту

где те са да ни шта не бо -

ли.

Хва ла ти на све му што

си нам би ла.

Тво ја сна ја ТРАЈ КА 

и бра та ни це СЛА ВИ ЦА

и ВЕ РА с по ро ди ца ма

(43/239919)

По след њи по здрав на -

шем дра гом

ЈАН КУ 

ЈАН КО ВИ ЋУ

1933–2017.

од си на СЛО БО ДА НА 

с по ро ди цом

(49/239924)

27. апри ла пре ми ну ла је на ша во ље на

КО СА ЈЕ ЛЕН КО ВИЋ
1937–2017.

Са хра на је оба вље на 29. апри ла на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу .

Увек у на шим се ћа њи ма.

Син СА ША, сна ја ЈЕ ЛИ ЦА и унук НИ КО ЛА
(37/239904)

По след њи по здрав 

КО СИ

од се стре РАД МИ ЛЕ 

с по ро ди цом КИН ЏИЋ

(111/240041)

На пу сти ла нас је на ша дра га

КО СА ЈЕ ЛЕН КО ВИЋ
Чу ва ће мо успо ме ну на њу.

По ро ди це: ТР КУ ЉА и ЈЕ ЛЕН КО ВИЋ

(26/239888)
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28. IV 2010 – 28. IV 2017.

прим. др ДО БРО 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
(44/и)

4. ма ја 2017. на вр ша ва се че тр де сет да на

от ка ко ни је с на ма

АН ДРИ ЈА КЕ ЖИЋ

Тво ји нај ми ли ји: си но ви СР ЂАН 

и ДЕ ЈАН, сна хе ДРА ГА НА и ВЕ СНА, 

уну ци ТА ТЈА НА, НЕ МА ЊА, АЛЕК СА, 

ТЕ О ДО РА и ЛА ЗАР

(78/239967)

У че твр так, 11. ма ја 2017, у 10 са ти, на гро -

бљу Ко теж, одр жа ће се че тр де се то днев ни

по мен

ЈУЛ КИ ДА ВИ ДО ВИЋ

Бес крај но хва ла за љу бав, то пли ну, до -

бро ту, па жњу за све што си нам не се бич но

пру жи ла. 

За у век у ми сли ма и ср ци ма на шим.

Тво ја де ца

(83/239977)

8. ма ја 2017. на вр ша ва се го ди на отка ко ни је с

на ма наш дра ги и во ље ни

МИ ЛЕН КО МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ
1937–2017.

У жа ло сти ње го ви нај ми ли ји
(112/240004)

11. ма ја на вр ша ва се че -

тр де сет ту жних да на от -

кад ни је с на ма наш во -

ље ни

СР ЂАН 

СЕ ГЕ ДИН ЧЕВ

То га да на, у 11 са ти,

одр жа ће мо по мен на

Ста ром пра во слав ном

гро бљу.

Ње го ви нај ми ли ји

(132/240041)

ЈО ВАН ЧИЋ

ЗОР КА             БРА НИ СЛАВ

15. V 1982.                         БА ТА

10. V 2015.

Вре ме про ла зи и пре тва ра наш про те кли жи вот

у див не, нај дра же успо ме не.

Ва ша по но сна ћер ка ДРА ГА НА и МИ КИ
(143/240217)

5. ма ја на вр ша ва ју се че ти ри го ди не от кад

ни је с на ма на ша во ље на

МА РИ ЈА НА ПЕТ КО ВИЋ
Вре ме про ла зи, а бол и ту га ће веч но оста -

ти у на ма.

С љу ба вљу чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

Мај ка ВЕ СНА, отац МИ ЛО РАД, су пруг

МАР КО, син СТРА ХИ ЊА, се стра 

ЈА СМИ НА, зет ЗО РАН, се стри чи на ЛА НА

и се стрић ЛУ КА

(152/240160)

Се стри це мо ја ми ла

МА РИ ЈА НА 

ПЕТ КО ВИЋ

Не до ста јеш... мно го ми не до ста јеш!

ЈА СМИ НА
(153/240160)

СЕ ЋА ЊЕ

СТА НИ МИР

КО КА НО ВИЋ

1946–2000.

Се да м наест го ди на от -

ка ко ни си с на ма.

Су пру га ЉИ ЉА и син

ДРА ГАН с по ро ди цом

(161/240176)

1. ма ја 20107. упо ко јио се у Го спо ду наш во ље ни су пруг, отац,

брат, кум и при ја тељ

ВЛА ДИ МИР ЂУ РИЋ
1964–2017.

Са хра на ће се оба ви ти 5. ма ја 2017, у 15 са ти, на Но вом гро бљу у

Пан че ву.

Не у те шно ту гу ју за то бом: су пру га ИРЕ НА, син МИ ЛОШ, 

брат ЖЕЉ КО, та шта ИЛОН КА, шу рак МИ ЛАН, шур ња ја ЛИ ДИ ЈА

с де цом ЛЕ ОМ и МИ ЛИ ЦОМ и оста ла род би на,

ку мо ви и при ја те љи

(157/240166)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 30. апри ла 2017, у 82. го ди ни,

пре ми ну ла на ша дра га

МА РИ ЈА ВА СИЛ ЧИН ТЕ РУ ШКА
1935–2017.

Ожа ло шће ни: син ФРА ЊА и сна ја БИ ЉА НА,

ћер ка ЗДЕН КА и зет ДРА ГАН, уну ци 

и пра у ну ци као и оста ла род би на и при ја те љи
(34/239895)

28. апри ла 2017. пре ми нуо је наш

ЛУ ДВИГ МУ ЈА ГИЋ
1945–2017.

Са хра на је оба вље на 1. ма ја 2017, на Ка то лич ком гро бљу у Пан че ву.

С љу ба вљу и по што ва њем: су пру га МА ЦА, ћер ке ГОР ДА НА 

и НА ТА ША, уну чад ИВА НА, ВА ЊА, МАР КО и НИ КО ЛА, 

зе то ви БО БАН и ЗО РАН и се стра СЕ НА с по ро ди цом

(57/239936)

По след њи по здрав дра гом зе ту – па шан цу

ЛУ ДВИ ГУ МУ ЈА ГИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца ТУ ЛИЋ

(58/239936)

ЛУ ДВИГ 

МУ ЈА ГИЋ

Е бре, ћа ле...

НА ТА ША

(59/239936)

Од 28. апри ла 2017. не ма ви ше че твер ца, на пу -

стио нас је

ЛУ ДВИГ МУ ЈА ГИЋ

Се ћа мо се и пам ти мо пре ле пе да не див ног при -

ја тељ ства. Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти

на ша љу бав ја ча од за бо ра ва.

ЗА ГА и МИ ЛЕ
(23/239882)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Се ћа ње на при ја те ља

БРА НИ СЛА ВА

БА ТУ 

ЈО ВАН ЧИ ЋА

10. V 2015 – 10. V 2017.

АНА и ДЕ ЈАН 

ИВО ШЕ ВИЋ 

из Шар ло та

(163/4711)
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ПО МЕН

МИ ЛЕ ПА У ЛИЋ

8. XI 2016 – 8. V 2017.

Био си наш осло нац, по -

др шка за све. За све што

до ла зи не до ста јеш.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји: СПО МЕН КА 

и ДРА ГАН

(19/239869)

МИ ЛЕ ПА У ЛИЋ

8. XI 2016 – 8. V 2017.

Про шло је шест ту жних

ме се ци от ка да ни си с

на ма. Не до ста јеш нам.

По чи вај у ми ру.

Тво ји: МИ ША 

и ДРА ГА НА

(20/239870)

СА ВА МИ ЛО ШЕВ
ЦРЕ ПА ЈАЦ

9. V 2002 – 9. V 2017.
Пет на ест ту жних го ди на
без те бе. 

Тво ји нај ми ли ји
(22/239881)

9. ма ја на вр ша ва ју се че ти ри ту жне го ди не откако ни је ви ше с на -
ма наш во ље ни су пруг, отац и де ша

ЖИ ВА ПЕ ТРОВ ДУ ЧАН СКИ
1947–2013.

Вре ме ко је је про шло ни је ума њи ло ту гу, бол и пра зни ну.

Оста вио си траг за у век, до бро ту и пле ме ни тост ко ја се не за бо ра -
вља, љу бав ко ја је ве чи то при сут на.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ја по ро ди ца
(24/239884)

ЖЕЉ КО ЦВЕТ КО ВИЋ 

ЦВЕ ЛЕ
1981–2005.

Сва ким да ном нам све ви ше не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(25/239886)

У сре ду, 10. ма ја, у 11 са ти, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу обе ле жи ће мо шест ме -

се ци и три де сет де вет го ди на од смр ти на -

ших нај ми ли јих

МИ ТИЋ

ЉУ БО МИР      ДРА ГО ЉУБ

9. XI 2016 – 9. V 2017. 3. V 1978 – 3. V 2017.

Вре ме про ла зи, а бол и ту га оста ју.

По ро ди ца

(36/2399039

Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље и бра та

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

ИВ КО              ЕР ЖЕ БЕТ           МИ ЛАН

1928–1968. 1924–1986. 1950–2003. 

За у век жи ви те у на шим ми сли ма и ср ци ма.

ДИЛ БЕР КА и СТЕ ВАН
(38/239908)

7. ма ја на вр ши ће се де сет го ди на от ка ко ни је с на ма на ша ма ма,

се стра и на на

ВЕ РИ ЦА МИР КО ВИЋ
1939–2007.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Ћер ка АЛЕК САН ДРА, се стра МИР ЈА НА, уну ке МИ ЛИ ЦА 
и КА ТА РИ НА, унук ВЛА ДИ МИР и зет ФИ ЛИП

(70/239952)

На шој дра гој и не пре жа ље ној

ВА ЛЕ РИ ЈИ КА НАЧ КИ

одр жа ће мо ше сто ме сеч ни па ра стос у су бо ту, 6. ма ја, у 11 са ти, на

Ка то лич ком гро бљу.

Ње ни нај бли жи

(39/239911)

Тро го ди шњи по мен 

МИ ЛО РАД ОЖЕ ГО ВИЋ ЕЏА
1960–2014.

Ни кад те не ће мо за бо ра ви ти, ти ћеш си ја ти као
све тлост ко ја оба сја ва на ше ту жне да не. На ши
ожиљ ци на ду ши тра ју за у век. Мно го те во ли мо
и веч но ће мо жа ли ти што ни си с на ма. Не до ста -
јеш за све што до ла зи и што ће до ћи.

