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ЗА ВР ШЕ НИ ГО ТО ВО СВИ РА ДО ВИ У ОБЈЕК ТУ НА БА ВА НИ ШТАН СКОМ ПУ ТУ

УСКО РО ОТВА РА ЊЕ НО ВОГ ЗА ТВО РА
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Викенд зачињен 
победама
» страна 9

У бу ду ћем КПЗ-у у 
Пан че ву би ће сме ште но
500 осо ба ли ше них 
сло бо де, а ра ди ће око 300
стра жа ра и дру гих 
за по сле них

Без бед но сне ме ре би ће
као у слич ним објек ти ма у
Европ ској уни ји

На Ба ва ни штан ском пу ту ових да на
се при во де кра ју при пре ме за отва ра -
ње но вог за тво ра, чи ја је из град ња
фи нан си ра на нов цем Европ ске ин ве -
сти ци о не бан ке (18 ми ли о на евра) и
Вла де Ср би је (пет ми ли о на евра).

Ка ко је „Пан чев цу” са оп ште но у
Упра ви за из вр ше ње кри вич них санк -
ци ја при Ми ни стар ству прав де Ср -
би је, у то ку су за вр шни ра до ви на
по ста вља њу „жи лет” бо дљи ка ве жи -
це, као и пар тер но уре ђе ње и озе ле -
ња ва ње. 
Па ра лел но с тим на но си се за вр шни
слој ас фал та на при ступ ној са о бра -
ћај ни ци и пар кин зи ма по ред пред -
њег де ла ком плек са за твор ских обје -
ка та, а у то ку је и ате сти ра ње си сте ма
нео п ход них за по зи тив ни из ве штај
Ко ми си је за тех нич ки при јем.
Иза зи до ва тог објек та би ће сме ште -
но 500 осо ба ли ше них сло бо де, а о
њи ма ће се ста ра ти око 250 стра жа ра.
Но ви Ка зне но-по прав ни за вод (ка ко
ће се зва нич но зва ти но ви за твор у
Пан че ву) спе ци фи чан је и по то ме
што ће за тво ре ни ци и осо бље ко ји бу -
ду ра ди ли у ње му, има ти све што им
је нео п ход но да пот пу но са мо стал но
функ ци о ни шу.

по се бан еду ка тив ни цен тар у ко ме ће
се об у ча ва ти они ко ји ће би ти за по -
сле ни у ње му, као и осо бље из Упра ве
за из вр ше ње кри вич них санк ци ја и
дру гих за тво ра у Бе о гра ду и у Вој во -
ди ни.

Ва жно је на гла си ти и да ће ће ли је
за осу ђе на ли ца би ти опре мље не на -
ме шта јем ко ји је у пот пу но сти про из -
ве ден у ка зне но-по прав ним за во ди -
ма у Ни шу, По жа рев цу, Срем ској Ми -
тро ви ци и у Вас пит но-по прав ном до -
му у Кру шев цу. У пи та њу су кре ве ти,
ду ше ци, по сте љи на, сто ло ви, сто ли це
и ка се те за гар де ро бу.

Ти ме су оства ре не зна чај не уште де
у од но су на њи хо ве це не на тр жи шту,
а по стиг нут је и циљ да се осу ђе на
ли ца и шти ће ни ци оспо со бе за рад у
дрв ној, ме тал ској и кро јач кој про из -
вод њи. Ти ме ће им се омо гу ћи ти за -
по шља ва ње ка да од слу же ка зне и иза -
ђу на сло бо ду, као и ре со ци ја ли за ци -
ја. Осим то га, сма њи ће се про це нат
бив ших за тво ре ни ка ко ји ка да се на -
ђу у та квим усло ви ма, по на вља ју кри -
вич на де ла.

Ина че, ком плекс обје ка та но вог Ка -
зне но-по прав ног за во да са сто ја ће се
од де сет згра да раз ли чи тих на ме на и
про сти ра ће се на укуп ној по вр ши ни
од 24.000 ква драт них ме та ра. Бу ду ћи
пан че вач ки КПЗ за у зе ће 10 хек та ра
зе мљи шта ко је при па да по сто је ћој
еко но ми ји, али је пар це ла ци јом одво -
јен у по себ ну це ли ну.

За ни мљи во је и да је но ви за твор
гра ђен то ком це ле про шле го ди не.
Рад ни ци фир ме ко ја је би ла ан га жо -
ва на за тај по сао ни су пре ки да ли ра -
до ве ни то ком ве ли ких вру ћи на и ви -
ше днев них тем пе ра ту ра ис под ну ле.

М. Глигорић

– Ка зне но-по прав ни за вод у Пан че -
ву има ће и по се бан ме ди цин ски блок
с не ко ли ко бол нич ких со ба за лак ше
слу ча је ве, као и сво ју сто ма то ло шку
ор ди на ци ју и апа рат за ул тра звук. По -
ред ме ди цин ског, по сто ја ће и спорт -
ски блок, као и по се бан део где ће се
на ла зи ти ра ди о ни це у ко ји ма ће ра -
ди ти осу ђе на ли ца. То је ва жно, јер
ти ме Упра ва за из вр ше ње кри вич них
санк ци ја спро во ди Стра те ги ју о из вр -
ше њу кри вич них санк ци ја до 2020. го -
ди не и ак ци о не пла но ве за обу ку осу -
ђе них ли ца кроз ви ше про гра ма ко ји
мо гу да им омо гу ће за по шља ва ње ка -
да им ис тек ну за твор ске ка зне – та ко -
ђе нам је ре че но у Упра ви за из вр ша -
ва ње кри вич них санк ци ја.

На ши са го вор ни ци из те ин сти ту -
ци је на гла си ли су и да ће, ка да је реч

о без бед но сти, но ви за твор мо ћи да се
по ре ди с нај са вре ме ни јим та квим
објек ти ма у зе мља ма чла ни ца ма Европ -
ске уни је. Има ће нај ви ши сте пен обез -
бе ђе ња и би ће опре мљен по себ ним
тех нич ким си сте мом за шти те.

На ула зу ће би ти по ста вље на не -
про бој на ста кла, кон тра ди вер зи о на
вра та нај но ви је ге не ра ци је и ту нел за
ске ни ра ње ства ри, а но ви за твор има -
ће и про сто ри је за руч ни пре трес. Цео
ком плекс је огра ђен дво стру ким ре -
дом огра де, ко ја ће би ти по кри ве на
си сте мом тер мо ви зиј ских ка ме ра нај -
но ви је ге не ра ци је. Осим то га, уну тра -
шњост ком плек са но вог за тво ра и ње -
го ва око ли на би ће кон тро ли са ни с
ви ше сто ти на ви део-ка ме ра.

За ни мљи во је и да ће у ком плек су
но вог пан че вач ког КПЗ-а по сто ја ти
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Има и до брих ве сти
На ши штам па ни и елек трон ски ме ди ји ових да на као да се утр ку ју у
то ме ко ће об ја ви ти што ви ше не га тив них ин фор ма ци ја. Бом бар ду -
ју нас је зи вим при ча ма о же на ма жр тва ма по ро дич ног на си ља, за -
стра шу ју ћим на ја ва ма о на па ду ко сов ске по ли ци је на Ср бе на се ве -
ру Ко со ва, за бри ња ва ју ћим прог но за ма да ће нај моћ ни је др жа ве
За па да на си лу на те ра ти на шу др жа ву да пот пи ше спо ра зум са Ал -
бан ци ма, као и ко мен та ри ма о све из ве сни јим про ме на ма у Вла ди
због су ко ба и не су гла си ца из ме ђу на ших ми ни ста ра.

Та кве ве сти су иде ал не за без вољ ност, бес пер спек тив ност и пе си -
ми зам, као и ве ро ва ње да у по след ње вре ме не ма баш ни чег што би
мо гло да се ока рак те ри ше као ле по и охра бру ју ће.

Иа ко је по зи тив них ве сти и при ло га у на шим ме ди ји ма ма ло, ипак
их има и за слу жу ју па жњу. На ве шће мо са мо не ке од број них при ме ра.

Аме рич ка ТВ мре жа Си-Ен-Ен, ко ја је про те клих го ди на ис кљу чи -
во не га тив но из ве шта ва ла о Ср би ји, про гла си ла је на шу зе мљу за
дру гу на ли сти нај а трак тив ни јих ту ри стич ких де сти на ци ја на све ту
и на ве ла је да на ест нај леп ших и нај за ни мљи ви јих ме ста у на шој др -
жа ви ко ја би оба ве зно тре ба ло по се ти ти.

Из да на у дан у Бе о гра ду је све ви ше стра них ту ри ста. До ла зе из
Са у диј ске Ара би је, Ки не, Изра е ла, Ен гле ске, Бу гар ске и мно гих дру -
гих зе ма ља. Нај ви ше им се до па да ју на ша хра на, го сто љу би вост, спо -
ме ни ци из про шло сти, му зич ки фе сти ва ли по пут „Ег зи та” и оби ље
ме ста за про вод у ноћ ним са ти ма. Ап со лут ни ре кор де ри по бро ју
по се ти ла ца су др жа вља ни Тур ске, што је не ке на ше ко ри сни ке дру -
штве них мре жа ин спи ри са ло да сми сле ша лу у ко јој се ка же: „Ако
смо са да ова ко до бри с Тур ци ма, где би смо тек би ли да ни је би ло
Ка ра ђор ђа и Ми ло ша Обре но ви ћа?”

Ле пих ве сти има и у спор ту. Наш не ка да шњи „ком ши ја” Игор Ко -
ко шков (из Ба нат ског Бре стов ца) ових да на је и зва нич но по стао ко -
уч или пр ви тре нер јед ног од нај бо љих аме рич ких ти мо ва у Ен-Би-
Еј ли ги – „Фи никс сан са”. Да нам је не ко пре не ко ли ко го ди на ре као
да ће до ћи дан ка да ће наш чо век во ди ти пр во ли га шку еки пу у зе -
мљи ко ја је по стој би на ко шар ке, пр во што би смо по ми сли ли, је сте
да ха лу ци ни ра.

У спорт ском све ту у ино стран ству го во ри се у су пер ла ти ву о још
јед ном на шем зе мља ку – Жељ ку Бу ва чу, до не дав ном за ме ни ку тре -
не ра „Ли вер пу ла” Јир ге на Кло па. Ка ко се на ја вљу је, он ће уско ро
про ме ни ти клуб и по ста ти дру ги чо век лон дон ског „Ар се на ла”.

На ша зе мља и Бе о град се спо ми њу по ле пом и ка да је реч о вр хун -
ској европ ској ко шар ци. Од 17. до 21. ма ја у срп ској пре сто ни ци ће
се игра ти тур нир „Фај нал фор”, на ко ме ће уче ство ва ти не ко ли ко
нај бо љих европ ских ти мо ва. Због овог спорт ског до га ђа ја већ одав -
но су по пу ње ни го то во сви бе о град ски хо те ли, а по ред на ви ја ча из
че ти ри европ ске др жа ве, на ја вљу је се да ће наш глав ни град би ти и
под оп са дом стра них но ви на ра.

О Ср би ји и Бе о гра ду се по зи тив но из ве шта ва и због пред сто је ћих
му зич ких фе сти ва ла. Кар те за „Ег зит” се од лич но про да ју, што и не
чу ди ако се узме у об зир да ће ме ђу из во ђа чи ма би ти Грејс Џонс, Зи -
ги Мар ли, Деј вид Ге та, Ни на Кра виц и мно ги дру ги. Они ко ји во ле
твр ђи ро кер ски звук има ће при ли ку да на „За је чар ској ги та ри ја ди”
гле да ју кон церт Би ли ја Ај до ла.

По во ди за оп ти ми зам и ве ру да се у на шој зе мљи де ша ва ју и ле пе
ства ри је су и све че шћи ус пе си на ших мла дих ма те ма ти ча ра, ком -
пју тер ских про гра ме ра и фи зи ча ра на стра ним так ми че њи ма. Иа ко
су пре пу ште ни се би, без по мо ћи др жа ве, по сти жу бо ље ре зул та те
не го њи хо ви вр шња ци из нај ја чих свет ских и европ ских зе ма ља.

Би ло би не пра вед но не спо ме ну ти и то да се у Ср би ји све че шће
ор га ни зу ју ху ма ни тар не ак ци је за по моћ љу ди ма у не во љи. По кре ћу
их обич ни љу ди, о ко ји ма се ма ло зна и го во ри, али они сво јом ху -
ма но шћу на нај леп ши мо гу ћи на чин де ман ту ју пред ра су де да смо
као дру штво по ста ли за тво ре ни у се бе и нео се тљи ви на ту ђе не во ље.
О то ме го во ри при мер ђа ка из јед не ша бач ке шко ле ко ји су по мо гли
дру га ри ма на кон што им је сру ше на ста ра ку ћа, без во де и стру је.
За хва љу ју ћи то ме са гра ђен им је но ви дом, у ко ме са да жи ве.

До кле год има та квих љу ди, не ће мо ћи да се ка же да је у Ср би ји
све цр но и да не ма на де да ће ика да би ти бо ље.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић

Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.

Идемо. Од 1869.

Оно што од ли ку је сед ми и осми број
„Пан чев ца”, је сте пи са ни је о то ме ка -
ко из гле да ју на род не шко ле „у дру -
гих на ро да”, ко је, ре ци мо, пре ма
Прај ском уста ву, „од јед ног раз ре да
има ју пре да ва ти” сле де ће пред ме те:
основ не на у ке хри шћан ске ве ре, чи -
та ње, пи са ње, ра чун до на у ке о про -
пор ци ја ма и де се тич ним бро је ви ма,
оте че стве ни зе мљо пис и по ве сни цу,
оп ште на у ке при ро до сло вља, пе ва ње
и гим на сти ку. С тим да за по след ња

ШИ РИ ТИ ЦАР СТВО ЗНА ЊА 
И СВЕ ТЛО СТИ МЕ ЂУ ЉУД ’МА

да не би ва ља ло да „спо ља шњи из глед
при ро де деј ству је на фан та зи ју и на тај
на чин са ти ре ум ну сна гу, не го да овој
оста ви ши ро ко по ље да ис пи ту је и до -
ку чу је ве чи те исти не, да та ко ши ри

цар ство зна ња и све тло сти ме ђу људ -
’ма и да по мо ћу то га при у го то вља ва
го спо дар ство чо ве ка над при ро дом”.

Све у све му, те шко да би у са да -
шњим вре ме ни ма ова -
кве при че мо гле да кра -
се удар не стра ни це
штам па них ме ди ја.

Из аспек та да на -
шњи це, ве о ма за ни -
мљив је и те ле грам об -
ја вљен на вр ху на сло-
в ни це сед мог бро ја, па
вам га овом зго дом у
це ло сти пре до ча ва мо.

Би ло је ре чи и о из -
бо ру пан че вач ке пу ков -
ни је, а ни су из о ста ле ни
ре дов не ру бри ке – „До -
пи си”, „На род на при -

вре да”, „Бе ле шке”, „Те чај беч ке бер зе”,

„По ли тич не но во сти”, „Раз лич но сти”
и, на рав но, увек за ни мљи ви огла си и
об ја ве.

Ј. Фи ли по вић

два ва жи са мо „ко ли ко је то мо гу ће”.
(Ве ро ват но се ми сли на спо соб ност
уче ни ка да са вла да ју на ве де не пред -
ме те.)

У на став ку је би ло ре чи о си ту а ци -
ји у Фран цу ској, то јест о то ме шта су
њи хо ви кра ље ви ура ди ли за обра зо -
ва ње. Ни шта, под не бом ни шта, ка ко
ау тор ка же. У да љем тек сту на во ди се
и то да су Ру со и Вол тер „име на те сно
све за на са осло бо ђе њем чо ве чан ства
од ду шев них око ва”. Ме ђу тим, већ у

сле де ћим ре чи ма из не та је кон ста та -
ци ја (бо ље ре ћи, кле ве та) да су се (по -
себ но овај дру ги) ве ли ка ши ма ула ги -
ва ли до те ме ре да их је то по пе ло на
врх у њи хо вој зе мљи. У на став ку се
ка же да ни ре во лу ци ја ни ка кав по се -
бан бо љи так обра зо ва њу ни је до не ла,
а да се тек На по ле он о шко ли озбиљ -
ни је ста рао, док пра ви ду хов ни про -
спе ри тет по чи ње 1833. го ди не с вла -
дом кра ља Лу ја Фи ли па.

И у на ве де ном бро ју би ло је ре чи о
усло ви ма ма те ри јал ног бла го ста ња, с
по себ ним освр том на од нос при ро де и
чо ве ка. С тим у ве зи, ау тор на гла ша ва



Нај бо љи ка ра ти сти Ср би је бо -
ра ви ли су од 3. до 7. ма ја у
Пан че ву, где су оба ви ли за вр -
шне при пре ме за Европ ско пр -
вен ство, ко је ће би ти одр жа но
од 10. до 13. ма ја у Но вом Са -
ду. Би ће то нај ве ће ме ђу на -
род но так ми че ње ко је ће ове
го ди не би ти ор га ни зо ва но у
на шој зе мљи, а при ја вље ни су
бор ци из чак 52 др жа ве, што
је ре корд европ ских шам пи о -
на та.

На ши ре пре зен та тив ци у бор -
ба ма су се вред но при пре ма ли

под над зо ром тре не ра Пре дра -
га Сто ја ди но ва и Го ра на Шће -
па но ви ћа. Чла но ви на ци о нал -
ног ка ра те ти ма Ср би је су по -
след њег да на при пре ма би ли
го сти код гра до на чел ни ка Пан -
че ва Са ше Па вло ва, ко ји им је
по же лео успе шан на ступ и ме -
да ље у Но вом Са ду.

Ка ра те клуб „Ди на мо” био је
тех нич ки ор га ни за тор при пре -
ма и до бар до ма ћин под мла -
ђе ној се лек ци ји Ср би је. Чел ни
љу ди тог клу ба за хва љу ју по -
ро ди ци То мић, у чи јој ку ћи су

так ми ча ри има ли ор га ни зо ван
сме штај и до ру чак.

Као и прет ход них го ди на,
удар на пе сни ца на ци о нал ног
ка ра те ти ма би ће нај бо љи и
нај и ску сни ји бо рац Ср би је и
КК-а „Ди на мо” – Сло бо дан Би -
те вић, ко ји ће на сту пи ти по је -
ди нач но у ка те го ри ји пре ко 84
кг, али и као члан еки пе. Дру -
ги пред став ник „Ди на ма”, Ни -
ко ла Јо ва но вић, над ме та ће се
са мо у екип ној кон ку рен ци ји.

Ја сно је да ће све очи по кло -
ни ка ка ра теа у на шој зе мљи

би ти упр те у нај бо љег срп ског
так ми ча ра Сло бо да на Би те ви -
ћа, ко ји је про шле го ди не осво -
јио брон за ну ме да љу. По пу -
лар ни Бо ба спрем но оче ку је
но ви ис пит на шам пи о на ту
Ста рог кон ти нен та, а то ком
ње го вих тро ме сеч них при пре -
ма, по ред Пре дра га Сто ја ди -
но ва, из у зет но су се ан га жо -
ва ли и тре нер Љу би ша Ми -
лен ко вић и спа ринг-парт нер
Алек сан дар Ан ђел ко вић, јер
су сва ко днев но ре а ли зо ва ли
по два тре нин га. А. Ж.

Све ча но отва ра ње на
три ло ка ци је

Из ло жбе, 
пер фор ман си, 
ра ди о ни це, пред ста ве
и му зич ки про гра ми

Све ча но отва ра ње сед мог Ме -
ђу на род ног би је на ла умет нич -
ког деч јег из ра за – БУ ДИ, под
на зи вом „Ле по се играј!”, би ће
одр жа но у пе так, 11. ма ја, у 19
са ти, на три ло ка ци је: у Га ле -
ри ји са вре ме не умет но сти, про -
сто ру „Sky 12” и ка феу „Га ле -
ри ја” – на ја ви ли су на кон фе -
рен ци ји за ме ди је умет нич ки
ди рек тор и осни вач фе сти ва ла
Бра ни слав Ра до ва но вић и умет -
нич ка ди рек тор ка Сне жа на Ћу -
ру ви ја.

У 18 са ти у Га ле ри ји са вре -
ме не умет но сти би ће отво ре на
из ло жба „Коц ка сти уни вер зум
– ле го у Ср би ји” Ане Да јић, ко -
ју су при ре ди ли Ет но граф ски
му зеј из Бе о гра да и Клуб љу -
би те ља ле го коц ки „Скоц ка ни”,
као и из ло жба „Спек три” Цен -
тра за про мо ци ју на у ке, а би ће
при ре ђен и пер фор манс „Ца -
ре во но во оде ло” уче ни ка IV3
ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” (мен -
тор Пре драг Стар че вић). Од 19
са ти у про сто ру „Sky 12” (Ули ца
др Све ти сла ва Ка са пи но ви ћа 12)
би ће пред ста вље не из ло жбе на -
гра ђе них ра до ва с ме ђу на род -
ног кон кур са 7. БУ ДИ: „Ле по се
играј”; „Лу дус” Ма ње Ле кић и
Ксе ни је Мар ко вић; „Ма ли Мон -
мар тр”; за тим из ло жба и ра ди -
о ни це „БУ ДИ ле го гра ди тељ”,
ко је ор га ни зу је „Бе о коц ка”, као
и из ло жба пла ка та „The Bicycle
Exhibition”, у окви ру пу ту ју ће

За вод за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
пр ва и је ди на уста но ва тог
ти па у Вој во ди ни, кон стант -
но ра ди на про ши ре њу бо -
га тог спек тра сво јих услу -
га, због чи јег ква ли те та је
већ по стао не пре ва зи ђен, и
то не са мо по ми шље њу
број них Пан че ва ца и Пан -
чев ки већ и ста нов ни ка чи -
та вог ју жног Ба на та.

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра -
ду не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др Љу -
би ца Ла зић из Кли нич ког
цен тра Ср би је. До вољ но је
ре ћи да др Љу би цу Ла зић
ко ле ге сма тра ју јед ним од
нај бо љих ди јаг но сти ча ра у
на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу ура ди ти и све
вр сте ул тра звуч них пре гле -
да ср ца, а уско ро ће се у За -
во ду „Пан че вац” ра ди ти и
пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ове услу ге
ан га жо ван је је дан од во де -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
То мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма -
ги стар кар ди о ло ги је са Ин -
сти ту та „Де ди ње”. Спе ци ја -
ли стич ки пре глед и ЕКГ код
овог ле ка ра ко шта ју 3.000
ди на ра, це на ул тра зву ка ср -
ца је 4.000 ди на ра, а мо гу -
ће је ура ди ти и спе ци ја ли -
стич ки пре глед и ул тра звук
ср ца по це ни од 7.000 ди -
на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, а
уро ло шке ње гов ко ле га из
исте уста но ве др Не бој ша
Та сић, док је за пре гле де
из обла сти ги не ко ло ги је за -
ду жен др Јо ван Ру дић из
ГАК „На род ни фронт”. Тре -
ба на по ме ну ти да су пре -

гле ди код др Не бој ше Та -
си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло -
шки пре глед ко шта 2.000
ди на ра, ул тра звуч ни уро -
ло шки пре глед ста је та ко -
ђе 2.000 ди на ра, док обе
ове услу ге у па ке ту ко шта -
ју 3.600 ди на ра.

Као што је већ на гла ше -
но, сви на бро ја ни спе ци ја -
ли стич ки пре гле ди оба вља -
ју се са мо су бо том, а за ка -
зу ју се рад ним да ни ма пу -
тем те ле фо на 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

Од ма ја, сва ког рад ног
да на, у За во ду „Пан че вац”
мо гу ће је ура ди ти и ко лор
до плер пре гле де вра та, ру -
ку, но гу или аб до ми нал не
аор те, као и ул тра звуч не
пре гле де вра та и ме ких
тки ва. Ове пре гле де ис кљу -

чи во рад ним да ни ма оба -
вља др Не над Мар ги тин,
спе ци ја ли ста ра ди о ло ги је,
шеф од се ка CT ди јаг но сти -
ке и за ме ник на чел ни ка
Слу жбе ра ди о ло шке ди јаг -
но сти ке у Оп штој бол ни ци
Пан че во.

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја се
и по то ме што у хе ма то ло -
шко-би о хе миј ској ла бо ра -
то ри ји те уста но ве па ци јен -
ти ве ћи ну ве ри фи ко ва них,
кон тро ли са них и су ми ра -
них ре зул та та мо гу до би ти
за све га сат вре ме на.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по себ -
но он да ка да је нео п ход но
ура ди ти пре гле де и ана ли -
зе на јед ном ме сту и до би -
ти ре зул та те што пре. С тим
у ве зи, тре ба под се ти ти и
на то да се у За во ду, при ме -
ра ра ди, све вр сте ле кар -
ских уве ре ња из да ју за мак -
си мал но два са та.