Тво ји си но ви МИ ХАЈ ЛО и МИ ЛОШ 
и су пру га РА ДА

(51/239926)

У не де љу, 7. ма ја 2017.

го ди не на вр ша ва се

шест ту жних ме се ци од

смр ти на шег

СТО ЈА НА 

СТА НИ МИ РО ВИ ЋА

1951–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: су пру га 

СЛА ВИ ЦА, син ИВИ ЦА,

ћер ка БРАН КИ ЦА, зет

ГО РАН и уну ци ФИ ЛИП

и МИ ЛАН

(14/239862)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВО МИР

ИВА НО ВИЋ

2010–2017.

За у век у ср цу.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га са де цом

(56/239928)

Тро го ди шњи по мен

МИ ЛО РАД

ОЖЕ ГО ВИЋ

1960–2014.

Тво ју пле ме ни тост и до -

бро ту чу вам од за бо ра ва.

Твој таст ГОЈ КО 

МА РИН КО ВИЋ

(52/239926)

Тро го ди шњи по мен

АН КА 

МА РИН КО ВИЋ
1949–2014.

Сјај све ћа и мо ли тве на -

ше не ка те пра те кад не

мо гу да нам те вра те!

Тво ја ћер ка РА ДА 

и уну ци МИ ХАЈ ЛО 

и МИ ЛОШ

(53/239926)

Тро го ди шњи по мен

АН КА 

МА РИН КО ВИЋ

1949–2014.

Ка жу да су тра би ће бо -

ље, ка жу да вре ме ле чи

све, а ја гла ву спу стим

до ле, ка ко кад не ма те?

Твој су пруг ГОЈ КО

(54/239926)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉИ ЉА НА 

НИ КО ЛИЋ 

ТИ НА

Го ди не про ла зе, бол и

ту га оста ју.

Мај ка МА РИ ЈА 

и брат ЗО РАН

(105/240030)

ЉУ БИ ЦА 

МИ ЛУ ТИ НОВ

1. III 1964 – 7. II 2017.

Ма ма, три ме се ца...

Мај ка је мај ка, нај леп -

ша бај ка. Во лим те.

ДИ ЈА НА

(95/240005)

7. ма ја 2017. на вр ша ва -

ју се две го ди не од смр -

ти на ше дра ге

ЕР ЖЕ БЕТ ТОТ

Во ље ни ни кад не уми -

ру, оста ју у на шим ср -

ци ма.

Тво ја ћер ка ИРЕ НА,

унук ДЕ ЈАН, уну ке 

ТА ЊА и РЕ НА ТА 

с по ро ди ца ма

(129/240080)

Про шло је го ди ну да на

от ка да ни си с на ма

ЈЕ ЛИ ЦА СЕ КАЧ

2016–2017.

Син АН ДРИ ЈА 

и сна ја САН ДА

(124/240060)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ОЛ ГИ ЦА 

ЛУ КИЋ

4. V 2007 – 4. V 2017.

Хва ла ти на све му.  Жи -

ве ћеш  док бу де би ло

нас.

Во ле те тво ји: АКИ, 

ДА ДА, НЕ ША и НЕ ЦА

(128/240079)

ЂУ РА ИН ЂИН
Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Во ли мо те.

Су пру га ДЕ СА, ћер ка МА ЦА, зет ВА ЊА и уну ци 

СТЕ ФАН и НИ НА

(82/239974)

Про шле су че ти ри го ди -

не от ка ко ни је с на ма

др ИВАН 

РЕ ЉИН

У на шим ср ци ма за у -

век...

Не до ста јеш нам.

По ро ди ца

(142/240113)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПО МЕН

ДРА ГО МИР 

ВУ ЈА СИ НО ВИЋ
5. V 2015 – 5. V 2017.

Ту га за то бом веч на, жи -

вот без те бе пра зан.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ја су пру га 

МИР ЈА НА и ћер ка

БРАН КА

(1/239502)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН КО ЛА РИК
2015–2017.

Оста вио си траг ко ји се не бри ше, до бр о ту и пле ме ни -

тост ко ја се не за бо ра вља, љу бав ко ја је ве чи то при сут на

и ту гу ко ја не про ла зи.

Тво ји ро ди те љи: ЈА НО и ДО МЕ НИ КА, су пру га 

МАГ ДА ЛЕ НА и ћер ке САН ДРА и ТА МА РА
(2/239558)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН КО ЛА РИК
2015–2017.

По ро ди це КО ЛА РИК и ТО МИЋ

(3/239651)

По мен мо јим ро ди те љи ма

ЋИ РИ ЛОВ

отац ЂУ РА           мај ка ВЕ РИ ЦА
1972–2017.                           1987–2017.

45 го ди на                             30 го ди на

Вре ме про ла зи, а се ћа ња оста ју веч но.

Ћер ка ДА РИН КА и уну ци ЂУ РА и СА РА
(4/239794)

5. ма ја 2017. на вр ши ће се две ту жне го ди не отка -

ко ни си с на ма

БО РИ СЛАВ КРИ ШАН
1943–2015.

Вре ме ни је лек за за бо рав. 

Оста ла је ту га ко ја не про ла зи.

Су пру га МИ РА
(5/239839)

Ту жно се ћа ње на на шег

бра та

ВИК ТО РА 
ДА МЈА НО ВИ ЋА

5. V 2004 – 5. V 2017.
Вре ме про ла зи у бес -
кра ју. Љу бав и успо ме -
не оста ју за у век.

Тво је се стре ДУ ДА 
и ГО ГА с по ро ди ца ма

(6/239820)

3. ма ја 2017. је три го ди -

не без на шег

АЛЕ СКАН ДРА

КР СМА НО ВИ ЋА

АЦЕ
Ту га и успо ме не у на -

шим ср ци ма за ве ли ким

чо ве ком ис пред свог

вре ме на.

ГО ГА с по ро ди цом

(7/239820)

У не де љу 7. ма ја, у 12 са ти, на Ка то лич ком гро бљу

одр жа ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој дра гој

ЉИ ЉА НИ ПЕ ТРО ВИЋ
1942–2016.

Оста ви ла си до бро ту ко ја се не за бо ра вља и ту гу

ко ја не пре ста је.

Тво ји нај ми ли ји
(8/239846)

У по не де љак, 8. ма ја 2017. го ди не на вр ша ва се

че тр де сет ту жних да на отка ко ни је с на ма наш

во ље ни

БА ТА ПАР ЧЕ ТИЋ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По мен ће се одр жа ти на Ка то лич ком гро бљу, у

11 са ти.

Ње го ви нај ми ли ји
(11/239858)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

Дра га на ша

СНЕ ЖА НА ПАР ЧЕ ТИЋ

И на кон три го ди не, сва ког да на си у на шим ср -

ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји
(12/239859)

9. ма ја на вр ша ва се ту жна го ди на без мог

дра гог, во ље ног та те

МИ ЛЕ ТА МИ ЛЕ У СНИ ЋА

У су бо ту, 6. ма ја, у 11.30, оку пи ће мо се на

Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Не до ста јеш.

С љу ба вљу, по но сом и за хвал но шћу 

ћер ка МИ РА с ДЕ ЈА НОМ

(13/239860)

ЛА ЗАР 

Б. ДИ ВЈАК

6. V 1993 – 6. V 2017.

Не по сто ји вре ме ко је је

мо гло убла жи ти наш

бол за то бом.

Веч но ће те во ле ти и

жа ли ти тво ји нај ми ли ји

(16/239864)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у

су бо ту, 6. ма ја 2017. го ди не, у 11.30, на гро бљу

Ко теж, да ва ти че тр де се то днев ни  по мен на шој

дра гој и во ље ној се стри, сна хи и стри ни

МИ РО СА ВИ ДА ВИ ДО ВИЋ
Про шло је нај ту жни јих че тр де сет да на, пу них
ту ге и бо ла от ка ко ни си с на ма.

Ожа ло шће ни: се стре ГРО ЗДА и ЉУ БИН КА, 
за о ва ЗО РА, си нов ци ЛЕ КА и БРАН КО 

с по ро ди ца ма и оста ла род би на
(17/138866)

ЦА НА 

ЈА НО ШЕВ

2016–2017.

И по сле го ди ну да на

јед на ко нам не до ста јеш.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Ку ма МИ ЛЕ НА 

с по ро ди цом

(18/239867)

ЗО РИ ЦА 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

1948–2015.

5. ма ја на вр ша ва ју се

две го ди не от кад нас је

на пу сти ла на ша дра га

мај ка, ба ка и све кр ва.

Сви ма нам пу но не до -

ста јеш и оста ћеш за у -

век у на шим ми сли ма и

ср ци ма.

Твој син ЗО РАН, сна ја

ЈА СМИ НА и уну ци 

ДУ ШАН, ЛА ЗАР, 

ВУ КО МИР и МИ ЛИ ЦА

(21/239880)

СЕ ЋА ЊЕ

Че тр на ест го ди на без во ље ног оца и су пру га

МИ ЛА НА МИ ХАЈ ЛО ВИ ЋА БУ ЦЕ
Ње го ви нај ми ли ји

(33/239894)

7. ма ја, да ва ће мо го ди -

шњи по мен на шем во -

ље ном 

ЉУ БИ ШИ 

ЈО ВИ ЋУ

Ожа ло шће на су пру га

ДРА ГИ ЦА, син СА ША 

и ћер ка СА ЊА 

с по ро ди ца ма

(35/239898)

Нај во ље ни ја се стра

ЈА СМИ НА

Авај цве те, три на ест го -

ди на ка ко ис пу сти ан -

ђе о ску ду шу Тво ју.

Ве ру јем да су са да пре -

ста ле тво је пат ње и бол.

С љу ба вљу тво ја се стра

ЉИ ЉА НА

(66/239943)

СЕ ЋА ЊЕ

ВИК ТОР 

ДА МЈА НО ВИЋ

5. V 2004 – 5. V 2017.

С по но сом чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Су пру га АНА, 

син ДЕ ЈАН и ћер ка

КЛА РА

(10/239876)

Се ћа ње на во ље ну, пле ме ни ту мај ку, та шту, ба ку и пра ба ку

БОР КУ ЂУ РИН
1933–2012.

Се ћа ју је се ње ни: ГОР ДА НА, МИ ЛАН, ДРА ГАН, 
ДУ ШАН, МА РИ ЈА, ЉУ БИ ЦА и МИ ЛИ ЦА

(15/239863)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ве о ма по во љан пе ри од је пред
ва ма. До из ра жа ја до ла зи ва ша
ре то ри ка, те ће те ус пе ти да се из -
бо ри те за по зи ци је ко је вам и
при па да ју. Би ће ма њих про бле -
ма у по ро ди ци, али ус пе ће те да
све до ве де те у ред. Мо жда и ни је
све баш она ко ка ко вам се чи ни.

Пе ри од је ве о ма по во љан за
ре ша ва ње пи та ња фи нан си ја.
Вр ло је ве ро ват но да ће те до би -
ти не ку по ну ду из ино стран ства,
а мо жда чак и нов ча ну по моћ да
кре не те у ре а ли за ци ју сво јих
иде ја. Ужи вај те у љу бав ном за -
но су.

Осе ћа те као да тр чи те ма ра тон,
а циљ ни ка ко да ви ди те. По треб -
но је да на пра ви те но ви план и
да га се при др жа ва те. Поч ни те
озбиљ ни је се ба ви те свим ства -
ри ма ко је сте за по че ли. Ма њи
нов ча ни до би так ће вас ора спо -
ло жи ти и за тво ри ће не ке ру пе.

Бит но је да се дис тан ци ра те од
тра че ва и та ко зва них до брих на -
ме ра по је ди них љу ди из окру же -
ња. Тре ба би ти то ле ран тан, али
не на сво ју ште ту. За оно за шта
сте у пра ву, ја сно ис ту пи те и по -
ка жи те зу бе. Ве о ма сте стра сни
ове сед ми це.

Ко па те већ ду же вре ме и ру ка -
ма и но га ма да би сте се до мо гли
за цр та ног по ло жа ја. Ко ри сти те
се ви ше ло ги ком не го пред о се ћа -
јем. Но вац вам до ла зи на чу дан
на чин. До бро раз ми сли те пре не -
го што се упу сти те у аван ту ру, по -
го то во ако сте за у зе ти.

Ако вам се ука же при ли ка за пут
у ино стран ство кра јем сед ми це,
оба ве зно и без дво у мље ња кре ни -
те. По моћ при ја те ља или чла на по -
ро ди це си гур но ће сти ћи, па ће те
мо ћи да ре а ли зу је те пла но ве. Пу -
но (не)пла ни ра них су сре та мо же
про ме ни ти ваш љу бав ни ста тус.

Оче ку је те не ки но вац, али он ће
ка сни ти. Ни сте у овом тре нут ку
спрем ни да са мо стал но де лу је те,
за по чи ње те но ви по сао или ула -
же те, јер по сто ји ве ли ки ри зик од
гу бит ка. Ако сте у љу бав ној ди ле -
ми, ре ши те је та ко што ће те на ћи
но ву осо бу или све пре ки ну ти.

Опет вас хва та оно ва ше лу ди ло
ко је од ма ле ва тре мо же да на -
пра ви ве ли ки по жар. Ре а гу је те
пре ви ше емо тив но и енер гич но,
што мо же иза зва ти су ко бе. Ако
мо же те, узми те кра ћи од мор.
Сум ња те у парт не ра, ма да је ве -
ћи на сум њи без осно ва.

Шта год да пла ни ра те и ма ко ли -
ко при ма мљи во то из гле да ло,
при ми ри те се још ма ло. Ре ше ње
ће до ћи са мо од се бе и има ће те
мо гућ ност да би ра те. Ре ша вај те
ад ми ни стра тив не про бле ме. Ве о -
ма по во љан пе ри од за љу бав не
игра ри је.

Ако раз ми шља те о ку по ви ни не -
крет ни не или про ме ни ме ста жи -
вље ња, стр пи те се још ма ло.
Кон цен три ши те се на по сао, јер
је пред ва ма по во љан пе ри од за
ве ћи фи нан сиј ски до би так. Па зи -
те да не на пра ви те гре шку и оста -
не те без парт не ра због аван ту ре.

По ма ло сте ра се ја ни и рас тр за -
ни на ви ше стра на. Кло ни те се ри -
зич них по слов них по ду хва та и по -
зај ми ца. Рас по ла жи те са мо оним
што тре нут но има те. Про лон ги рај -
те пот пи си ва ње ва жних уго во ра,
ма ко ли ко су прот на стра на ин си -
сти ра ла. На гла ше на емо тив ност.

Би ће те из у зет но ре чи ти и про -
во ка тив ни, па вас то мо же ма ло
ко шта ти. Све оно што већ ду же
вре ме ба ца те под те пих, ма о че -
му да је реч, ко нач но мо ра да се
ре ша ва, по го то во ако су у пи та -
њу не ка не крет ни на, зе мља или
не ко не ре ше но на след ство.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
6. апри ла: Лу ну – Та ма ра Сто ја ди но вић Ле ма јић и Во ји слав Вла ди са вље вић; 12.

апри ла: Ан ђе лу – Ди ја на Спа сић и Го ран Јо кић; 14. апри ла: Ду њу – Дра га на Но ва -

ков и Јо ван Ни ко ла; 18. апри ла: Ану – Еле на и Не над Га ври лов; 19. апри ла: Са ру –

Ве сна и Ва са Пе тро вић, Ја ну – Ива на и Бо јан Ма рин ко вић; 20. апри ла: Ле ну – Љу -

би ца  До мо кош и Бо јан За рић, Ма ри ју – Ми ле на и Не над Жи ва но вић; 21. апри ла:

Ми ли цу – Ма ја Ма ри ја на Па на јо то вић и Вла ди мир Па на јо то вић; 22. апри ла: Да ри ју

– Да ни је ла Бра јев Фа би јан и Дар јан Фа би јан, Ни ко ли ну – Је ле на и Ро берт Мер кел;

24. апри ла: Искру – Ни ко ле та и Сло бо дан То ђе ров, Ма шу – Ви о ле та и Дра ган Ан ду -

ла је вић, Кла ру – Ма ри ја Шош и То ми слав Крен ски; 25. апри ла: Хе ле ну – Јо ва на Јон.

До би ли си на
28. мар та: Ади ла – Да ни је ла Ми лић и Ра сим Му јић; 8. апри ла: Ла за ра – Ан ђе ла Ане та

Мла ден и Ду шан Јан ко вић; 30. мар та: Ва њу – Ма ри ја Огри зо вић и Иван Ни ко лић; 1.

апри ла: Сте ва на – Са ња Шајн Но ва ков и Сте ван Но ва ков; 14. апри ла: Ан дре ја – Сне -

жа на  Ца кић и Ми тар Алек сов ски, Ду њу – Ели за бе та Ан ђел ко вић и Бра ни слав То до ров;

15. апри ла: Ан дре ја – Ди ја на и Са ша Сто ја но вић, Ми ха и ла – Је ле на Пе шић и Ми лан Мак -

си мо вић; 17. апри ла: Бо шка – Љи ља на Ду ми тру; 19. апри ла: Мак си ма – Ја сна Га јић Ка -

јић и Иван Ка јић; 20. апри ла: Ко сту – Ма ри ја и Сла во љуб Ва си ље вић; 21. апри ла: Ва -

си ли ја – Се ле на и Лав Ко за ки је вић; 23. апри ла: Сер ге ја – Та ма ра и Ми ро слав Јо ва но -

вић, Жељ ка – Ан дре ја на и Жељ ко Циц ка; 25. апри ла: Ви да ка – Ма ри ја и Ро берт Ба ста.

ВЕН ЧА НИ

20. апри ла: Зо ри ца Па ла нач ки и Ми ро слав Га ић, Ма ри ја Ма ша но вић и Вла дан Кр ча ди -

нац, Дра га на Ста ни жан и Бо го љуб Бу за џи ја; 22. апри ла: Го ра на Не цић и Зо ран Оташ,

Маг да ле на Ај дер и Ми лош То мић, Са шка Бла го је вић и Тан циу Ма ри ан Кла у диу, Ма ри на

Ми ло шев и Ни ко ла На да шки; Ду ња Ђор ђе вић и Ве ли мир Бе а то вић; 23. апри ла: Ма ри -

ја на Ку бу ро вић и Дра ган Ра до са вље вић, Ти ја на Јок со вић и Жар ко Ђу ли нац, Бо ја на Ђе -

лић и Си ни ша Ан дре је вић; Ми ла на По жар и Вла ди мир Дроб њак, Ка та ри на Ра дић и Ни -

ко ла Вр цељ, Ми ли ца Ла кић и Сла во мир Ни ко лић, Ђур ђа Ма ној ло вић и Са ша Ђу рић, Сла -

ђа на Са кић и Ми лан Пе тро вић, Ма ри ја Мир ков и Алек сан дар Ја шин, Иси до ра Ми шко -

вић и Ми хај ло Ми ло ва но вић; 27. апри ла: Дра га на Сто ја ков и Мар ко Мо шо ри нац. 

УМР ЛИ

20. апри ла: Ма ра Ми ло са вљев (1941), Рај ка Пан то вић (1923), Дра ган Сто ја но вић (1957);

21. апри ла: Ду шан ка Ми лу ти но вић (1940); 22. апри ла: Ви о ле та Бла га (1963), Пе тро ни -

је Ми тре вић (1950), Љу бе Де спо тов ски (1932); 23. апри ла: Сто јан ка Жив ко вић (1930),

Ме до Идри зо вић (1935); 24. апри ла: Ра дош Ди вац (1930), На де жда Сто ја но вић (1938),

Мир ја на Слав кол вић (1936), Зво ни мир Дра гу ти но вић (1926), Ану шка Да ра дић (1991); 25.

апри ла: Ср дан Стан ков (1964), Ми лић Вуч ко вић (1942), Жи во јин Цу ка нић (1938), Пет ко

Стје па но вић (1938), Ду шан Пре дић (1950), Да рин ка Бог да но вић (1934), Бо сиљ ка Ни ше -

вић (1938), Зу за То ман (1939); 26. апри ла: Ве ра Ста ни са вље вић (1948), Рад ми ла Стан -

ков (1934); 27. апри ла: Бо жо Ђе ри си ло (1939), Ко са Је лен ко вић (1936), Дра гу тин Се ку -

лић (1933), Слав ко Ја њић (1940), Иван ка Ту ца ков (1929), Мил ка По по вић (1945).

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 – Ко њи ћев скок: Љу бав је јед на бес крај на тај на, јер не ма

ни че га што би је мо гло об ја сни ти.Ана грам у сти ху: Ева Лон го ри ја.