Као и увек до са да, и
овог ме се ца су у За во ду за
кли јен те осми шље ни и но -
ви па ке ти услу га по из у -
зет но по вољ ним це на ма, а
ви ше о то ме, као и о до -
дат ним по год но сти ма ко -
је оства ру ју сви они ко ји
по се ду ју ло јал ти кар ти це
Ау то-цен тра „Зо ки”, по гле -
дај те на ре клам ним стра -
на ма ак ту ел ног бро ја на -
шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПО ЧИ ЊЕ ФЕ СТИ ВАЛ БУ ДИ

ПРЕ КО ПЕ ДЕ СЕТ ПРО ГРА МА 
ЗА НАЈ МЛА ЂЕ

ни ја, Сло ве ни ја, Хр ват ска, Цр -
на Го ра, Ма ке до ни ја, Ре пу бли -
ка Срп ска, БиХ...). Од лу ку о
на гра ђе ни ма об ја ви ће мо у на -
ред ном бро ју.

Ви ше ин фор ма ци ја у ве зи са
свим пред сто је ћим де ша ва њи -
ма мо ћи ће да се про на ђе на
сај ту Кул тур ног цен тра Пан че -
ва (www.kulturnicentarpance-
va.rs) и на „Феј сбук” стра ни ци
фе сти ва ла (www.facebook.co-
m/bijenaleumetnickog.decjegi-
zraza).

Сед ми Ме ђу на род ни би је на -
ле умет нич ког деч јег из ра за –
БУ ДИ одр жа ва се у ор га ни за -
ци ји Кул тур ног цен тра Пан че -
ва, уз по др шку Гра да Пан че ва,
Ми ни стар ства кул ту ре и ин -
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је
и Ам ба са де Дан ске у Ре пу бли -
ци Ср би ји.

М. Марић Величковић

Петак, 11. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

У ПО НЕ ДЕ ЉАК НА СЦ-у „МЛА ДОСТ”

Спорт ске игре мла дих

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ

До де ла три де сет 
мон та жних ку ћа

Дру гу го ди ну за ре дом ка ра ван
„Спорт ских ига ра мла дих”, ко -
ји про ла зи кроз це лу Ср би ју,
по се ти ће и наш град. Скуп је
за ка зан за по не де љак, 14. мај,
на СЦ-у „Мла дост”, а све ча но
отва ра ње ига ра пла ни ра но је
за 10 са ти.

И овог пу та над ме та ће се
уче ни це и уче ни ци основ них
шко ла у не ко ли ко спорт ских
ди сци пли на. На про гра му су:
ма ли фуд бал, од бој ка, од бој ка
на пе ску, ру ко мет, улич на ко -
шар ка, те нис, сто ни те нис, шах,
атле ти ка и из ме ђу две ва тре.

За вр ше так ма ни фе ста ци је је
пла ни ран за око 15.30. Нај бо -
ље пла си ра не еки пе из свих
спор то ва, из свих гра до ва Ср -
би је, над ме та ће се на за вр шном
тур ни ру у Бе о гра ду, где ће нај -

бо љи из бо ри ти пла сман за ве -
ли ко фи нал но над ме та ње у
Спли ту.

Срећ но, „си мов ци”!

А. Ж.

По ве ре ни штво за из бе гли це
гра да Пан че ва оба ве шта ва ли -
ца из Хр ват ске и Бо сне и Хер -
це го ви не ко ја су и да ље у из бе -
глич ком ста ту су или су би ла у
ста ту су из бе гли це, а са да су ре -
гу ли са ла при ја ву пре би ва ли -
шта у Ре пу бли ци Ср би ји, да је
Ко ме са ри јат за из бе гли це и ми -
гра ци је Ре пу бли ке Ср би је рас -
пи сао јав ни по зив за до де лу
три де сет мон та жних ку ћа на

те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.
Текст јав ног по зи ва и при ја ва
об ја вље ни су на сај ту Ко ме са -
ри ја та за из бе гли це и ми гра -
ци је www.kirs.gov.rs, а мо гу се
до би ти и у По ве ре ни штву за
из бе гли це гра да Пан че ва, Трг
кра ља Пе тра I 2–4. Те ле фон за
ин фор ма ци је је 013/308-818.
При ја ве тре ба под не ти нај ка -
сни је до 25. ма ја.

Д. К.

из ло жбе „Bicycle Innovation Lab
– The Good City”. При сут ни ма
ће се све ча но обра ти ти гра до -
на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов и ам ба са дор Дан ске у Ср -
би ји Њ. е. Ан дерс Кри сти јан
Ха у гор, на кон че га ће усле ди -
ти кон церт бен да „Ла ка” из Бо -
сне и Хер це го ви не. Као спе ци -
јал ни го сти на сту пи ће хор „Во -
кал кидс”.

У ка феу „Га ле ри ја” у 21 сат
исте ве че ри би ће отво ре на из -
ло жба „Дан ски стрип да нас”,
у скло пу де вет на е сте бал кан -
ске смо тре мла дих стрип-ау -
то ра. Се лек тор про гра ма је
Мар ко Сто ја но вић. Му зич ки
део про гра ма под на зи вом

„Ди ри жабл” при ре ди ће ди-џеј
Ана Да јић.

То ком ме сец да на БУ ДИ ће
ре а ли зо ва ти пре ко пе де сет про -
гра ма за де цу (из ло жбе, кон -
цер ти, пред ста ве, ра ди о ни це,
пер фор ман си, про мо ци је књи -
га, фил мо ви, три би не, пре да -
ва ња…). У окви ру ма ни фе ста -
ци је би ће пред ста вље ни на гра -
ђе ни ра до ви с ме ђу на род ног
БУ ДИ кон кур са за де цу до пет -
на ест го ди на, на ко ји су сти гла
1.472 по је ди нач на и груп на ра -
да у ка те го ри ја ма: ви зу ел на
умет ност – БУ ДИ сву да / БУ ДИ
ин фо; по зо ри ште – БУ ДИ Ан -
дер се ни ја да; књи жев ност – БУ -
ДИ пи сац; му зи ка – БУ ДИ ори -
ги нал; еко ло ги ја – БУ ДИ кре а -
ти вац / БУ ДИ еко-ак ци ја; на у -
ка – БУ ДИ на уч ник; ху ма ни -
тар на ак ци ја – БУ ДИ друг/дру -
га ри ца. Ра до ви су при сти гли
из зе мље и ре ги о на, али и из
ино стран ства (Не мач ка, Ру му -

ПРЕД ЕВРОП СКО ПР ВЕН СТВО У КА РА ТЕУ

Из Пан че ва 
ка тро фе ји ма



да бри ну о за шти ти жи вот не
сре ди не. То је од би ло не ке.
Тра жи ли смо и да про сеч на
при ма ња бу ду у про се ку при -
вре де и да по треб на струч на
ква ли фи ка ци ја бу де при ла го -
ђе на ква ли фи ка ци ја ма мла дих
ко ји из ла зе из на ших сред њих
шко ла.

Гра до на чел ник је за тим из -
нео еко ном ске и со ци јал не па -
ра ме тре ко ји про из ла зе из Пи -
сма о на ме ра ма не мач ке ком -
па ни је и пред мет ног ела бо ра -
та, а у ве зи су са од лу ком да се
зе мљи ште пре да не по сред ном
по год бом, без на кна де: про јек -
то ва ни јав ни при хо ди у на ред -
них пет го ди на од ове ин ве сти -
ци је из но се 1,5 ми ли о на евра,
а тро шко ви Гра да 700.000 евра;
би ће отво ре но но вих 540 рад -
них ме ста; пред ви ђе но ула га -
ње од 85 ми ли о на евра је од
по себ ног зна ча ја за Ре пу бли ку
Ср би ју; у про цес ће би ти укљу -

Ни ко ла Дан гу бић (СПС) сво -
је обра ћа ње је та ко ђе за по чео
ти ме што је ка зао да по др жа ва
ин ве сти ци је.

– Ми ће мо гла са ти „за”. Ипак,
по сто је ов де не ја сно ће: све зву -
чи као ле па обе ћа ња ин ве сти -
то ра, али чи ме су она га ран то -
ва на? По уго во ру, мо же мо да
пу сти мо ме ни це на 700.000
евра и да му про да мо зе мљу.
Ми слим да ако ин ве сти тор не
ис пу ни обе ћа но, тре ба да вра -
ти зе мљи ште.

Па вле Ђу кић („За на ше Пан -
че во”) на гла сио је да је збу њен
бр зи ном ре ак ци је на зах тев Не -
ма ца, јер је, пре ма АПР-у, ком -
па ни ја с ко јом се скла па уго -
вор осно ва на пре два ме се ца,
да не ма управ не и над зор не ор -
га не, па се сто га пи та с ким ра -
ди мо. За ни ма ло га је и „ка ко
ће мо обли га ци о но да по кри је -
мо” обе ћа но ан га жо ва ње до ма -
ће гра ђе вин ске опе ра ти ве.

Јо ва но вић се на до ве зао пре ба -
цив ши вла да ју ћој ве ћи ни да
ра ди „бр зи ном ра ње ног пу жа”.

Ср ђан Гла мо ча нин (СРС) об -
ја снио је у свом сти лу да стра -
не ин ве сти то ре при вла че „џа -
ба зе мљи ште и нај бед ни је пла -
те у Евро пи”, те да „бра ћа Ру си
да ју рад ни ци ма 100.000 ди на -
ра у Ра фи не ри ји” и да „не сма -
тра ју за по сле не ро бо ви ма”.

На кра ју рас пра ве за реч се
ја вио Жељ ко Су шец (СНС), ко -
ји је ре као:

– Раз у мем ра зи ла же ња у по -
ли ти ци, али... Сви тре ба да се
за ла же мо за до ла зак ин ве сти -
то ра! Три го ди не су нам тре -
ба ле да по ни шти мо ште тан уго -
вор по град за зе мљи ште о ко -
ме го во ри мо, а ко ји је пот пи -
сан пре нас. На ули ци, без по -
сла, оста ло је шест хи ља да гра -
ђа на. И, не ве ру јем да не ко мо -
же да при ча ло ше о суб вен ци -
ја ма гра да и др жа ве. Тр жи шна
утак ми ца је у то ку, све зе мље,
не са мо у окру же њу, да ју суб -
вен ци је. Ми сли те да Нем ци
ула жу 85 ми ли о на евра да би
се игра ли!? Мо ра мо сви да по -
др жи мо ова кве од лу ке јер се
ра ди о ин те ре су гра да и бу -
дућ но сти.

„За” су гла са ла 44 од бор ни -
ка, а че тво ро је би ло уз др жа но.

Бо на ца у фи ни шу
Све пре о ста ле тач ке днев ног
ре да про шле су ско ро без ика -
кве рас пра ве. Усво је не су из -
ме не и до пу не Про гра ма оту -
ђе ња и да ва ња у за куп гра ђе -
вин ског зе мљи шта у јав ној сво -
ји ни на те ри то ри ји гра да за
2018, а и две ули це ће уско ро
има ти но ва име на: Му че нич ка
ће по ста ти Ули ца Ми ла ди на
По по ви ћа, а Ули ца Ма ти је Гуп -
ца убу ду ће ће би ти Ули ца Дра -
гу ти на Ил ки ћа Бир те. Парк на
под руч ју МЗ Вој ло ви ца зва ће
се Парк ре фор ма ци је.

По треб ну ве ћи ну за усва ја -
ње до би ли су Из ве штај о ра ду
и фи нан сиј ском по сло ва њу Ту -
ри стич ке ор га ни за ци је гра да
Пан че ва за 2017, као и из ме не
тих ака та ТОП-а за ову го ди ну.
На род ни му зеј Пан че во и Дом
кул ту ре „29. но вем бар” Стар -
че во под не ли су сво је из ве шта -
је за 2017. го ди ну, ко ји су та -
ко ђе ами но ва ни.

Сед ни ца Скуп шти не гра да,
23. по ре ду, тра ја ла је ско ро
два са та.

че не Ма шин ска и Елек тро тех -
нич ка шко ла у Пан че ву.

– Ова ко не што нам се ни је
де си ло че ти ри де це ни је, гла -
сај те сви „за” – по звао је Па -
влов од бор ни ке, на кон че га је
усле дио ду го тра јан апла уз вла -
да ју ће ве ћи не.

По сао: да за ме ра мо 
и за ке ра мо
Отво ре на је рас пра ва, па је пред
ко ле ги ни це и ко ле ге стао Ће -
бић. Он је ре као да по здра вља
ин ве сти ци је, али да има не ко -
ли ко пи та ња. За ни ма ло га је да
ли се пар це ла оту ђу је трај но
или на 99 го ди на. На ста вио је:

– По ко јим па ра ме три ма ра -
чу на мо про сеч ну пла ту? Та ко -
ђе, ја сно ми је да смо по кло ни -
ли Нем ци ма зе мљи ште, али ка -
кав је ге не ра лан став: да ли ће и
до ма ћи ин ве сти то ри, по го то во
Пан чев ци, има ти исти трет ман?