Скан ди нав ка: ома со ви ти, Па на со ник, ог, Ру ди ша, НИС, ђа ци, асу ре,

Инд, Ша ши Иштван, јао, арен да ри, ира, с, ма ско та, оце лот, уста ли ти

се, Има. Ана грам: на си ље у по ро ди ци. Укр ште ни сло го ви: на у ти ка,

увер ти ра, Ти ти ка ка, Ка ра ка ла.
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ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. на у ка о упра вља њу бро дом, 2. ор ке -

стар ски увод у опе ру, 3. је зе ро у Ју жној Аме ри ци на 3.820 ме та ра над -

мор ске ви си не, 4. ста ро рим ски цар (Мар ко Ау ре ли је Ан то нин).

АНАГРАМ

ТЕ РОР У КУ ЋИ

O, ИС ПО ЉЕ НИ УДА Р ЦИ!

КОЊИЋЕВ СКОК АНАГРАМ
Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског ко ња,

по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до би ће те ми сао ин диј ског пе -

сни ка Ра бин дран та Та го ра о љу ба ви.

-КРАЈ- БИ -ЈАС- НЕ- ЉУ-

-НИ- -МА -НА ШТО ОБ-

ЈЕ БЕС- -ТИ. -БАВ ЈЕР

НИ- ТАЈ- ЈЕ- -ГЛО -ГА

-ДНА МО- -ЧЕ- -НА, ЈЕ

АМЕ РИЧ КА

ГЛУ МИ ЦА

За но сна је

ди ва ова,

по гле даш је –

гла ва бо ли.

Же на је из

му шких сно ва,

ње не НО ГЕ

РА ЈА ВО ЛИ.



Два култ на ал тер на тив на бе о -
град ска бен да су у су бо ту, 29.
апри ла, у дво ра ни „Апо ло” на -
пра ви ла кон церт ко ји је при -
ву као ве ли ки број фа но ва.

Ве че је отво рио „E-Play”, са -
став ко ји тра је го то во две де -
це ни је, а иза се бе има че ти ри
сту диј ска ал бу ма и без број
жи вих на сту па и фе сти ва ла.
По ме ну та че твор ка, ко ју, по -
ред во ка ла Ма је Цвет ко вић,
чи не и Го ран Љу бо ја Трут, Не -
ма ња Ве ли ми ро вић и Кри сти -
на Јо ва но вић, по сте пе но је ди -
за ла тем пе ра ту ру, да би се
кул ми на ци ја до го ди ла из во -
ђе њем пе сме „Ди ван дан”. Ме -
ђу тим, ни упр кос гла сном до -
зи ва њу пу бли ке на бис, гру па
ни је по но во иза шла на сце ну.

На кон то га је ова ци ја ма до -
че кан је дан од нај ду го веч ни -
јих са ста ва до ма ћег ал тер на -

тив ног та ла са на ста лог по чет -
ком де ве де се тих го ди на –
„Кан да, Ко џа и Не бој ша”, ко ји
је осно ван 1991. го ди не и за то
вре ме је из ба цио осам ал бу ма.
На кон из ве сне па у зе гру па је
2003. го ди не на ста ви ла да
функ ци о ни ше под истим име -
ном, али с пот пу но но вим чла -
но ви ма. Из ори ги нал не по ста -
ве остао је је ди но фронт мен
Оли вер Нек та ри је вић, пре по -
зна тљив по јед ном од нај спе -
ци фич ни јих во ка ла на ов да -
шњој рок сце ни.

Ме ђу тим, иа ко услов но ре -
че но хе длај не ри, ути сак је да
ови Бе о гра ђа ни те ве че ри мо -
жда ни су би ли у „вај бу”, због
че га ни су ус пе ли да ство ре
пре те ра но по зи тив ну енер ги -
ју, а и сам Нек та ри је вић че сто
је бес по треб но „се као” ат мос -
фе ру пре ду гим мо но ло зи ма.
Ипак, ни су из о ста ле оче ки ва -
но до бре ре ак ци је на по је ди не
ства ри, пре све га на ул ти ма -
тив не хи то ве ове гру пе као
што су С. А. Т. и „Про ћи ће и
њи хо во”.

Петак, 5. мај 2017.
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И то је од ра них ју тар њих,
бо ље ре ћи ноћ них ча со ва из -
ма ми ло љу би те ље при ро де,
ро шти ља и до бре ка пљи це, та -
ко да су та ко зва не пе чур ке би -
ле за по сед ну те од са ме зо ре.
Већ око 7 са ти те шко да се мо -
гло про на ћи ме сто за по ста -
вља ње „ура нач ке ин фра струк -

ту ре”, па су се ови сни ци о ду -
жем спа ва њу до ви ја ли на раз -
не на чи не, док су они ис ку -
сни ји све што је нео п ход но по -
не ли од ку ће. Гу жва је би ва ла
све ве ћа ка ко се при ми ца ло
под не; по за ма шна ко ло на сли -
ва ла се ка ре ци, а они ко ји су
до ла зи ли ка сни је, по пу ња ва ли

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.

Малиша
Прелепи мешанац, који у себи има кр-
ви лабрадора, тражи новог власника.
Стар је око шест месеци и веома је пи-
том и послушан, мада је још увек при-
лично млад и с њим је неопходно мало
радити како би био формиран стаби-
лан карактер.

Воли људе и остале животиње; при-
мио је неопходне вакцине, пре удо-
мљавања биће и чипован, а све друге
информације могу се добити на кон-
такт-телефон 060/513-72-00.

Сека и
бата
Два мала штенета из јед-
не од фирми у јужној ин-
дустријској зони треба
што хитније да пронађу
власника. Стари су око ме-
сец и по дана, а биће сред-
њег раста. И не зна се ко је лепши – сека или бата.

Мајка их више не храни и притом су угрожени од других
паса и несавесних људи, па ће им свако ко их удоми, уједно
спасти и живот, на чему ће они многоструко узвратити љу-
бављу и поштовањем. Контакт-телефон 064/939-61-72.

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.

Сва ког 1. ма ја – иста при ча.
Док хи ља де за по сле них „сла ве”
пра зник ра да на не кој ли ва ди,
уз ро штиљ, мла ди лук и зе ле ну
са ла ту, али и пи во и ра ки ју, те -
шко да би ло ко ме од њих па да -
ју на па мет хи ља де рад ни ка ко -
ји су дав не 1886. го ди не на
ули ца ма Чи ка га де мон стри ра -
ли тра же ћи осмо ча сов но рад но
вре ме, а не ки су за иде а ле по -
ло жи ли и свој жи вот.

За хва љу ју ћи то ме, у да на -
шње вре ме, пр вог да на пе тог
ме се ца у го ди ни по сто ји др -
жав ни пра зник ка да, без об зи -
ра на мно го број не сва ко днев -
не про бле ме, сва ко не сме та но
мо же да ужи ва с бли жњи ма на
пик ни ку у при ро ди.

Ако већ, као дру где у Евро -
пи, не иду на син ди кал на оку -
пља ња, бар би они за по сле ни
срећ ни ци ма кар у јед ном тре -
ну мо гли да се при се те тих
хра брих љу ди и та ко им ода ју
сим бо лич но по што ва ње.

А и овог 1. ма ја, на пра зник
(не)ра да, мно ги Пан чев ци по -
хр ли ли су на раз не атрак тив не
ло ка ци је ка ко би уда ри ли бри -
гу на ве се ље, ма ло „за ро шти ља -
ли”, „оква си ли гр ло” и ужи ва ли
у ћа ска њу с дра гим осо ба ма.

На ши су гра ђа ни вр ло ра до
том зго дом од ла зе пут мир них
оа за при ро де, као што су Де -
ли блат ска пе шча ра, око ли на
Ива но ва или оба ле Ду на ва или
Та ми ша.

Сти ћи пре сви та ња
Кад смо код то га, по след њих
го ди на све оми ље ни ја по зи ци -
ја за пик ник је град ска пла жа.
На ро чи то од пре от при ли ке
по ла де це ни је, от кад је то ме -
сто ис под та ми шког мо ста
про пи сно уре ђе но за из лет ни -
ке. По сто је још бар два раз ло -
га за по хо ђе ње по ме ну те де -
сти на ци је пр вог мај ског, а не -
рад ног да на: ле по, а бли зу...

ГРАД СКА ПЛА ЖА – ЗГОД НО МЕ СТО ЗА ПР ВО МАЈ СКИ УРА НАК

ИЗ ЛЕТ НИ ЦИ ЗА ПО СЕ ЛИ ТА МИ ШКУ ОБА ЛУ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Мар тин, Ани та и Ана ста си ја.
Ови сред њо школ ци обич но су
од ла зи ли на Ду нав, али и ов де
им је са свим океј за то што је
„жур ка усред бе ла да на”. Бе о -
гра ђа ни Ни ко ла, Ми лош и Не -

ма ња про ла зи ли су кроз Пан -
че во и учи ни ло им се да је су -
пер, па су се ло ци ра ли уз Та -
миш.

Ме ђу пр ви ма, још пре 6 са -
ти, на „збо р но ме сто” фа ми ли -
јар но су до шли Ја бу ча ни –
Вла да, Та ња, Зо ран, Го ца, Ма -
ја..., док су ти неј џер ке Леа,
Ди ја на, Де ја на и Ми ли ца ус -
пе ле са ме да ис пе ку ро штиљ,
до ду ше уз ма лу аси стен ци ју
јед ног та те, ко ји им је са мо
пот па лио ва тру.

И та ко, по је дин ци су оста ли
до ноћ них са ти, при се ћа ју ћи
се, уз смех и до бар шти мунг,
ра зних анег до та и при ча.

Ко зна, мо жда је не ком од
њих у де ли ћу се кун де па ла на
па мет и она пр во мај ска из гра -
да Чи ка га...

КОН ЦЕРТ ЧУ ВЕ НИХ АЛ ТЕР НА ТИВ НИХ БЕН ДО ВА У ДВО РА НИ „АПО ЛО”

Мно го фа но ва, не до вољ но енер ги је

љом, Ја наћ ком и дру ги ма ло -
ци рао од мах уз мост. Иа ко је
Пан че вац, ни кад до сад ни је
про во дио 1. мај на град ској
пла жи, а и да нас су се он и
оста так еки пе ов де спон та но
оку пи ли ка ко би ужи ва ли у
ће ва пи ма, пи ле ти ни, свињ -
ском вра ту, али и, мо жда, у
ма ло гла сни јој му зи ци.