Скеп су у чи та ву при чу из ра -
зио је Де јан Јо ва но вић („Сло -
бод но Пан че во”), док је са мо -
стал ни од бор ник Пре драг Бо -
га тин че вић ре као да се „ра ди о
ве ли кој ства ри за Пан че во”, ко -
ју он по др жа ва. Од бор ник Рај -
ко Ми јо вић под ву као је да као
на уч ник ка же да у све тре ба
сум ња ти, да ни је из СНС-а, па
не ма ни ка кве бе не фи те, али да
је за до во љан што уче ству је у
до но ше њу ова квих од лу ка.

По но во је иза шао Ће бић да
би под ву као да је „наш по сао
ов де да за ме ра мо и за ке ра мо,
а не да ка сни је ка же мо ка ко
не што не ва ља”. Ре као је и да
од бор нич ка гру па чи ји је део
не на па да ин ве сти ци ју, већ
прин цип, пи та њем да ли је мо -
гло бо ље и ви ше. Кон ста то вао
је да је Град уло жио мно го ви -
ше у ин ду стриј ску зо ну. Де јан

До па да ло се то ва ма или не, чи ње ни ца је да 23 од 28 чла ни -
ца Европ ске уни је при зна ју Ко со во и Ср би ја не ће ући у
Европ ску уни ју ако не при хва ти ту чи ње ни цу.
(Џејмс Кер Линд зи, Лон дон ска шко ла за еко но ми ју и по ли -

тич ке на у ке, у из ја ви за аген ци ју „Бе та”, 7. мај) 

* * *
Ср би ја ни ка да не ће да по др жа ва уче сни ке не у спе лог пу ча у
Тур ској ко ји би да ру ше ле гал но иза бра ну власт у тој зе мљи.
У но ћи ка да је из ве ден по ку шај др жав ног уда ра, од мах смо
осу ди ли тај на пад на тур ску де мо кра ти ју, и пре не го што су
то ура ди ли број ни са ве зни ци те др жа ве.

(Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић на кон фе рен ци ји
за ме ди је у Ан ка ри, 7. мај)

* * *
С прет ња ма се су о ча вам сва ки дан. За јед не сам из дај ник, за
дру ге зло чи нац, а ја ми слим да во дим нор мал ну, озбиљ ну и
од го вор ну по ли ти ку и да сам нор ма лан.

(Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић у из ја ви за 
„Ве чер ње но во сти”, 8. мај)

* * *
Не сма трам да стран це по што-по то тре ба те ра ти у на ше за -
тво ре, али ако ди вљаш као др жа вља нин Мол да ви је ко ји је
во зио „ау ди А6” на пу ту Бе о град –Ниш бр зи ном од 228 ки ло -
ме та ра на сат, он да мо раш да бу деш ка жњен. У слу ча ју да
не ки во зач во зи 100 ки ло ме та ра пре ко огра ни че ња, по на -
шем за ко ну мо ра да иде у за твор, био он Ср бин или стра нац.

(Ми лан Ву ја нић, про фе сор на Са о бра ћај ном фа кул те ту у
Бе о гра ду, у из ја ви за „Ин фор мер”, 7. мај)

* * *
Ни ка да ни је до во ђе но у пи та ње да је Ми ло рад Ма жић је дан
од нај бо љих су ди ја ко је је Ср би ја ика да има ла, већ за што не -
ма исте кри те ри ју ме ка да су ди у ино стран ству и ка да су ди
„Зве зди”. Он је зло у по тре бља вао ме ђу на род ни ау то ри тет да
би нам су дио нео бјек тив но.

(Ге не рал ни ди рек тор „Цр ве не зве зде” Зве здан Тер зић у
из ја ви за „Ин фор мер”, 7. мај)

* * *
Из да вач ка ку ћа „Клет” по ву ћи ће још јед ну пе сму Све тла не
Це це Ра жна то вић из школ ског уџ бе ни ка ко ји је об ја ви ла. У
пи та њу је пе сма „Ку ка ви ца”, а би ће из ба че на из „Збир ке за -
да та ка из књи жев но сти са књи жев но те о риј ским пој мо ви ма”
за пр ви раз ред гим на зи је.

(„Ве чер ње но во сти”, 8. мај)

* * *
По но во скре ћем па жњу уче ни ци ма на оба ве зу да по шту ју
пра вил ник о обла че њу и по на ша њу у на шој шко ли. Она је
обра зов на уста но ва, а не естра да. Ви се шко лу је те за јед ну од
нај од го вор ни јих про фе си ја. Због то га ни су до зво ље ни пир -
синг, нок ти, си ли ко ни, го ли де кол теи и стру ко ви, ми ни-сук ње
и по це па не фар мер ке. Ви мо ра те да за слу жи те по што ва ње
на став ни ка, ле ка ра и па ци је на та, а то ме мо же те да до при не -
се те са мо по на ша њем, од го вор но шћу и ле пим из гле дом.

(Из упо зо ре ња ди рек тор ке Сред ње ме ди цин ске шко ле у
Бе о гра ду ђа ци ма, „По ли ти ка”, 8. мај)
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КОНЦЕПТ

ВОЈ ВО ЂАН СКА ПАР ТИ ЈА

Кон стант но про тив 
фа ши зма

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

КО НАЧ НО ДУХ ПАР ЛА МЕН ТА РИ ЗМА!
Вој во ђан ска пар ти ја че сти та
гра ђа ни ма Ср би је и Вој во ди не
9. мај, Ме ђу на род ни дан по бе -
де над фа ши змом, ре чи ма да
„бор ба про тив фа ши зма не ма
ал тер на ти ву – она мо ра би ти
кон стант на и ни ка да не сме
пре ста ти”.

Пред став ни ци ове стран ке
ка жу да се „да нас, се дам де сет
три го ди не на кон ка пи ту ла ци -
је фа ши стич ких сна га у Дру -
гом свет ском ра ту, Евро па су -
о ча ва с нај ве ћим иза зо вом 21.
ве ка оли че ном у све из ра же -
ни јим по јав ним об ли ци ма фа -

ши стич ког де ло ва ња не са мо
екс трем них ор га ни за ци ја и по -
је ди на ца ко ји за го ва ра ју по ли -
ти ку ’кр ви и тла’ не го и све
при сут ни јих вла да ју ћих ре жи -
ма ко ји сво јим де ло ва њем ре -
ла ти ви зу ју и под ри ва ју те ме ље
ан ти фа ши стич ке бор бе као
осно ва на стан ка чи та ве ме ђу -

на род не за јед ни це, па са мим
тим и кон цеп та Европ ске уни -
је – фак то ра ми ра, ста бил но -
сти и про спе ри те та за све ње -
не гра ђа не”.

Они, исто вре ме но, нај о штри -
је осу ђу ју „’ђур ђев дан ско’ са -
лу ти ра ње офи ци ра Вој ске Ре -
пу бли ке Ср би је ис пред спо ме -
ни ка на Рав ној го ри осу ђе ном
рат ном зло чин цу, фа ши стич -
ком ко ла бо ра ци о ни сти и чет -
нич ком вој во ди Дра жи Ми ха -
и ло ви ћу”.

До да ју да не оче ку ју да „зва -
нич на Ср би ја ре а гу је и ка зни

од го вор не за срам ни чин
из да је и све из ра же ни је
по ку ша је пре кра ја ња ан -
ти фа ши стич ке исто ри је
на ро да ко ји жи ве на овим
про сто ри ма, а по го то во
на те ри то ри ји ан ти фа ши -
стич ке АП Вој во ди не, као
нај све тли јег при ме ра то -
ле ран ци је, за јед ни штва и
јед на ких пра ва за све, ко -
ја је као та ква та ко ђе на
уда ру ра ди кал них фа ши -
ста и свих оних ко ји то -
ле ри шу но во/ста ро ди вља -
ње осу ђе ног зло чин ца Во -
ји сла ва Ше ше ља и свих

ње го вих след бе ни ка”.
Ипак, да ће пун до при нос оку -

пља њу ан ти фа ши стич ких по -
кре та и по је  ди на ца у бор би
про тив „свих оних ко ји отво -
ре но ра де на по ни шта ва њу ан -
ти фа ши стич ке тра ди ци је, на
чи јим те ме љи ма још увек оп -
ста је и да на шње дру штво”.

Ула га ли смо у 
опре ма ње зо не и за то
до ла зи стра ни 
ин ве сти тор – ре као
гра до на чел ник

Ка кав је ге не ра лан
став: да ли ће и 
до ма ћи ин ве сти то ри
има ти исти трет ман –
пи та опо зи ци ја

Од бор ни ци су се са ста ли у ве -
ли кој са ли Град ске упра ве 4.
ма ја ка ко би об ра ди ли де сет
та ча ка днев ног ре да. Оче ки ва -
но, нај ду же је тра ја ла рас пра -
ва по во дом пр ве тач ке днев ног
ре да, чи ја је те ма би ла на ја -
вље на ин ве сти ци ја у се вер ној
ин ду стриј ској зо ни. Вред ни су
би ли пред став ни ци свих од -
бор нич ких гру па и стра на ка,
нај зад.

Сед ни ца је по че ла пред ло -
зи ма за до пу ну днев ног ре да
ко је је из нео Ни ко ла Ће бић
(„Сло бод но Пан че во”). Он је
тра жио да ло кал ни пар ла мент
рас пра вља о ла ге ро ва њу ве -
штач ког ђу бри ва у кру гу Ста -
кла ре, као и о здрав стве ним
про бле ми ма гра ђа на ко је иза -
зи ва ам бро зи ја. Пред ло зи ни -
су про шли.

Шко ле укљу че не у про цес
У уло зи из ве сти о ца за го вор -
ни цом се по том на шао гра до -
на чел ник Са ша Па влов. Он је
из нео пред лог од лу ке о усва ја -
њу Ела бо ра та о оправ да но сти
оту ђе ња не из гра ђе ног гра ђе -
вин ског зе мљи шта „ZF e-mobi-
lity СРБ” д. о. о.

Ре као је нај пре да му пред -
ста вља из у зет но за до вољ ство то
што има при ли ку да го во ри о
до ла ску ин ве сти то ра, као и да
је ово што се са да до га ђа у скла -
ду са Стра те ги јом раз во ја од
2014. до 2020. го ди не, у ко јој
по сто ји 11 прин ци па по ре ђа -
них по при о ри те ти ма. До дао је:

– Пр ви при о ри тет је опре -
ма ње ин ду стриј ских зо на, а
дру ги сма ње ње бро ја не за по -
сле них. Због сво јин ске тран -
сфор ма ци је уга ше но је не ко -
ли ко хи ља да рад них ме ста. Не -
ма ви ше Ста кла ре, „Те сле”,
„Утве”, Пи ва ре, „Сло бо де”... За -
то, ни смо хте ли да бу де мо по -
пу лар ни, да ра ди мо оно што
се ви ди, не го смо ула га ли у
опре ма ње зо не. Сло бо дан сам
да ка жем да да нас го во ри мо о
нај о збиљ ни јем ин ве сти то ру у
по след њих де сет го ди на у Ср -
би ји. Град је ин си сти рао на то -
ме да они ко ји до ђу мо ра ју да
има ју про из вод ну де лат ност и
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Бли зи на глав ног гра да ни је ути ца ла
на то да сто па кри ми на ла у Пан че ву
бу де ви со ка. Тек с вре ме на на вре ме
до го де се хап ше ња због ста вља ња у
про мет иле гал не ро бе и опи ја та, као
и услед раз бој ни штва и сит них кра -
ђа, а по не кад, као прет ход не не де ље,
и не ки на пад ва тре ним оруж јем.

Да би се без бед ност по ди гла на још
ви ши ни во, пре не што ви ше од го ди -
ну да на По ли циј ска упра ва у Пан че ву
отво ри ла је за гра ђа не „Са ве то ва ли -
ште за без бед ност – ку ћу без бед но -
сти”, где сви мо гу да до би ју ко ри сне
са ве те из де ло кру га ра да Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва. На по зив
гра ђа на они из ла зе и на те рен и пру -
жа ју ин фор ма ци је и са ве те, а све с
ци љем по ди за ња без бед но сти.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ко ли -
ко се они осе ћа ју без бед ним у свом
гра ду и да ли се сто па кри ми на ла у
по след ње вре ме по ве ћа ла.

ДА НИ ЦА ПРО ЛЕ, пен зи о нер ка: 
– Не мам не ки страх, је ди но онај

ко ји се ја вља код ста ри јих љу ди из
не ких здрав стве них раз ло га, али то

је са свим дру га при ча. Ина че, осе -
ћам се без бед но. Чи ни ми се да је ра -
ни је би ло ви ше кри ми на ла. Ја сам
јед но вре ме так си ра ла, па сам слу -
ша ла од ко ле га да се сва шта до га ђа -
ло. Са да не чу јем то ли ко че сто да се
де ша ва ју, као ра ни је, кра ђе ау то мо -
би ла, упа да ње у ста но ве. Са свим је
за до во ља ва ју ће, с об зи ром на то да
не ма по ли ци је на ули ца ма, сем ко -
му нал не, ко ја се ба ви не ким дру гим
ства ри ма. 