Сту ден ти Ми ле на, Ма ри на
и Ми лош су ока сни ли, па ни су
ухва ти ли на ро чи то до бру ло -
ка ци ју, као ни Жељ ко, Вик тор,

ли лук суз да сво јим из бо ром
му зи ке мал тре ти ра ју све оста -
ле. Ме ђу тим, ти спо ра дич ни
слу ча је ви ни су по му ти ли до -
бро рас по ло же ње; мо жда му је
ви ше шко дио ве тар, ко ји је све
ја че ду вао ка ко је дан од ми -
цао.

Ко се још се ћа Чи ка га?
Ме ђу број ним из лет ни ци ма
на шао се и Бо бан с Ја буч ког
пу та, ко ји се за јед но с Мар -
ком, Сан дом, Дра га ном, Ши -

су оба ле ка „Бро до ре мон ту”.
На са мој град ској пла жи вре ло
је као у ко шни ци: док је дим
ко ји се уз ди зао из над ро шти ља
ши рио ми о ми ри се, јед ни су
игра ли од бој ку, дру ги фуд бал,
не ки су се из ле жа ва ли, а не ки
ђу ска ли. На жа лост, би ло је и
оних ко ји су пре те ра ли у шен -
лу че њу, па су се би до зво ља ва -



У утак ми ци Б-гру пе Пр вен -
ства Ср би је за се ни о ре раг би -
сти Ди на ма 1954 оства ри ли
су од ли чан ре зул тат на го сто -
ва њу у Ло зни ци.

По пу лар ни „ди вљи ве про ви”
из на ше га гра да са вла да ли су
Ло зни цу са 20:10, а есе је за Пан -
чев це по сти гли су Ра ди во је Ћо -
сић (10), Сте ван Ран ко вић (пет)
и Бо жи дар То ма шић (пет).

Би ла је то не из ве сна и ди -
на мич на утак ми ца ко ја је

оби ло ва ла ле пим по те зи ма са
обе стра не. Тре не ри Ди на ма
1954 Вла ди мир Ам бруш и
Ђор ђе Га ври ло вић ус пе ли су
та ко да оства ре пр ву по бе ду
са сво јим мом ци ма.

Про шлог ви кен да за па же -
не ре зул та те оства ри ле су и
мла ђе ка те го ри је Ди на ма
1954, ко је су се над ме та ле на
тур ни ри ма у окви ру Ку па Ср -
би је. И пи о ни ри и пе тли ћи
осво ји ли су пр ва ме ста.

СПОРТ
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Же ле зни чар 
са вла дао Рад нич ки

Ди на мо 1945
по бе дио у Срп ској Цр њи

Ви ше не ма ни ка кве сум ње.
Пред во ђе ни тре не ром Не на -
дом Стој чи ћем, фуд ба ле ри
Же ле зни ча ра нај при јат ни је су
из не на ђе ње про лећ ног де ла
Срп ске ли ге гру па „Вој во ди -
на”. По пу лар на пан че вач ка
„ди зел ка” на ста ви ла је да ни -
же успе хе и осва ја бо до ве, па
са да већ за у зи ма ше сто ме сто
на пр вен стве ној та бе ли. Да се
ко јим слу ча јем ра чу на учи нак
са мо у дру гом де лу шам пи о -
на та, „Же ља” би био на дру гом
ме сту, од мах иза ли де ра Брат -
ства.

Про шлог ви кен да на про -
гра му је би ло 23. ко ло Срп ске
ли ге „Вој во ди на”, у окви ру ко -
га је на СЦ-у „Мла дост” го сто -
вао Рад нич ки из Зре ња ни на,
тим ко ји се гр че ви то бо ри за
оп ста нак у тре ћем ран гу так -
ми че ња. Иа ко су, не ко ли ко да -
на пре утак ми це, по пан че вач -
ким спорт ским ку ло а ри ма
кру жи ле раз не при че, па су се,

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” У ПО БЕД НИЧ КОМ РИТ МУ

еки па ма из вр ха та бе ле, док би
евен ту ал ни три јумф го сти ма
до нео мно го мир ни ји на ста вак
так ми че ња у гр че ви тој бор би
за оп ста нак ме ђу тре ће ли га -
ши ма. Уз све то, оча јан те рен
био је озби љан про тив ник
игри и фуд ба ле ри ма, па не ких
ле пих ак ци ја ни је ни мо гло да
бу де. 

Без об зи ра на све, Же ле зни -
чар је имао ини ци ја ти ву, био
је до ми нант ни ји так мац, ко ји
је ство рио ви ше по вољ них
при ли ка. Гол од лу ке по сти гао
је Сло бо дан Спа сков ски у 65.
ми ну ту, али тре ба ре ћи да су
пре по гот ка до ма ћи фуд ба ле -
ри озбиљ но сте гли обруч око
го ла Рад нич ког, па су ус пе ли
да по го де и преч ку...
По сле вођ ства до ма ћи на го сти
су кре ну ли на све или ни шта,
за и гра ли су офан зив ни је и бо -
ље, али од бра на Же ле зни ча ра
ус пе ла је да осу је ти све њи хо -
ве на па де.

– Че сти там игра чи ма на во -
љи и бор бе но сти. Овом по бе -
дом смо обез бе ди ли оп ста нак,
што је био и глав ни циљ пре
по чет ка се зо не. Ја ко те шка
утак ми ца, с мно го тен зи ја, па
ни је би ло фуд бал ске ле по те.
Из ви ња вам се на ви ја чи ма на
сла би јој утак ми ци, али ово
нам је би ла нај те жа утак ми ца
у до са да шњем пр вен ству.
Обе ћа вам да ће мо у на ред ним
ме че ви ма, ка да тен зи ја бу де
ма ња, игра ти мно го бо ље.
Ипак, бо до ви су нај ва жни ји.
Че сти там игра чи ма. И ова ко
се до би ја ју утак ми це – рас по -
ло жен је био по сле ме ча Не -
над Стој чић.

На ред ног ви кен да пан че -
вач ка „ди зел ка” пу ту је у Бач ку

по кло нио еки пи у са ста ву: Де -
јан Јев тић, Не ма ња Те ки ја -
шки, Сло бо дан Спа сков ски,
Де јан Сав ков, Мар ко Јо ва но -
вић, Жељ ко Стај чић, Лу ка Си -
мо но вић, Бо јан Трип ко вић,

То по лу, на мег дан с до ма ћим
ТСЦ-ом.

– Са да је све мно го лак ше.
Обез бе ди ли смо оп ста нак, па
ће мо у сва ки на ред ни ду ел
ула зи ти ма ње оп те ре ће ни.
Пред сто ји нам бор ба за што
ви ши пла сман на та бе ли.
Утак ми ца про тив Рад нич ког
би ла је те шка, те рен је у ло -
шем ста њу, али ни про тив ник
ни је ни ма ло на и ван. Ис ко ри -
сти ли смо шан су и за слу же но
по бе ди ли – ре као је гол ман
Же ле зни ча ра Де јан Јеф тић.

Вред ну по бе ду оства ри ли су
и фуд ба ле ри Ди на ма 1945 у
Вој во ђан ској ли ги гру па „Ис -
ток”, ко ји су се та ко за још је -
дан ко рак при бли жи ли ви шем
ран гу.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бран ко Ђо кић го сто ва ли
су у Срп ској Цр њи, где су са -
вла да ли до ма ћу Бу дућ ност с
3:1.

По сле пр вих 45 ми ну та до -
ма ћи су има ли пред ност (1:0),
али је пан че вач ки „бр зи воз” у
на став ку до дао гас и пре о кре -
нуо ре зул тат у сво ју ко рист.
Из јед на чио је Те о фа нов у 54.
ми ну ту, а око 600 се кун ди ка -
сни је гол Бу дућ но сти по го дио
је и Ни ко лић, па је Ди на мо
1945 по вео са 2:1. Тач ку на
овај су срет ста вио је Сто ја нов -
ски по гот ком у по след њим
тре ну ци ма утак ми це.

Пан чев ци ће и на ред ног ви -
кен да игра ти као го сти, јер у
25. ко лу го сту ју у Пер ле зу. До -
ма ћа Вој во ди на је од ли чан
тим, али то си гур но не ће пред -
ста вља ти ве ли ки про блем за
„бр зи воз”, ко ји је у сил ном на -
ле ту и не за др жи во гра би ка
Срп ској ли ги.

РАГ БИ АК ТУ ЕЛ НО СТИ

„ДИ ВЉИ ВЕ ПРО ВИ” 
ПРО ШЕ ТА ЛИ ЛО ЗНИ ЦОМ

Ју ни ор ска ре пре зен та ци ја Ср -
би је у раг би ју за у зе ла је дру го
ме сто на Пр вен ству Евро пе –
кон фе рен ци ја 2, одр жа ном у
Сло вач кој. По ред на ших ју ни -
о ра, у гру пи су се над ме та ли и:
Швај цар ска, Изра ел, Хр ват -
ска, Сло вач ка, Ма ђар ска, Бу -
гар ска и Мол да ви ја.

На ши ре пре зен та тив ци су
игра ли од лич но то ком це лог
шам пи о на та, а до ми на ци ју су
по твр ди ли у по лу фи на лу, ка -
да су са вла да ли Хр ват ску с
10:6. И у бор би за ти ту лу
шам пи о на, про тив Швај цар -
ске, на ши раг би сти би ли су
на ви со ком ни воу. Во ди ли су
то ком це ле утак ми це, а он да
су у по след њих пет ми ну та
до зво ли ли Швај цар ци ма да
им „от му” ти ту лу. Утак ми ца
је за вр ше на с ре зул та том
20:14 у ко рист Швај цар ске.

Ве ли ки удео у осва ја њу
сре бр не ме да ље на Пр вен ству
Евро пе има ли су и срп ски ре -
пре зен та тив ци из ре до ва Ди -
на ма 1954: Пе тар Хи нић, Да -
ни ло Ра ше та, Ни ко ла Адви -
гов, Вла дан Да бић, Ми лош
Цвет ко вић, Ми хај ло Мар ја -
но вић и Сте фан Ран ко вић.

– Ду гу је мо ве ли ку за хвал -
ност Гра ду Пан че ву и Спорт -
ском са ве зу, јер су по мо гли
да на ши раг би та лен ти за и -
гра ју ме ђу нај бо љим ре пре -
зен та ци ја ма Евро пе. По но -
сни смо на на ше игра че и же -
ли мо им успе шне спорт ске
ка ри је ре, али и мно го успе ха
на сту ди ја ма ко је су пред њи -
ма – ре као је ди рек тор РК-а
Ди на мо 1954 Игор Сто ја ди -
но вић.

Пан че во се опет и по раг -
би ју пре по зна је...

ЕВРОП СКИ ШАМ ПИ О НАТ У РАГ БИ ЈУ

СРЕ БРО ЗА СР БИ ЈУ И ПАН ЧЕ ВО

На те ре ну с ве штач ком тра -
вом по крај Ха ле спор то ва на
Стре ли шту 22. апри ла одр жан
је леп фуд бал ски су срет. На и -
ме, у го сте вр шња ци ма из ФК-
а „Ми ка Ан тић” до шли су дру -
га ри из ФК-а Ло ко мо ти ва из
Брч ког, пред во ђе ни на шим
су гра ђа ни ном Ду ша ном Мо -
ка ном. У при ја тељ ском од ме -
ра ва њу сна га мег дан су по де -
ли ли ма ли ша ни ро ђе ни 2007.
и 2009. го ди не, па су гле да о ци
мо гли да ви де две утак ми це.

Као и увек ка да су ова кви су -
сре ти у пи та њу, ре зул тат је био
у дру гом пла ну, а нај ва жни је је
би ло да се ма ли ша ни дру же,
да стек ну но ва ис ку ства, али и
да се на пра ве усло ви да овај,
та ко зва ни дан при ја тељ ства
по ста не тра ди ци о на лан.

– Пре не ко ли ко го ди на би ли
смо го сти ФК-а Ди на мо, а са да
се пр ви пут са ста је мо с дру га -
ри ма из ФК-а „Ми ка Ан тић”.

Бр зо ће мо на шим но вим при -
ја те љи ма уз вра ти ти по се ту,
јер же ли мо да ово ле по дру же -
ње кроз фуд бал по ста не тра -
ди ци ја – ре као је Ду шан Мо -
кан.

Го сте из Брч ког по здра вио
је и Ми лен ко Чуч ко вић, члан
Град ског ве ћа за ду жен за рад,

за по шља ва ње и со ци јал на пи -
та ња.

Го сто ва ње ма лих Бр ча ка у
на шем гра ду зду шно је по мо -
гло и Удру же ње бо ра ца НОР-а
из Пан че ва, пред во ђе но То до -
ром Сто ја но ви ћем.

– Нај ва жни је је да су се
клин ци дру жи ли и ужи ва ли

игра ју ћи фуд бал. На ста вља мо
да ши ри мо на шу мре жу при -
ја те ља из зе ма ља у окру же њу,
па ће мо уско ро и ми го сто ва ти
у Брч ком, где ће мо се упо зна -
ти и с дру га ри ма из Сло ве ни је
и Хр ват ске. Су сре ти с Ло ко мо -
ти вом си гур но ће по ста ти тра -
ди ци ја – ис та као је Сло бо дан
Зу кић, пр ви чо век ФК-а „Ми -
ка Ан тић”.

По сле од и гра них утак ми ца
и руч ка у про сто ри ја ма Удру -
же ња бо ра ца НОР-а ма ли ша -
ни из Брч ког има ли су вре ме -
на да про ше та ју кроз Пан че во,
да се ма ло упо зна ју с на шим
гра дом, али и да оби ђу зо о ло -
шки врт у Бе о гра ду.

ЛЕ ПО ФУД БАЛ СКО ДРУ ЖЕ ЊЕ

„МИ КА” УГО СТИО БР ЧА КЕ

ЂО КИЋ УМЕ СТО ЂО КИ ЋА

По сле по бе де Ди на ма 1945 у

Срп ској Цр њи, упра ва клу ба, с

пред сед ни ком Го ра ном Ја њо ви -

ћем на че лу, од лу чи ла је да,

уме сто Бран ка Ђо ки ћа, на ме сто

пр вог тре не ра по ста ви ње го вог

по моћ ни ка Ду ша на Ђо ки ћа.

– По сле не ко ли ко са ста на ка

од лу чи ли смо се за про ме ну тре -

не ра. На ко рек тан на чин смо се

рас та ли с Бран ком Ђо ки ћем, а

мла ди тре нер Ду шан Ђо кић до -

био је шан су да у пре о ста лих

шест ко ла во ди еки пу и ве ру је -

мо да ће успе шно од ра ди ти свој по сао - ре као је Ја њо вић.

Не ка да шњи фуд ба лер Ди на ма, Цр ве не зве зде и ин тер на ци -

о на лац у Бел ги ји, Ду шан Ђо кић, де би то вао је на клу пи у сре -

ду, 3. ма ја, у ме чу че тврт фи на ла Ку па Вој во ди не про тив

Бе че ја 1918.

без раз ло га, тен зи ја и нер во за
уву кле и ме ђу игра че, у не де љу,
30. апри ла, ни је би ло ни ка квих
кал ку ла ци ја. По сле те шке,
пра ве пр вен стве не утак ми це,
по ка та стро фал но ло шем те -
ре ну на Спорт ском цен тру
„Мла дост”, Жељ ко Стај чић и
ње го ви са и гра чи за слу же но су
сти гли до по бе де и но вих бо -
до ва: Же ле зни чар –Рад нич ки
1:0 (0:0).

По ве ре ње за овај ве о ма зна -
ча јан ду ел Не над Стој чић је

Да ни ло Ко ва че вић, Ми лан
Не ду чић и Не ма ња Це лин. У
дру гом по лу вре ме ну при ли ку
су до би ли и Но вак Ша ли пу ро -
вић, Са ша Ру ња јић и Сло бо дан
Дроб њак.

Око 500 гле да ла ца ни је мо -
гло да ужи ва у пре те ра но ле -
пом фуд ба лу, јер је утак ми ца
има ла ве ли ки зна чај за оба ти -
ма. Же ле зни ча ру је по бе да
обез бе ђи ва ла оп ста нак у срп -
ско ли га шком дру штву, а с но -
ва три бо да при бли жио би се

Стране припремио

Александар
Живковић

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ КА РА ТИ СТА

ШЕСТ МЕ ДА ЉА ЗА МЛА ДОСТ
Под по кро ви тељ ством Ка ра -
те фе де ра ци је Ср би је, про -
шлог ви кен да у Мла де нов цу
је одр жа но др жав но пр вен -
ство за нај мла ђе бор це. У ве -
о ма ја кој кон ку рен ци ји од -
лич не ре зул та те оства ри ли
су чла но ви КК-а Мла дост из
на ше га гра да.

Сре бр не ме да ље су осво ји -
ли Са ра Жу нић и тим пи о -
нир ки у бор ба ма (Ни ко ли на
Иса и ло вић, Ка та ри на Пе тро -
вић, Та ра Ђур ђе вић и Са ра
Жу нић). Брон за на од лич ја су
за слу жи ли: Ми ли ца Дра ги че -
вић, Та ра Ђур ђе вић и ка та-

-ти мо ви пи о нир ки ко је су чи -
ни ли: Та ра Ђур ђе вић, Са ра
Жу нић, Ана Ту бић, Ми ли ца
Дра ги че вић, На ђа Штр бац и
Ми ли ца Ама но вић.



СПОРТ
Петак, 5. мај 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Радинац: М. РАДНИК – ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–ЖСК

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”

Јабука: ИЛАНЏА – ОРК ПАНЧЕВО

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Б. Топола: ТСЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Перлез: ВОЈВОДИНА – ДИНАМО 1945

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Омољица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СЛОГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА

Селеуш: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ

Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Идвор: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ

Војловица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Долово: ДОЛОВО–ОМЛАДИНАЦ

Ковин: КОЛОНИЈА – С. ТАМИШ

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО 25:22

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–МИНАКВА 27:32

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА 31:24

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ГАЈ 38:9

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (З) 1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

С. Црња: БУДУЋНОСТ – ДИНАМО 1945 1:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г) 0:0

Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (Ц) 1:1

Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (С) 2:0

Б. Н. Село: СЛОГА – ЈЕДИНСТВО (К) 3:0

Влајковац: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ 1:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Идвор: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ 3:0

Глогоњ: ГЛОГОЊ–СПАРТАК 3:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ 5:3

Плочица: БОРАЦ–ДОЛОВО 1:5
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Te8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ДОЛОВКЕ НЕМАЈУ ПРЕМЦА

Женска рукометна екипа ОШ „Аксентије Максимовић” из

Долова, предвођена професором Владимиром Вемићем,

освојила је прво место на међуокружном такмичењу одржа-

ном у београдској „Арени”.

Талентоване Доловке су се тако пласирале на републичко

првенство, које ће бити одржано 9. и 10. маја у Караташу.

Мушки тим доловачке школе освојио је треће место.

Ди на мо пао 
у Су бо ти ци

Пан чев ке из гу би ле 
од Ми на кве

Пе то ко ло плеј-офа Су пер ли ге
за му шкар це до не ло је и сед ми
ово се зон ски по раз за Ру ко мет ни
клуб Ди на мо. По сле не срећ -
ног гу бит ка бо до ва од бе о град -
ске Цр ве не зве зде на до ма ћем
те ре ну, мом ци ко је пред во ди
тре нер Иван Пет ко вић има ли
су на про гра му те шко го сто ва -
ње у Су бо ти ци и мег дан с до -
ма ћим Спар та ком. Иа ко су
„жу то-цр ни” би ли су о че ни с
мно го про бле ма пре овог ду е -
ла, јер тре нер Иван Пет ко вић
то ком не де ље ни је имао све
игра че на рас по ла га њу на тре -
нин зи ма, Ди на мо ни је с бе лом
за ста вом кре нуо пут се ве ра
Бач ке. Го сти су по ку ша ва ли да
па ри ра ју рас по ло же ном до ма -
ћи ну, али овог пу та ни су ус пе -
ли: Спар так –Ди на мо 25:22
(12:8).

Око 500 гле да ла ца у дво ра -
ни „Ду до ва шу ма” у Су бо ти ци
ужи ва ло је у игри сво јих ми -
ље ни ка, ко ји су већ у пр вом
по лу вре ме ну оства ри ли осет -

С РУКО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПРА ЗНИЧ НИ ВИ КЕНД У ЗНА КУ ПО РА ЗАОД ЛИЧ НИ КА ДЕ ТИ
Пр вен ство Ср би је у кик-бок су
одр жа но је про шлог ви кен да у
Сом бо ру. У кон ку рен ци ји 230
так ми ча ра из 40 клу бо ва за па -
же не ре зул та те оства ри ли су и
чла но ви КБК-а „Све ти Цар Ла -
зар” из Ба нат ског Но вог Се ла.

У ди сци пли ни лајт-кон такт
за ка де те Ива Пле ћић је осво -
ји ла сре бро, а Јо ван Мар ко вић
се оки тио брон зом.