ЉУ БО МИР ВУ ЛАС, пен зи о нер:
– Лич но се осе ћам ве о ма без бед -

но, али увек се мо же де си ти не што
не пред ви ђе но. Ми слим да са да ге -
не рал но ипак има ви ше кри ми на ла
не го ра ни је. Че сто се у це лој на шој
зе мљи де ша ва ју уби ства и раз не пљач -
ке. Сре ћа па је у Пан че ву то ма ње
из ра же но не го на дру гим ме сти ма.

ЂОР ЂЕ ВР БЉА НАЦ, про свет ни 
рад ник:

– Пан че во је без бе дан град као и
ве ћи на гра до ва у Ср би ји. Мо гу ће је
да са да има ви ше кри ми на ла не го

ра ни је, али ни је се не што зна чај но
про ме ни ло у од но су на прет ход ни пе -
ри од.

МИ ЛО ВАН МАР КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Не знам да и да ље има та квих

ства ри. Ни сам чуо да се ско ро де си ла
не ка пљач ка. Осе ћам се при лич но
без бед но.

НА ТА ША ЛАНГ, еко но ми ста:
– Осе ћам се без бед но у свом гра ду.

Не знам ка ко је би ло пре, искре но –
и не раз ми шљам о то ме.

МИ РА ЋИ РИЋ, ме ди цин ска се стра:
– Још увек се осе ћам без бед но.

Ипак ни је ово Бе о град. Ба рем се ја
не пла шим. Ни сам ни ко ме ни шта ло -
ше ура ди ла. Жи вим је дан ми ран, нор -
ма лан жи вот. Чак ни у згра ди у ко јој
ста ну јем ни сам ни од ко га чу ла да су
се де ша ва ле ства ри ко је на ру ша ва ју
без бед ност.

Ан ке ти ра ла Мир ја на 

Ма рић Ве лич ко вић

М. МАРКОВИЋЂ. ВРБЉАНАЦ Н. ЛАНГ М. ЋИРИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ЈЕ ПАН ЧЕ ВО БЕЗ БЕД НО ЗА ЖИ ВОТ?

Ми ран град на Та ми шу

Љ. ВУЛАСД. ПРОЛЕ

ХРОНИКА

ЈАВ НА РАС ПРА ВА О СКЛА ДИ ШТЕ ЊУ ЂУ БРИ ВА У СТА КЛА РИ

НЕ ЈА СНА ПРИ ЧА БЕЗ РЕ ЗУЛ ТА ТА

сре ди не све сни да прет ход на пи та ња
ни су ре ше на, те да ће ре сор не слу жбе
иза ћи на те рен ка ко би про ве ри ле ве -
ро до стој ност по да та ка и ста ње ства ри.
Вељ ко Са мар џи ја из ГУ Пан че во из -
нео је по да так да Пра вил ник о тех -
нич ким нор ма ти ви ма, члан 4, пред -
ви ђа да се ђу бри во скла ди шти „у про -
сто ри ја ма ко је мо ра ју би ти чи сте”, а
да је у овом слу ча ју ђу бри во на отво -
ре ном, те да ни је ис по што ван За кон
о за шти ти жи вот не сре ди не.

Сто ти нак гра ђан ки и гра ђа на, ме ђу
ко ји ма је би ло и опо зи ци о них по ли -
ти ча ра, ни је би ло за до вољ но по ну ђе -
ним об ја шње њи ма и од го во ри ма. Љу -
ти то су не го до ва ли и по на вља ли да
не ко мо ра би ти од го во ран за са да -
шњу си ту а ци ју, у ко јој, по њи ма, сва -
ко при ча сво ју при чу и бе жи од вла -
сти те од го вор но сти за по тен ци јал ну
опа сност и прет њу по без бед ност љу -
ди и ста ње жи вот не сре ди не.

С. Трај ко вић

Став Гра да је да 
скла ди ште не тре ба 
да бу де ту

„Про мист” же ли да уђе у
ре дов не про це ду ре – ка жу
из ме наџ мен та те ком па ни је

Сто ти нак гра ђан ки 
и гра ђа на не за до вољ но
об ја шње њи ма и од го во ри ма

У ма лој са ли згра де Град ске упра ве,
8. ма ја, одр жа на је јав на рас пра ва о
скла ди ште њу ђу бри ва у бив шој Ста -
кла ри. При су ство вао јој је ве ли ки број
гра ђа на, као и оста ли пред став ни ци,
за по тен ци јал ни про блем, за ин те ре -
со ва них стра на.

Ра ди се о Са њи Ста мен ко вић из
Ми ни стар ства жи вот не сре ди не, Зден -
ки Миљ ко вић, град ској се кре тар ки за
за шти ту жи вот не сре ди не, као и Го -
ра ну Ко ји ћу из ме наџ мен та „Про ми -
ста“, но во сад ске ком па ни је ко ја је
про шле го ди не ку пи ла Ин ду стри ју
ста кла Пан че во.

По тен ци јал но за па љи во
Основ на пре ми са би ла је да „Про -
мист” од кра ја ав гу ста про шле го ди -
не, а по не ким из во ри ма и ду же од
то га, скла ди шти ђу бри во на ба зи амо -
ни јум-ни тра та, ко је је по тен ци јал но
за па љи во и опа сно по здра вље љу ди.
То зна чи да се нај ма ње осам ме се ци
ра ди не што чи ме би тре ба ло да се ба -
ве над ле жне уста но ве и ин сти ту ци је,
а да је то, из не ја сних раз ло га, баш и
тек сад за о ку пи ло па жњу јав но сти.
Оно што је сва ка ко ја сно, је сте: сва ко
тре ба да ра ди оно што је у опи су ње -
го вог по сла.

Зден ка Миљ ко вић је ре кла да „Про -
мист” не ма упо треб ну до зво лу, про це -
ну ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Пан че -
ва и оста ле до зво ле над ле жних ор га на,
те да се Се кре та ри јат не сла же са ак -
тив но сти ма те фир ме. Ка за ла је и да
се ва лид ни из ве штај при пре ма три ме -
се ца пре по чет ка ра да, а да се ђу бри во
скла ди шти већ го ди ну и по да на.

До да ла је да је се кре та ри јат ко ји
она во ди ре а го вао од мах по што је сти -
гла при ја ва гра ђа на пре ко Цен тра за
оба ве шта ва ње да не при јат но ми ри ше

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Из ме шта ње опасних
материја

Ре сор ни од бор за за шти ту жи вот не
сре ди не Град ског од бо ра ДС-а пи та
град ске и ре пу блич ке над ле жне ор -
га не ка ко је мо гу ће да не ко већ ви -
ше од го ди ну да на у не по сред ној
бли зи ни цен тра гра да скла ди шти ве -
штач ко ђу бри во без би ло ка кве до -
зво ле, као и из ког раз ло га про тив
фир ме „Про мист” из Но вог Са да ни -
је по кре нут по сту пак кра јем мар та
ове го ди не, ка да је по на ло гу Ре пу -
блич ке ин спек ци је на ло же но да се
по тен ци јал но опа сно ђу бри во (амо -
ни јум-ни трат) из ме сти из скла ди -
шта.

Пре ма сту ди ји, у слу ча ју екс пло -
зи је 2.500 то на амо ни јум-ни тра та на
ра сто ја њу од 354 ме тра од ме ста екс -
пло зи је по вре де плу ћа ће за до би ти
400 гра ђа на, а код истог бро ја гра ђа -
на би до шло до смр ти у слу ча ју екс -
пло зи је 7.500 то на на 367 ме та ра, а

пр ви стам бе ни објек ти су већ на 240
ме та ра. Ако су ова ква пред ви ђа ња
за скла ди ште ње у од го ва ра ју ћем про -
сто ру, мо же мо да за ми сли мо ка кве
би по сле ди це иза звао ак ци дент ка -
да се ра ди о 36.000 то на ђу бри ва на
ба зи амо ни јум-ни тра та и ка кве би
то ду го роч не по сле ди це има ло по
гра ђа не Пан че ва и по жи вот ну сре -
ди ну.

Де мо крат ска стран ка зах те ва од
свих над ле жних ор га на хит ну ре -
ак ци ју ка ко би се скла ди ште из ме -
сти ло из Ста кла ре, а про тив од го -
вор них ли ца фир ме „Про мист” и
свих над ле жних ор га на ко ји су има -
ли оба ве зу да на ло же за у ста вља ње
скла ди ште ња и из ме шта ње ве штач -
ког ђу бри ва да по кре не од го ва ра ју -
ћи кри вич ни од но сно пре кр шај ни
по сту пак. 

С. Т.

Се кре та ри јат за по ре ску ад ми ни -
стра ци ју гра да Пан че ва оба ве шта ва
по ре ске об ве зни ке ко ји не во де по -
слов не књи ге – фи зич ка ли ца да у
уто рак, 15. ма ја, до спе ва дру га ра та
за по рез на имо ви ну за 2018. Уплат -
ни це са из но сом ду га су од штам па не

и у то ку је до ста вља ње об ве зни ци -
ма.

Мо ле се об ве зни ци да бла го вре ме -
но из ми ре сво је оба ве зе ка ко би из бе -
гли об ра чу на ва ње и пла ћа ње ка ма те,
као и по кре та ње пре кр шај ног по ступ -
ка и по ступ ка при нуд не на пла те. С. Т.

из прав ца Ста кла ре: ин спек ци ја је до -
би ла на лог за ван ред ни ин спек циј -
ски над зор 26. апри ла, те да је по том
на пи са ла оби ман из ве штај.

– На осно ву при ку пље не до ку мен -
та ци је има осно ва за по сту па ње раз -
ли чи тих ор га на. Град мо же да под не -
се кри вич ну при ја ву про тив од го вор -
них из ком па ни је „Про мист”, али о
то ме ће се од лу чи ва ти чим се са гле да -
ју све чи ње ни це. Пре ма на шој про це -
ни, тре ћи на Пан че ва је угро же на. Став
Гра да од но сно Се кре та ри ја та и гра до -
на чел ни ка је сте да то скла ди ште не
тре ба да бу де ту. Ре сор но ми ни стар -
ство тре ба да до не се од лу ку. Ми ће мо
пра ти ти про цес фор ми ра ња ко ми си је
и тра жи ће мо да не ко из гра да бу де
њен члан. Ина че, СО Пан че во је 2001.
го ди не до не ла још увек оба ве зу ју ћу
од лу ку да ни је до зво ље но ши ре ње про -
из вод них и скла ди шних ка па ци те та
хе миј ске ин ду стри је на те ри то ри ји гра -
да – за кљу чи ла је Зден ка Миљ ко вић.

У Ми ни стар ству све сни
Го ран Ко јић је ре као да је од про -
шлог ав гу ста до кра ја мар та кроз скла -
ди ште у Пр во мај ској 10 „про шло око
5,5 хи ља да то на амо ни јум-ни тра та”,
као и да са да тог ђу бри ва не ма на
овој ло ка ци ји, јер је из ме ште но кра -
јем мар та по на ло гу Ре пу блич ке ин -
спек ци је.

Ка ко је мо гло да се чу је, тра је по -
сту пак на кон ког би тре ба ло да „Про -
мист” до би је до зво лу за скла ди ште ње
10.000 то на амо ни јум-ни тра та, а на
јав ној рас пра ви се ба ра та ло по дат ком
да се та мо тре нут но на ла зи 36.000 то -
на ђу бри ва, са са др жа јем азо та из ме -
ђу 27 и 33 од сто.

Ко јић је по твр дио да ком па ни ја ни -
је до ста ви ла нео п ход ну до ку мен та -
ци ју, али и до дао да ће све убр зо до -
ћи на сво је ме сто, јер „’Про мист’ же -
ли да уђе у ре дов не про це ду ре”.

– Ре ги стро ва ли смо скла ди ште за
скла ди ште ње ми не рал них ђу бри ва у
Ми ни стар ству по љо при вре де, али ни -
смо зна ли ка кви ће нас про бле ми до -
че ка ти због не а де кват них обје ка та.
До зво лу смо до би ли 2015. Да смо зна -
ли да су про сто ри је у та ко ло шем ста -
њу, да про ки шња ва и да има под зем -
них во да, си гур но не би смо скла ди -
шти ли ђу бри во – ре као је Ко јић.

Са ња Ста мен ко вић је ка за ла да су
за по сле ни у Ми ни стар ству жи вот не

„СЛО БОД НО ПАН ЧЕ ВО” РЕ КЛО „НЕ”

Чла но ви од бор нич ке гру пе „Сло бод но Пан че во” ак тив но су уче ство ва ли

у јав ној рас пра ви и, ка ко су на кон фе рен ци ји за но ви на ре по сле ње ре -

кли, они су „за јед но с гра ђа ни ма од луч но ре кли ’не’ по сто ја њу скла ди -

шта ве штач ког ђу бри ва у Ста кла ри”. Из ра зи ли су за до вољ ство што се

ве ли ки број гра ђа на ода звао јав ном по зи ву и при су ство вао овој ак ци ји,

као и на ду да ће и у бу дућ но сти ло кал ни ак ти ви зам и гра ђан ске ини ци -

ја ти ве би ти оно што ће по кре та ти ства ри с мр тве тач ке у Пан че ву.

Они су под ву кли да се „и по ред пот пу но је дин стве ног ста ва гра ђа на” и

да ље пи та ју шта ће град ска власт ура ди ти у ве зи са овим слу ча јем и да

ли она зна ко сно си од го вор ност за то да скла ди ште ра ди без до зво ле

већ ви ше од го ди ну да на.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

До спе ва дру га ра та за по рез



ти хих пат њи ко је се око нас
де ша ва ју, јер у тим пат ња ма
мо жда га сну пла ме но ви не ких
вр ло вред них и дра го це них жи -
во та. Дра ма „Код шеј та на или
јед на до бра же на” по све та је
свим же на ма ко је су има ле да -
ро ве, сно ве и на да ња и ни ка да

им се ни из да ле ка ни су при -
бли жи ле за то што им ни ко ни -
је дао по др шку и охра брио их
да ис ко ра че у не по зна то. Жи -
вот глав не ју на ки ње, Бо жа не,
као да ни ка да ни је ни по чео.
Де ша вао се у бол ном амал га -
му ду жно сти и нео ства ре них
сно ва. Ипак, ти Бо жа ни ни сно -
ви, у по та ји са ња ни, но се у се -
би ле по ту и по тре сност због
ко јих је вре де ло о њи ма на -
пра ви ти пред ста ву.

Два нај бр жа чи та о ца ко ји се
ја ве у пе так, 11. ма ја, у 11 са -
ти, на гра ди ће мо са по две кар -
те за пред ста ву „Код шеј та на
или јед на до бра же на”, ко је мо -
гу пре у зе ти на би ле тар ни ци
Кул тур ног цен тра пре са ме
пред ста ве.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је
сле де ће: уку цај те КО (раз мак)
пред ста ва (раз мак) име и пре -
зи ме 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.

При вред на ко мо ра Ср би је по зи ва
за ин те ре со ва не ор га ни за ци је и по -
је дин це да уче ству ју у про гра му
„Climate Launchpad”, нај ве ћем свет -
ском так ми че њу „greentech/clean-
tech” по слов них иде ја, ко је и ове
го ди не за јед нич ки ре а ли зу ју ПКС
и ор га ни за ци ја „Climate – KIC”.

Так ми че ње је на ме ње но ис -
тра жи ва чи ма, сту ден ти ма, ор -
га ни за ци ја ма и др. Ода бра ни
кан ди да ти до би ће по моћ и по -
др шку у за по чи ња њу соп стве -
ног би зни са, као и мо гућ ност
пре зен та ци је би знис иде је
пред по тен ци јал ним ин ве сти -

то ри ма. Кон курс је отво рен до
6. ју на.

Ви ше ин фор ма ци ја о усло ви -
ма уче шћа и апли ци ра ња мо же
се про на ћи на сај ту climatelaun-
chpad.org или пу тем имеј ла cli-
mate-kic@pks.rs. Кон такт-осо бе
за све ин фор ма ци је су Isabel Ai-
ras (тел. 066/875-11-90) и Ива на
Пут ник (тел. 066/875-11-58).

На сце ни Кул тур ног цен тра у
че твр так, 17. ма ја, од 19.30,
би ће одр жа на пре ми је ра пред -
ста ве „Код шеј та на или јед на
до бра же на” Са ње Са вић.

Ово је при ча о тр пље њу и
по ку ша ју по бу не про тив ње га
и о са мо о сло ба ђа њу јед не же -
не ко је је до шло пре ка сно у
ње ном жи во ту да би ус пе ло.

Пред ста ва го во ри и о про -
сто ру и вре ме ну ко ји су са мо
на из глед са да шњи и са вре ме -
ни, али ко ји ис под ма ске псе у -
до мо дер но сти и да ље кри ју ду -
бо ко тра ди ци о нал не, ри ту ал не
и ми зо ги не уло ге ко је су у жи -
во ту до де ље не же на ма.

При ча при ка зу је па си ју јед -
не же не ко ја ви ше не мо же да
из др жи бе сми сао и не љу бав у
ко ји ма је ње на сва ко дне ви ца
огре зла. То је хро но ло ги ја стра -
да ња глав не ју на ки ње кроз ко -
је она ипак успе ва да бар до не -

кле по вра ти еле мен те свог до -
сто јан ства и ин те гри те та. Исто -
вре ме но, ово је упо зо ре ње да
не окре ће мо гла ву од не ких

Со чи во (ле ћа) пред став ник
је ро да Lens, ко ји, по ред јед -
не га је не, об у хва та и не ко -
ли ко са мо ни клих вр ста. Со -
чи во се га ји ра ди зр на ко је
има ве ли ку хран љи ву, ви та -
мин ску и свар љи ву вред ност.
Га је на вр ста је Lens culina-
ris, с не ко ли ко под вр ста. Га -
је се круп но се ме но и сит но -
се ме но со чи во. Круп но се ме -
но со чи во има ста бло ви си -
не до 70 цм, ве ће ма ху не и
круп ни је се ме и ове сор те
има ју да ле ко ве ћи при вред -
ни зна чај. Сор те овог со чи -
ва  по де ље не су пре ма бо ји
се ме ња че на два ва ри је те та
или ти па. Пр ви је вар. puyen-
sis, са се ме ни ма зе ле не бо -
је, преч ни ка 3,25–5,75 мм.
Сор те овог ти па ра ни је са -
зре ва ју и бе ру се пре пу не
зре ло сти. На ква ли тет и

хран љи ву вред ност зр на нај -
ве ћи ути цај има ју усло ви
спољ не сре ди не. Са мо у усло -
ви ма лет њих су ша и ве ли -
ких ва ри ра ња из ме ђу днев -
не и ноћ не тем пе ра ту ре зр -
но овог ти па со чи ва се не
рас ку ва ва, јер има не знат ну
бра шња вост. Дру ги тип је
вар. atrovisens, чи је сор те
има ју се ме ња чу жу то зе ле не
бо је с цр ним пе га ма и жу те
ко ти ле до не. Сит но се ме но со -
чи во обра зу је ста бло ви си -
не 20–30 цм, с ма лим ма ху -
на ма и сит ним се ме ном.
Пре ма ар хе о ло шким на ла -
зи ма, со чи во су љу ди ко ри -
сти ли у ис хра ни на про сто -
ру од Евро пе, пре ко Егип та,
до Ин ди је, још у мла ђем ка -
ме ном до бу (нео ли ту). Пр -
ви пи са ни тра го ви о га је њу
по ти чу од ан тич ких Гр ка и
Ри мља на. Бу ду ћи да не ма
са мо ни клих срод ни ка, по -
сто ји не ко ли ко прет по став -
ки о по ре клу ове вр сте. На
овом ве о ма ши ро ком ге о -
граф ском про сто ру ју го за -
пад не Ази је Ва ви лов је про -
на шао ве ли ки број ен де мич -
них фор ми сит но се ме ног со -
чи ва и за кљу чио да је то
при мар ни ис ход ни цен тар.
Круп но се ме но со чи во је кул -
ти ви са но мно го ка сни је на
под руч ју Ме ди те ра на.

Зре ло зр но се спре ма као
ва ри во, као при лог или у
ви ду раз ли чи тих хран љи вих
са ла та. Са мле ве на зр на (пре -
кру па и бра шно) ко ри сте се
за су пе, ка ша ста је ла или
пи ре и као до да так раз ли -
чи тим хлеб но-пе кар ским
про из во ди ма по год ним за
ис хра ну де це. Као и све ма -
ху нар ке, зр но со чи ва са др -
жи ан ти хран љи ве ма те ри је
(трип син ин хи би то ри, хе -
ма глу ти ни ни и оли го са ха -
ри ди), али се оне не у тра ли -
шу тер мич ком об ра дом или
на кли ја ва њем. Сто га се у ис -
хра ни че сто ко ри сте си ро ва
на кли ја ла зр на, од но сно
кли це. Сит ни ја, шту ра, по -
ло мље на зр на и зр на сит но -
се ме ног со чи ва пред ста вља -
ју од лич ну кон цен тро ва ну
сточ ну хра ну. Же тве ни оста -

ци та ко ђе мо гу по слу жи ти
као сточ на хра на.

По вр ши не у све ту под со -
чи вом ра сту, за хва љу ју ћи
уво ђе њу но вих сор ти то ле -
рант них на узроч ни ке бо -
ле сти и су шу. Нај ве ћи по -
раст по вр ши на је у пре риј -
ским под руч ји ма Ау стра -
ли је и Се вер не Аме ри ке. У
усло ви ма одр жи ве по љо -
при вре де со чи во, као пре -
ду сев пше ни ци, има низ
пред но сти над уга ром и мо -
но кул ту ром, јер бо ље чу ва
аку му ли са ну во ду, за то што
има ма њи КТ од ева по ра -
ци је и по ве ћа ва са др жај би -
о ло шког азо та у зе мљи шту.
У Ср би ји су по вр ши не под
овим усе вом за не мар љи ве,
све де не на спо ра дич но га -
је ње на окућ ни ца ма, иа ко
су ис точ ни се ми а рид ни пре -
де ли по год ни за га је ње ове
биљ ке. Ве ли ки је и агро -
тех нич ки зна чај со чи ва. Га -
је њем ове биљ ке у зе мљи
се чу ва ју ре зер ве во де јер
она има ма њи ко е фи ци јент
тран спи ра ци је од ева по ра -
ци је с го лог зе мљи шта. Со -
чи во, као биљ ка азо то ску -
пља чи ца, обо га ћу је зе мљи -
ште би о ло шки вред ним азо -
том и од ли чан је пре ду сев
за нај ве ћи број њив ских би -
ља ка.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 11. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Со чи во – ва ри во 
с мно го про те и на

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ЈАВ НА РАС ПРА ВА

НО ВИ ПОД СТИ ЦА ЈИ У 
БЕЗ ГО ТО ВИН СКОМ ПЛА ЋА ЊУ

НБС, ПКС и УБС 
по зи ва ју 
пред став ни ке ба на ка,
при вред не су бјек те 
и све за ин те ре со ва не 

Ра ди ве ће упо тре бе „па мет них”
мо бил них те ле фо на у сва ко -
днев ним пла ћа њи ма, На род на
бан ка Ср би је, у са рад њи с пред -
став ни ци ма При вред не ко мо -
ре Ср би је и Удру же ња ба на ка
Ср би је, при пре ми ла је до ку -
мент ко јим се стан дар ди зу ју
по да ци по треб ни за из вр ше ње
пла ћа ња упо тре бом дво ди мен -
зи о нал ног бар-ко да, та ко зва -
ног кју-ар ко да. До ку мент је на
јав ној рас пра ви до 21. ма ја.

Пла ћа ња ини ци ра на ко ри -
шће њем кју-ар ко да има ју по -
тен ци јал да сма ње тро шко ве
плат них тран сак ци ја и учи не
елек трон ска пла ћа ња јед но -
став ни јим, чи ме се гра ђа ни
под сти чу да ко ри сте без го то -
вин ске об ли ке пла ћа ња. До -
вољ но је са мо да ко ри сник
усме ри ка ме ру те ле фо на и ске -
ни ра кју-ар код да би се пла -
ћа ње ини ци ра ло, чи ме се сма -
њу је мо гућ ност да ко ри сник
на пра ви гре шку при ли ком уно -
са по да та ка у ве зи с пла ћа -
њем. По пу лар ност пла ћа ња кју-
ар ко дом у све ту кон стант но
ра сте с об зи ром на раст бро ја
ко ри сни ка „па мет них” те ле -
фо на.

ЕУ ПРО ГРАМ „CLIMATE LAUNCHPAD”

По зив за уче шће на
так ми че њу

Од 9. ма ја, сва ке сре де, у дво -
ра ни „Апо ло” при ка зи ва ће се
фил мо ви у окви ру тур не је
филм ског фе сти ва ла „Сло бод -
на зо на”.

Дом омла ди не је стал ни са -
рад ник тог филм ског фе сти ва -
ла, ко ји овог про ле ћа кре ће на
тур не ју у пре ко че тр де сет гра -
до ва и ме ста ши ром Ср би је.
Пет нај бо љих фил мо ва по из -
бо ру пу бли ке и се лек то ра фе -
сти ва ла с по след њег из да ња
„Сло бод не зо не” би ће при ка -
за но у Пан че ву 9, 16, 23. и 30.
ма ја и 6. ју на, од 20 са ти, у
дво ра ни „Апо ло”.