МАЈ СКИ КУП
Про шлог ви кен да у Но вом Са -
ду је одр жа но тра ди ци о нал но
ка ја ка шко над ме та ње по зна то
и као „Мај ски куп”. Уче ство ва -
ло је 250 так ми ча ра ко ји су ве -
сла ли у те шким вре мен ским
усло ви ма, бо ре ћи се са су пар -
ни ци ма, али и с ки шом, ве -
тром и ни ском тем пе ра ту ром.

У ка те го ри ји ми ни-ка јак
члан ККК-а Пан че во Лу ка
Стан чев ски осво јио је брон за -
но од лич је. Ју ни ор ски дво сед
у са ста ву Алек са Лев на јић –
Бо јан Ма ри ло вић оки тио се
сре бром у тр ци на 200 м, а од -
лич је истог сја ја Бо јан је за ра -
дио и у над ме та њу јед но се да
на 1.700 м.

Овим ре зул та ти ма тре ба до -
да ти и брон зу Ни ко ле Ке ље ви -
ћа, ко ји је на сту пао за Ка ја ка -
шки са вез Вој во ди не.

ЗЛАТ НИ ВУК КА НАЧ КИ
Чла но ви Ша хов ског клу ба
„Аље хин” на ста вља ју да ни жу
успе хе и осва ја ју тро фе је на
свим так ми че њи ма на ко ји ма
уче ству ју.

На ка дет ском тур ни ру у
Цре па ји, у ве о ма ја кој кон ку -
рен ци ји, на ши мла ди су гра ђа -
ни су са мо по твр ди ли из у зе тан
та ле нат и по ка за ли да ква ли -
те тан рад увек до не се ре зул тат.

Вук Ка нач ки је осво јио пр во
ме сто са шест по е на из шест
пар ти ја. Мар ко Фор ђа ри ни се
оки тио сре бр ном ме да љом, а

Ђор ђе Но ви че вић за слу жио је
брон зу. Нај у спе шни јим так -
ми ча ри ма ме да ље је уру чи вао
Вук Же га рац, нај бо љи омла -
ди нац у на шој зе мљи, та ко ђе
члан ШК-а „Аље хин”.

Већ 15. ма ја стар то ва ће и
се ни ор ска ју жно ба нат ска ли га
у ша ху, на ко јој ће клуб из на -
ше га гра да на сту пи ти с ка дет -
ским са ста вом. Тре ба ре ћи да
је „Аље хин” био пр ва еки па из
Пан че ва ко ја је оства ри ла пла -
сман у Пр ву ли гу, али да због
не до стат ка сред ста ва ни је уче -
ство ва ла у њој.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ман Спар та ка Ду шан Пе тро -
вић, ко ји је сјај ним ин тер вен -
ци ја ма за слу жио и на зив игра -
ча утак ми це, а ефи ка сно шћу
се ис та као пи вот мен Је лић, ко -
ји је по сти гао се дам го ло ва.

Ди на мо је играо у са ста ву:
Пе тар Жу јо вић (три го ла),

са и гра чи бо ри ли су се ко ли ко
су мо гли... По не ки из гу бље ни
ду ел сва ка ко не ће по ква ри ти
сјај ну сли ку ко ју су ру ко ме та -
ши Ди на ма „на сли ка ли” ове
се зо не, у де би тант ском на сту -
пу у дру штву нај бо љих. Би ти
од мах иза Вој во ди не и Цр ве не
зве зде, као и ме ђу че ти ри нај -
бо ље еки пе у Ку пу Ср би је – ве -
ли ки је успех. Огро ман. За то
ни на ви ја чи не тре ба да бу ду
раз о ча ра ни, већ да са че ка ју
пр ву при ли ку и сво јим љу бим -
ци ма да ју по др шку баш она -
кву ка кву су им да ва ли то ком
це ле се зо не.

На ред ни ду ел у плеј-офу
Ди на мо ће има ти 13. ма ја, ка -
да ће у По же ги од ме ри ти сна -
гу са Сло гом.

Љу би те љи ру ко ме та у на шем
гра ду има ли су при ли ку да
при су ству ју од лич ном ме чу у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту у
су бо ту, 29. апри ла. У 15. ко лу
Су пер Б ли ге ЖРК Пан че во
уго стио је Ми на кву из Но вог
Са да. Био је то меч ко ји ће се
ду го пам ти ти. Де вој ке ко је
пред во ди Мар ко Кр стић ни су
се упла ши ле ве ли ког фа во ри та,
већ су би ле рав но прав не с ри -
ва лом из Но вог Са да, а у пр вом
по лу вре ме ну си гур но и бо љи
про тив ник. Ипак, Ми на ква је
оправ да ла уло гу фа во ри та, али
за све учи ње но на овој утак ми -
ци де вој ка ма из на ше га гра да
тре ба истин ски че сти та ти: Пан -
че во –Ми на ква 27:32 (14:15).

Од са мог по чет ка утак ми це
во ди ла се же сто ка бит ка на те -
ре ну. Све тла на Ни чев ски и
ње не дру га ри це на па ле су фа -
во ри та, па су ве ћим де лом пр -

У Бер ли ну је про шлог ви кен -
да одр жан тур нир Европ ског
џу до-ку па за ка де те и ка дет -
ки ње, на ко јем су на сту пи ла
694 так ми ча ра из 33 зе мље.

На ша су гра ђан ка Ан дреа
Сто ја ди нов, чла ни ца ЏК-а Ди -
на мо, по но ви ла је сја јан на -
ступ и осво ји ла злат ну ме да љу
у ка те го ри ји до 48 кг. На пу ту
до нај вред ни јег тро фе ја она је
ре дом по бе ђи ва ла ри вал ке из
Хо лан ди је, Ма ђар ске и Не -
мач ке (три про тив ни це). У
уло зи тре не ра био је Ан дре ин
брат Алек са Сто ја ди нов.

Ан дреа је овим по твр ди ла
пр во ме сто на свет ској ранг-
ли сти за ка дет ки ње у ка те го -
ри ји до 48 кг.

У исто вре ме у Ха ли спор то -
ва на Стре ли шту одр жан је де -
се ти ме ђу на род ни тур нир
„Тро феј гра да Пан че ва”. Уче -
ство ва ло је 538 так ми ча ра из
БиХ, Хр ват ске, Ма ђар ске, Ру -
му ни је и Ср би је.

У екип ном де лу так ми че ња
по бе дио је бе о град ски Пар ти -
зан, ис пред Ра ко ви це и Ин -
сти ту та за џу до, та ко ђе из
глав ног гра да.

ЏК Ди на мо пред ста вља ло је
58 бо ра ца, ко ји су осво ји ли 19
ме да ља. Нај вред ни је тро фе је
су за слу жи ли: Ми ли ца Се ку -
ло вић, Фи лип Фран цуз, Ан ђе ла

Ран ђе ло вић, Вук Ко шић и Ни -
ко ла До стић. Сре бром су се
оки ти ли Ма ри ја и Је ле на Сто -
ја нов ски и Ми лош Се ку ло вић,
а брон зе су за ра ди ли: Сте фан
Мо ми ров, Не ма ња Ђу ри шић,
Ма те ја Сто ја нов ски, Алек са
Ђу ро вић, Ми ле на Се ку ло вић,
Јо ва на Ра хо вић, Ан дри ја на
Кр те нић, Вла ди мир Бог да нов -
ски, Ог њен Ђу ри шић, Ни ко ла
Јо ва нов и Да ни јел Ма ра вић.

Алек сан дар Лу пу лов из ЏК-
а Пан че во оки тио се злат ном
ме да љом, а ње го ви клуп ски
дру га ри Ла зар Ал би ја нић и
Ла зар Ва нев ски осво ји ли су
сре бр но од но сно брон за но од -
лич је.

За па же ни су би ли и чла но -
ви ЏК-а Је дин ство из Ка ча ре -
ва. Алек сан дар Ди ми тров ски
и Ан дреа Ђа ко вић осво ји ли су
сре бр не ме да ље, а брон зе су
за слу жи ли Раст ко Ан ђе ло вић,
Мак сим Сто ја нов ски и Кри -
сти на Бјел че вић.

вог по лу вре ме на има ле два го -
ла пред но сти. Ипак, у фи ни шу
пр вог де ла ма ло им је по не -
ста ло кон цен тра ци је, што су
го шће, пред во ђе не Алек сан -
дром Ми тић, не ка да шњом
игра чи цом Пан че ва, уме ле да
ис ко ри сте, па су на од мор оти -
шле с ми ни мал ном пред но -
шћу (14:15).

Дру го по лу вре ме до не ло је
та ко ђе бес по штед ну бор бу,
игра ло се гол за гол, до ма ће су
чак ус пе ле да по ве ду са 18:17,
у 40. ми ну ту гу би ле су с 19:20,
а он да је по че ло да им по не -
ста је сна ге, што су Но во са ђан -
ке уме ле да ис ко ри сте и да се
ре зул тат ски „од ле пе”, па су
сте че ну пред ност ис ку сно са -
чу ва ле до кра ја.

Тре ба ре ћи да су го шће у
овој утак ми ци има ле и бла гу
на кло ност су ди ја, а то нај бо ље
по твр ђу је чак 11 сед ме ра ца
до су ђе них у њи хо ву ко рист и
16 ми ну та ис кљу че ња за игра -
чи це до ма ћег ти ма.

И по ред по ра за, де вој ке Пан -
че ва за слу жу ју по хва ле. Са ња
Па вло вић је по но во чи ни ла чу -
да на го лу, а ус пе ла је да од бра -
ни и че ти ри пе на ла. Ми ли ца
Кој чић је по сти гла 11 го ло ва,
док су Це ца Ни чев ски и Ма ја
Ра дој чин по че ти ри пу та би ле
пре ци зне. Ка та ри на Шу бе рић
је три пу та по го ди ла мре жу ри -
ва ла, Ива на Та не лов два, а у
ли сту стре ла ца су се упи са ле и
Је ле на Цвет ко вић, Ива на Но -
ва ков и Ма ри ја Ми ли ће вић.

У на ред ном ко лу Пан чев ке
го сту ју у Ра дин цу, где ће од ме -
ри ти сна гу с Мла дим рад ни -
ком.

НО ВО СТИ СА СТРУ ЊА ЧЕ

АН ДРЕА СТОЈАДИНОВ ПО НО ВО ПР ВА

ну пред ност, па је Спар так на
од мор оти шао са че ти ри го ла
„ви шка” (12:8).