Ми си ја овог фе сти ва ла је де -
цен тра ли за ци ја кул ту ре, ка ко
би се нај ши рој пу бли ци у ма -
њим гра до ви ма и ме сти ма, са
сла би јом кул тур ном по ну дом,
омо гу ћио вр хун ски филм ски

про грам. Улаз на све про јек -
ци је је бес пла тан, а пу бли ка
мо же по гле да ти сле де ће фил -
мо ве: „Ча ве ла” (САД, Мек си -
ко; 2017), „Дан осло бо ђе ња”

(Ле то ни ја, Нор ве шка, Сло ве -
ни ја; 2016), „Ћам бра” (Ита ли -
ја, Бра зил, Не мач ка, Фран цу -
ска, САД; 2017), „Цр ве ни пас:
пра ви пла ви” (Ау стра ли ја, 2016)
и „500 го ди на” (Гва те ма ла,
2017).

ФИЛМ СКИ ФЕ СТИ ВАЛ У „АПО ЛУ”

Тур не ја „Сло бод не зо не”

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић

Циљ до ку мен та „Пре по ру ке
за упо тре бу кју-ар ко да при пре -
зен то ва њу еле ме на та на ло га за
пре нос”, ко ји се ста вља на јав -
ну рас пра ву, је сте стан дар ди -
за ци ја еле ме на та на ло га за пре -
нос (тран сфер одо бре ња) ко јим
се ини ци ра пла ћа ње, а ко ји су
са др жа ни у кју-ар ко ду на штам -
па ним ра чу ни ма – фак ту ра ма
(нпр. при вред них дру шта ва ко -
ја пру жа ју ко му нал не услу ге),
као и у про це су ини ци ра ња и
из вр ша ва ња ин стант пла ћа ња

на ин тер нет и фи зич ким про -
дај ним ме сти ма, ка да на ве де -
ни код пре зен ту је тр го вац (нпр.
на та бле ту или ПОС тер ми на -
лу) од но сно ку пац (у апли ка -
ци ји за мо бил но бан кар ство).

Има ју ћи у ви ду да НБС тре -
нут но ра ди на им пле мен та ци -
ји нај са вре ме ни јег плат ног ре -
ше ња – си сте ма за ин стант пла -
ћа ња, ко ји ће по че ти да ра ди у
дру гој по ло ви ни ове го ди не, и
да је као је дан од мо де ла за
при ме ну овог ре ше ња на про -

дај ном ме сту пред ви ђе но упра -
во ко ри шће ње кју-ар ко да, ја -
сно је да је стан дар ди за ци ја
еле ме на та на ло га за пре нос од
из у зет ног зна ча ја и за ре а ли -
за ци ју тог про јек та.

НБС, ПКС и УБС по зи ва ју
пред став ни ке ба на ка, при вред -
не су бјек те и све за ин те ре со -
ва не да, у окви ру јав не рас пра -
ве, до ста ве сво је су ге сти је и
при мед бе на до ку мент до 21.
ма ја, на имејл адре су: 
kabinet@nbs.rs.

ЗА НАЈ БР ЖЕ ЧИ ТА О ЦЕ

Де ли мо кар те за пред ста ву „Код шеј та на 
или јед на до бра же на”



кра ја. Циљ је да ра сте мо, а у
пер спек ти ви и по ве ћа мо број
за по сле них. Мо ји са рад ни ци и
ја смо у сва ком тре нут ку на
рас по ла га њу за све што је по -
треб но у ве зи са оси гу ра њем –
на вео је Ма ло вић.

Ди рек тор глав не фи ли ја ле у
Пан че ву ак цен то вао је сво ју оба -
ве зу да ор га ни зу је што ефи ка -
сни ји рад за по сле них с ци љем
пру жа ња ква ли тет не услу ге кли -
јен ти ма и на по ме нуо да је у по -

По слов ни ца под
окри љем пан че вач ке
фи ли ја ле

И мо дер ни цен тар за
тех нич ки пре глед 
по чео да ра ди

Но ва по слов ни ца „Ду нав оси -
гу ра ња” у Вр шцу, ко ја функ -
ци о ни ше под окри љем глав не
фи ли ја ле те ком па ни је у Пан -
че ву, отво ре на је у уто рак, 8.
ма ја, у Ули ци Ми ло ша Оби ли -
ћа 12-а.

Истог да на зва нич но је по -
чео да ра ди и „Ду нав цен тар”,
ко ји пред ста вља нај са вре ме ни -
ји по слов но-тех нич ки обје кат
за тех нич ки пре глед ау то мо -
би ла.

Још је дан по слов ни успех
Том при го дом на пра вље на је
и све ча ност, ко јој су при су -
ство ва ли во де ћи љу ди Ју жно -
ба нат ског окру га из сфе ре по -
ли ти ке, еко но ми је, ло кал них
са мо у пра ва, као и дру ги јав ни
де лат ни ци, оси гу ра ни ци и, на -
рав но, пред став ни ци ру ко вод -
ства „Ду нав оси гу ра ња”. Ти ме
је обе ле жен још је дан по слов -
ни успех ве ро ват но нај ве ће оси -
гу ра ва ју ће ку ће у Ср би ји, због
че га ди рек тор глав не фи ли ја -
ле те ком па ни је у Пан че ву Дра -
го љуб Ма ло вић ни је крио част
и за до вољ ство при ли ком по -
здра вља ња ску па.

– Кад вас ви дим у ова квом
са ста ву и бро ју, не раз ми шљам
о бу дућ но сти „Ду нав оси гу ра -
ња”, ко је је већ ду го во де ће не

При пад ни ци ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва у Пан че ву ухап -
си ли су А. Г. (1962) због по сто ја -
ња осно ва сум ње да је из вр шио
кри вич но де ло об љу ба над де те -
том и не до зво ље не пол не рад ње.

Он се те ре ти да је си ло вао
де ча ка, од ко га је по том у ви -
ше на вра та тра жио да га до ди -
ру је по те лу. Пре тио му је да
не сме ни ко ме да ка же ни реч
о то ме, јер ће му у су прот ном
уби ти све чла но ве по ро ди це.
Осум њи че ни је при ве ден над -
ле жном  ту жи ла штву.

Пан че вач ки по ли цај ци су
ухап си ли и М. Б. (1988) због
по сто ја ња осно ва сум ње да је

из вр шио кри вич но де ло на си -
ље у по ро ди ци. Он се сум њи чи
да је свог оца ухва тио и сте зао
за врат, на кон че га му је отво -
ре ном ша ком за дао уда рац у
пре де лу ли ца. Осум њи че ни је
при ве ден Основ ном јав ном ту -
жи ла штву у Пан че ву.

При пад ни ци По ли циј ске
упра ве у Пан че ву ухап си ли су
и М. С. (1985) због по сто ја ња
осно ва сум ње да је из вр шио
кри вич но де ло на си ље у по ро -
ди ци на ште ту свог оца. Осум -
њи че ни је при ве ден у Основ но
јав но ту жи ла штво у Пан че ву.

На спи ску осо ба ко је су ухап -
ше не ових да на у на шем гра ду

на ла зи се и Д. М. (1972). Он се
та ко ђе те ре ти за на си ље у по -
ро ди ци, а по чи нио га је на ште -
ту су пру ге. И он је при ве ден у
Основ но јав но ту жи ла штво у
на шем гра ду.

За на си ље у по ро ди ци осум -
њи чен је још је дан наш су гра -
ђа нин, Т. Ђ., ро ђен 1974. По -
сто је осно ви сум ње да га је по -
чи нио на ште ту су пру ге и та -
ста, та ко што им је за дао ви ше

уда ра ца у те ло и гла ву. И овај
слу чај је пре у зе ло Основ но јав -
но ту жи ла штво у на шем гра ду.

Пан че вач ки по ли цај ци су по
на ло гу над ле жног ту жи ла штва
под не ли кри вич ну при ја ву про -
тив 40-го ди шњег му шкар ца
због по сто ја ња осно ва сум ње
да је из вр шио кри вич но де ло
зло ста вља ње и му че ње. Сум ња
се да је он оште ће ној за дао ви -
ше уда ра ца у пре де лу гла ве и
те ла, да јој је уда рао гла ву о
зид и ву као је по по ду.

Ова хап ше ња пан чевач ке по -
ли ци је ре а ли зо ва на су у окви ру
се ри је ак ци ја при пад ни ка Ми -
ни стар ства уну тра шњих по сло ва

на су зби ја њу по ро дич ног на си -
ља и кри вич них де ла про тив пол -
не сло бо де, бра ка и по ро ди це,
ко је су ових да на пред у зе те у ви -
ше гра до ва ши ром Ср би је.

Ухап ше на је укуп но че тр де -
сет јед на осо ба, а осум њи че ни
се те ре те да су из вр ши ли кри -
вич на де ла об љу ба над де те том,
не до зво ље не пол не рад ње, на -
си ље у по ро ди ци, пол но уз не -
ми ра ва ње, као и за пу шта ње и
зло ста вља ње ма ло лет ног ли ца.
Ме ђу ухап ше ни ма су и две осо -
бе ко је су већ ра ни је по чи ни ле
та кри вич на де ла, због че га су
за њи ма би ле рас пи са не по -
тра ге. М. Г.

По ла га њем ве на ца на спо -
ме ни ке и чи та њем при год -
них го во ра у Пан че ву је и
ове го ди не све ча но обе ле жен
Дан по бе де, 9. мај. Да се ћа -
ње на тај да тум, ко ји сим бо -
ли зу је осло бо ђе ње од фа ши -
зма и крај нај стра шни јег ра -
та у људ ској исто ри ји, не из -
бле ди, и ове го ди не су се по -
бри ну ли чла но ви Удру же ња
бо ра ца На род но о сло бо ди лач -
ког ра та, дру ге бо рач ке и ве -
те ран ске ор га ни за ци је ко је
по сто је у Пан че ву, Вој ска Ср -
би је, Град ска упра ва, као и
Град ски од бо ри СПС-а, По -
кре та со ци ја ли ста и Ко му -
ни стич ке пар ти је.

Њи хо ви пред став ни ци су
нај пре по ло жи ли вен це на
спо ме ни ке вој ни ци ма Цр -
ве не ар ми је ко ји су по ги ну -
ли у бор ба ма за осло бо ђе ње

Пан че ва 1944. го ди не, а по -
том и на би сте на род них хе -
ро ја у Град ском пар ку.

У име ло кал не вла сти го во -
рио је Не ма ња Ро тар, члан Град -
ског ве ћа за ду жен за кул ту ру.

– Ов де сто ји мо ис пред би -
сте на род ног хе ро ја Ол ге Пе -
тров, же не ко ја се пре ви ше
од по ла ве ка жр тво ва ла и би -
ла под врг ну та нај те жим му -
ка ма да не би не мач ким оку -
па то ри ма ода ла име на и пре -
зи ме на ко му ни стич ких ак ти -
ви ста, ње них дру го ва и дру -
га ри ца. Да нас би та кав чин
жр тво ва ња због иде а ла и не -
чег уз ви ше ног био бе сми слен.
Рет ко ко би та ко не што учи -
нио, а ма ло ко се то га уоп ште
се ћа – ре као је он.

До дао је да је ште та што на
ова квим ску по ви ма не ма ви ше

ри ли пла ће на ве ли ким гу би -
ци ма, бор ба за њу не сме да
бу де за бо ра вље на.

При сут ни ма су се обра ти -
ли и пред став ни ци Дру штва
срп ско-ру ског при ја тељ ства.
Они су под се ти ли да је не -
ка да шња Ју го сла ви ја и дан-
-да нас у вр ху по бро ју стра -
да лих то ком Дру гог свет ског
ра та. До да ли су да је ле по
што при ја тељ ство из ме ђу ру -
ског и срп ског на ро да, ко је
је очвр сну ло у бор би про тив
фа ши зма, тра је и да нас.

То дор Сто ја но вић је ре као
и да су те ле гра ме овом ску пу
упу ти ли ге не рал Енес Та со,
бив ши пред сед ник оп шти не
Пан че во Дра ги Ми шић и вла -
сник фир ме „Гас-пе трол”
Стан ко Ша рац.

М. Г.

мла дих, већ до ми ни ра ју уче -
сни ци ра то ва и они ко ји су
ра сли по сле њих. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, би ло би ле по
ка да би мла ди до ла зи ли у ве -
ћем бро ју, јер би та ко по де -
ли ли вред но сти ко је на ди ла -
зе мо бил не те ле фо не, ин тер -
нет и дру штве не мре же.