Дру го по лу вре ме ни је до не -
ло мно го дру га чи ју сли ку на
те ре ну. Пан чев ци су по ку ша -
ва ли да не што про ме не, да
сма ње пред ност до ма ћи на, али
Су бо ти ча ни су све ата ке ве што
од би ја ли. Од ли чан је био гол -

Ми љан Бу њев че вић (два),
Бран ко Ра да но вић (три), Ра ду -
ле Ра ду ло вић, Иван Дис тол
(три), Ми лош Ба ру џић (је -
дан), Ни ко ла Ра до ва но вић,
Па вле Бан ду ка (шест) и Сте -
фан Ша по њић (че ти ри го ла).

Би ло ка ко би ло, Ди на мо ни
по ред по ра за ни је раз о ча рао.
Бран ко Ра да но вић и ње го ви
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Ла зар Ла зић,
сред њо шко лац:
     
– Ве ро ват но ћу ићи у
град с дру га ри ма. Не -
де љу ћу про ве сти код
ку ће и од ма ра ћу се.
Нај ве ро ват ни је 
ћу ма ло и учи ти за
шко лу.

Вељ ко Вла хо вић,
сред њо шко лац:
     
– Ви кенд ћу про ве сти 
с дру га ри ма. Ве ро ват но
ће мо се ше та ти по 
гра ду. У не де љу 
ћу учи ти, ка ко бих 
по пра вио оце не.

Ан ђе ла 
Тир мен штајн,
сред њо школ ка:
     
– Ве ро ват но ћу ићи
код ба бе и де де или
у Бе о град. Све ви ше 
и ви ше учим ка ко се
бли жи крај го ди не, 
па ћу део ви кен да 
по све ти ти и шко ли.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Бе да че ње
Где је из лаз из го ре о пи са не ствар но сти? Од го вор је јед но ста ван: у

про ме ни ста ња све сти, у хва та њу ши ри не, суп тил них по ру ка, у ужи -

ва њу у умет но сти... То се до би ја, на при мер, од ма ра њем очи ју и ду -

ше док по сма траш умет нич ко де ло, сли ку. То се по сти же чи та њем

књи га, нај ра зно вр сни је са др жи не: са свим је океј струч на ли те ра ту -

ра, баш као и бе ле три сти ка, а ни ен ци кло пе ди је ни су за из бе га ва ње.

    Ако ис кљу че ни ТВ, у ком мо жеш и да се огле даш, укљу чиш –

по но во кре ће бе да че ње.

Те шко си во
Кад укљу чиш ТВ са же љом да са знаш шта се до га ђа у Ср би ји, на

ско ро свим до ма ћим ка на ли ма све је цр но-бе ло, иа ко је одав но

из ми шље на ко лор на ва ри јан та. Исти ни на во љу – све је си во, те -

шко, с ни јан са ма ру жи ча сте.

    А ва жна је баш по ме ну та исти на, ко ју рет ко мо жеш да ви диш

и чу јеш. Те ле ви зиј ски про грам се пре тво рио у без лич ну про па -

ганд ну ка шу, про мо ци ју те шке си ве ко ја ву че на ру жи ча сту. Хо -

ће ли се то про ме ни ти ако мрд неш не ку од ан те на? Јок.

Пу та три
Пре ле по је има ти де те, још леп ше је ка да имаш де цу, ре ци мо де -

те пу та три. Див но је има ти оства ри ву иде ју за по кре та ње соп -

стве ног би зни са, див ни је од то га је сте ка да имаш мно жи ну од те

сор те, на при мер три иде је. Су пер ски је ка да те за о ку пља фи на,

ду шев на ми сао, су пер ски је је ка да те во зе ба рем три та кве ми -

сли. Ка да је до бро пу та три, он да си бли зу од лич ног.

    Али ка да имаш три та њи ра за хва та ње ТВ сиг на ла, он да си у

бе да ку. Пу та три.

Таленат потврђен на
надметању у Вршцу

Трофеји и у синглу
и у дублу

У Вр шцу је про шлог ви кен да одр жа -
но Пр вен ство Ср би је у бад мин то ну за
ју ни о ре, на ко јем су од лич не ре зул та -
те оства ри ли и на ши су гра ђа ни.

Ан ђе ла Вит ман из БК-а Пан че во
осво ји ла је злат ну ме да љу у гру пи де -
вој чи ца од три на ест го ди на. Нај сјај -
ни је од лич је при па ло јој је и у ду блу,
а за ра ди ла га је за јед но с клуп ском
дру га ри цом На та ли јом Бо ха ре вић. У
ис тој гру пи Ма ша Алек сић и Ми о на
Фи ли по вић за слу жи ле су брон зе. Пе -

ЈУ НИ ОР СКО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У БАД МИН ТО НУ

ОД ЛИЧ НИ КЛИН ЦИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ

тар Ра до нић је осво јио сре бр ну ме да -
љу у ду блу, с парт не ром из БК-а
Клер. Дру гог да на так ми че ња Ан ђе ла
Вит ман и Са ња Пе рић осво ји ле су
сре бр ну ме да љу у жен ском ду блу у
кон ку рен ци ји де во ја ка од де вет на ест
го ди на. Ан ђе ла и Са ња су ус пе ле да
осво је и брон за не ме да ље у син глу у
кон ку рен ци ји так ми чар ки од пет на -
ест го ди на.

Од лич ни су би ли и чла но ви БК-а
Ди на мо. Нај у спе шни ја је би ла На ђа
По по вић, ко ја је у ду блу с Мар том Је -
вре мо вић из кру ше вач ких Зма је ва
осво ји ла сре бр ну ме да љу. Ка та ри на
Виг, Ана ста си ја Мир ко вић, Ми хај ло
Виг и Ва ња Бо кан за ра ди ли су брон -
за на од лич ја.

A. Живковић

У Ха ли спор то ва на Стре ли шту 23.
апри ла одр жа ни су Б и Ц тур нир под
на зи вом „Пан че во 2017”, а ор га ни за -
то ри су би ли БК Ди на мо и Бад мин тон
са вез Ср би је. Над ме та ли су се игра чи
из: Бе о гра да, Но вог Са да, Зре ња ни на,
Кра гу јев ца, Кру шев ца, Лат ко ви ћа и
на шег гра да.

– Же лео бих да че сти там осва ја чи -
ма ме да ља и да за хва лим уче сни ци -
ма тур ни ра. Хва ла и Бад мин тон
са ве зу Ср би је за ср дач ну ло ги стич ку
по др шку, као и Спорт ском са ве зу
Пан че ва и ЈКП-у „Мла дост”, без чи је
ве ли ке по мо ћи ор га ни за ци ја овог
тур ни ра не би би ла мо гу ћа – ре као је
Го ран Је ле си је вић, пред сед ник Бад -
мин тон клу ба Ди на мо.

На Б-тур ни ру у по је ди нач ној кон ку -
рен ци ји три јум фо вао је Сте фан Ми ја -
то вић из БК-а Пан че во, а сре бро је
при па ло ње го вом клуп ском ко ле ги
Ива ну Ко ва че ви ћу. У жен ској кон ку -
рен ци ји сре бр ну ме да љу је за слу жи ла
Со фи ја Ка ра но вић из Ди на ма. У над -
ме та њу жен ских па ро ва нај сјај ни је
од лич је су за слу жи ле Кри сти на Јо вин
из Но вог Са да и Ми ли ца Уско ко вић
(БК Пан че во), а брон за је при па ла
так ми чар ка ма Ди на ма Ани Га ври лов

и Со фи ји Ка ра но вић. У кон ку рен ци ји
ме шо ви тих па ро ва нај бо љи су би ли
Иван Ко ва че вић и Ми ли ца Уско ко вић
(БК Пан че во), а брон зе су за ра ди ли
Ми ло рад Ми си мо вић и Со фи ја Ка ра -
но вић (БК Ди на мо) и Не ма ња Ра до ва -
но вић из Кру шев ца и Ана Га ври лов
(БК Ди на мо).

На ши су гра ђа ни су би ли од лич ни и
на Ц-тур ни ру. У по је ди нач ном над ме -
та њу де ча ка Ми хај ло Бор ка из БК-а

Пан че во три јум фо вао је ис пред сво јих
клуп ских дру га ра Алек сан дра Вит ма -
на и Бо ри са Ку ру ца. Са шка Пет ко вић
из БК-а Пан че во оки ти ла се сре бром,
а брон зу је за слу жи ла Мар та Бу квић,
та ко ђе чла ни ца тог клу ба. У над ме та -
њу му шких па ро ва Ми хај ло Бор ка и
Алек сан дар Вит ман (БК Пан че во)
осво ји ли су злат ну, а Вељ ко Цу ка нић
и Де јан Ми ло ше вић (БК Ди на мо) сре -
бр ну ме да љу. У кон ку рен ци ји жен -
ских па ро ва три јум фо ва ле су Ја сми на
Ми ло ше вић и Ма ја Сер дар (БК Ди на -
мо), сре бро је при па ло Мар ти Бу квић
и Са шки Пет ко вић (БК Пан че во), а
брон за Ми ни Би киц ки из Но вог Са да
и Ол ги ци Пет ко вић (БК Пан че во).

Јед на од спе ци фич но сти овог тур -
ни ра је и над ме та ње ме шо ви тих па -
ро ва. Ми хај ло и Све тла на Бор ка, син
и мај ка, чла но ви БК-а Пан че во, осво -
ји ли су сре бр но од лич је, а брон зу су
за ра ди ли Де јан Ми ло ше вић и Ма ја
Сер дар из БК-а Ди на мо. A. Ж.

ТУР НИР У НА ШЕМ ГРА ДУ

СРЕ БРО ЗА МА МУ И СИ НА

РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ КЕ

Чла ни це БК-а Пан че во На та ли ја Бо ха ре вић, Ан ђе ла Вит ман и Са ња Пе -

рић уче ство ва ле су про шлог ви кен да с ре пре зен та ци јом Ср би је на ме ђу -

на род ном тур ни ру у грч ком гра ду Си ди ро ка стру.

На та ли ја је, за јед но с парт нер ком из Бу гар ске, осво ји ла злат ну ме да -

љу у кон ку рен ци ји жен ских ду бло ва, као и брон за но од лич је у ме шо ви -

том ду блу, с парт не ром из Бе о гра да.

Ан ђе ла Вит ман је за слу жи ла сре бро у жен ском син глу, а од лич је истог

сја ја при па ло јој је и у ме шо ви том ду блу, с парт не ром из Бе о гра да.