Пред сед ник бо рач ке ор га -
ни за ци је То дор То ша Сто ја -
но вић ре као је да ће ње ни
чла но ви увек, до кле год бу ду
мо гли, обе ле жа ва ти ва жне да -
ту ме из на ше но ви је исто ри -
је. До дао је да је 9. мај дан
ко ји сим бо ли ше не што нај -
све тли је – от пор ко ји је наш
го ло ру ки на род то ком Дру гог
свет ског ра та пру жао Не мач -
кој, јед ној од та да нај ве ћих
си ла на све ту. Иа ко је, пре ма
ње го вим ре чи ма, сло бо да за
ко ју смо се тих го ди на из бо -
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„ДУ НАВ ОСИ ГУ РА ЊЕ” ОТВО РИ ЛО НОВ ОБЈЕ КАТ У ВР ШЦУ

ЦЕ МЕН ТИ РА ЊЕ ЛИ ДЕР СКЕ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ
НА ОВ ДА ШЊЕМ ТР ЖИ ШТУ

У ЦЕН ТРУ ПАН ЧЕ ВА, 9. МА ЈА

Све ча но обе ле жен
Дан по бе де

– На ши по слов ни ин те ре си
на ла га ли су да уђе мо у ову
ин ве сти ци ју из два раз ло га.
Пр ви је да про ши ри мо мре -
жу тех нич ких пре гле да на ше
ком па ни је и ћер ке-фир ме „Ду -
нав ау то”, ко ја је нај ве ћи бренд
у тој де лат но сти са укуп но
150.000 пре гле да го ди шње, за -
кљу че них 100.000 по ли са оси -
гу ра ња од „ау то-од го вор но -
сти” и пре ми јом од ми ли јар -
ду и три ста ми ли о на ди на ра.
Дру ги раз лог је на ме ра да се
што ви ше при бли жи мо на -
шим ко ри сни ци ма, ка ко у ве -
зи с про да јом по ли са, та ко и
у про це су при ја ве, про це не и
ли кви да ци је ште та. Овим чи -
ном Вр шац до би ја је дан но ви
и мо де ран обје кат ком па ни је
ко ја је ли дер на оси гу ра ва ју -
ћем тр жи шту са уче шћем од
ско ро 27 про це на та. Илу стра -
ци је ра ди, у прет ход ној го ди -
ни про да ли смо 1.900.000 по -
ли са и оства ри ли пре ми ју ве -
ћу од две ста ми ли о на евра, а
тех нич ке ре зер ве, као га ран -
ци ја за бу ду ће оба ве зе ком -
па ни је пре ма за кљу че ним по -
ли са ма, об ра чу на те су у из -
но су од 24,18 ми ли о на ди на -
ра и у пот пу но сти су по кри -
ве не у скла ду са за ко ном –
ис та као је Пе тро вић.

Пре гле ди во зи ла у скла ду с
но вим пра вил ни ком
Ди рек тор „Ду нав ау та” Ан дри -
ја Ву ји чић из нео је пла но ве ор -
га ни за ци је на чи јем је че лу,
прет ход но ис та кав ши да је отва -
ра ње но ве по слов ни це до шло
на кон број них иза зо ва, као и
по тре бе ком па ни је да по ве ћа
при су ство у ју жном Ба на ту и
та ко што ве ћем бро ју гра ђа на
и при вре ди омо гу ћи ве ћи при -

ступ нај бо љим про из во ди ма
оси гу ра ња.

– По ред то га што је ком па -
ни ја Вр шцу по кло ни ла но ви
мо де ран обје кат, ва жно је ре -
ћи да она ов де за по шља ва пет -
на е сто ро љу ди и ти ме до ка зу је
да и при вред на дру штва чи ји
је осни вач др жа ва мо гу по сло -
ва ти до бро и по зи тив но ути ца -
ти на раз вој за јед ни це. За јед но
с ком па ни јом на сту па и ћер -
ка-фир ма „Ду нав ау то”, ко ја с
пре ко три ста два де сет за по сле -
них пред ста вља во де ћу ор га -
ни за ци ју за тех нич ки пре глед
во зи ла у Ср би ји. Сто га се на -
да мо се да ће мо до би ти по ве -
ре ње Вр шча на и оправ да ти га
на нај бо љи на чин – на гла сио
је Ву ји чић.

Он је под се тио и на но ви сет
про пи са, ме ђу ко ји ма су и из -
ме не и до пу не За ко на о без -
бед но сти са о бра ћа ја на пу те -
ви ма, као и да је на кон три де -
сет пет го ди на ко нач но усво -
јен но ви пра вил ник о тех нич -
ком пре гле ду во зи ла, чи ме је
ја сно по ка за на на ме ра Ми ни -
стар ства уну тра шњих по сло ва
да ту област уре ди. Ву ји чић је
на вео да је то са свим оправ да -
но, јер је са мо тех нич ки ис -
прав ним во зи ли ма ме сто на
пу те ви ма. Из тог раз ло га ком -
па ни ја је у ту област уло жи ла
знат на фи нан сиј ска сред ства,
чи ме ис пу ња ва све зах те ве ко -
је но ви пра вил ник на ла же, без
об зи ра на то што ће он сту пи -
ти на сна гу тек 2021. го ди не.

На по слет ку су гра до на чел ни -
ца Вр шца Дра га на Ми тро вић и
мр Мир ко Пе тро вић пре се ца -
њем врп це и зва нич но отво ри -
ли по слов ни цу и цен тар.

Ј. Фи ли по вић

НО ВЕ УСПЕ ШНЕ АК ЦИ ЈЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Ухап ше ни пе до фи ли и на сил ни ци!

са мо у Ср би ји већ и у ре ги о ну.
На ша оси гу ра ва ју ћа ку ћа је се -
дам на ест го ди на при сут на на
овим про сто ри ма, а гра ђа ни
Вр шца и око ли не, по пут мно -
гих дру гих у Ср би ји, уве ли ко
ко ри сте услу ге на ше бо га те па -
ле те. До кра ја го ди не по ја ча -
ће мо ак тив но сти на овом те -
ре ну и на ста ви ће мо да бу де мо
у функ ци ји раз во ја ло кал не за -
јед ни це, гра ђа на, ма лих и сред -
њих пред у зе ћа, уста но ва и оста -
лих при вред них су бје ка та овог

слов ни ци тре нут но за по сле но
два на е сто ро, а у ћер ки-
-фир ми „Ду нав ау то” још дво је.

По том се оку пље ним зва -
ни ца ма и ме ди ји ма обра тио
пред сед ник Из вр шног од бо -
ра „Ду нав оси гу ра ња” мр
Мир ко Пе тро вић, при том из -
нев ши по дат ке ко ји ову фир -
му ква ли фи ку ју као нај ве ћи
до ма ћи бренд у обла сти оси -
гу ра ња и си но ним за др жав -
но пред у зе ће ко је од лич но
по слу је.

УПО ЗО РЕ ЊЕ РО НИ ЛАЧ КЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ

ЖАН ДАР МЕ РИ ЈЕ

Не ку пај те се на 
ди вљим пла жа ма

Ко ман дант ро ни лач ке је ди -
ни це Жан дар ме ри је Игор Гр -
цић апе ло вао је на гра ђа не
да ка да поч не се зо на ку па ња,
не иду на ди вље пла же.

– С об зи ром на то да уско ро
по чи ње лет ња ку па ли шна се -
зо на и да ће ве ли ки број гра -
ђа на по тра жи ти осве же ње од

ви со ких тем пе ра ту ра у ре ка -
ма и је зе ри ма, упо зо ра ва мо их
да се ку па ју са мо на уре ђе ним
пла жа ма, где по сто је спа си -
лач ке слу жбе. Ва жно је и да у
во ду не ула зе за гре ја ни и под
деј ством ал ко хо ла, а да де ца
не бу ду без над зо ра – ис та као
је Гр цић. М. Г.

Вујичић, Петровић и Маловић на отварању
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Вра ћа ње при ро ди је опет у
мо ди... Као да је при ро да „иза -
шла” из мо де на не ко вре ме,
па се по но во „вра ти ла”. Ма -
да је ве ро ват ни је да смо ми
иза шли из ње. Ле ко ви то би -
ље је сву да око нас и че сто
мо же да ре ши, али и да пред -
у пре ди број не на ше про бле -
ме. Јед на од би ља ка с број -
ним бла го твор ним свој стви -
ма је и ма сла чак.

Ма сла чак цве та од ра ног
про ле ћа до ка сне је се ни. У про -
ле ће се са ку пља ко рен, а пре
цве та ња биљ ке – лист. У град -
ским сре ди на ма фил три ра ва -
здух и ап сор бу је опа сне са стој -
ке. Је ди но онај ма сла чак ко ји
је убран из чи стог окру же ња
сме се упо тре би ти за лек или
ко зме тич ки про из вод.

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

Ма сла чак у слу жби
ле по те

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 500 гра ма ју не ћег

ме са (од бу та), 100 гра ма пан -

че те, јед на ве ћа гла ви ца цр -

ног лу ка, две шар га ре пе, ко лу -

тић це ле ра, 200 гра ма шам -

пи њо на, ке си ца го то вог до дат -

ка за гу лаш („Але ва”, „Фант” и

сл.), со, би бер, ли стић ло во ра

и сец ка но пер шу но во ли шће.

При пре ма: На ма ло уља

про пр жи ти коц ки це пан че те, до да ти сец ка ни цр ни лук, шар га ре пу и

це лер (све исе че но на ко лу ти ће) и крат ко дин ста ти. За тим ста ви ти

коц ки це ме са, про пр жи ти док не до би је бо ју са свих стра на, по со ли -

ти и за чи ни ти по уку су. Ку ва ти на ла га ној ва три, уз по вре ме но до -

ли ва ње во де или су пе, око че тр де сет ми ну та.

У по себ ном ти га њу на ма ло уља про пр жи ти шам пи њо не исец ка не

на че твр ти не. Кад је ме со већ на по ла омек ша ло, до да ти ке си цу го -

то вог до дат ка за гу лаш (или, ако ви ше во ли те, мо же те ста ви ти са мо

ка ши чи цу мле ве не за чин ске па при ке и ма ло гу сти на), си па ти још

око пет де ци ли та ра во де, до да ти пе чур ке и ку ва ти све за јед но три -

де се так ми ну та док ме со пот пу но не омек ша.

Као при лог мо же те по слу жи ти ску ва не ши ро ке ре зан це, кром пир-

-пи ре или ри жу.

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу 

„La cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blogspot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Ју не ћи гу лаш 
с пе чур ка ма

Кад вас ср це за бо ли, и „не ко
вас во ли”, обра ти те се Хит ној
по мо ћи на вре ме. Обра ти те
се без об зи ра на ове сти хо ве,
јер не по сто ји мно го ства ри у
на шем здрав ству за ко је мо -
же мо са за до вољ ством да кон -
ста ту је мо да су бес пре кор не.
Струч ност и ма те ри јал ни ре -
сур си ни су до вољ ни ако не ма
ја сног ци ља и до бре ор га ни -
за ци је ко ја све то об је ди њу је.

На рав но, слу жбе ур гент не
ме ди ци не при мар ног ни воа
са мо су пр ва у ни зу ка ри ка
при пру жа њу аде кват не ме -
ди цин ске по мо ћи па ци јен ти -
ма са акут ним ко ро нар ним
син дро мом. Ле ка ри Оп ште
бол ни це Пан че во и ме ди цин -
ски тех ни ча ри при јем не слу -
жбе има ју ве о ма ва жну уло гу
у ста би ли за ци ји ових па ци -
је на та и ус по ста вља њу кон -
так та са уста но вом тер ци јар -
ног ни воа здрав стве не за шти -
те. Прин цип је да се пре ко
За во да за хит ну ме ди цин ску
по моћ Бе о град до би је бр за
ин фор ма ци ја о рас по ло жи -
вој са ли за ка те те ри за ци ју и
да се у ди рект ном кон так ту с
ко ле га ма, ин тер вент ним кар -
ди о ло зи ма, до го во ри до ла зак
па ци јен та и пла си ра ње стен -
та. Ка ко из гле да „про би ја ње”
са ни тет ског во зи ла од Пан -
че вач ког мо ста до Зве зда ре,
Зе му на, Бе жа ниј ске ко се,
Кли нич ког цен тра или Де ди -
ња, не мо же се опи са ти ре -
чи ма. Не ја сно је да ли труц -
ка ње па ци јен та у бо ле снич -

ком про сто ру по ма же у раз -
би ја њу тром ба, али мо же мо
са си гур но шћу да по твр ди мо
да је бр зи на до ла ска на од -
ре ди ште им пре сив на, за хва -
љу ју ћи пре све га во за чи ма
пан че вач ке Хит не по мо ћи. А
та да на сту па нај ва жни ја про -
це ду ра ко јом се ср це спа са ва
од ве ћег оште ће ња и па ци -
јен ту омо гу ћа ва ква ли тет ни -
ји, ду жи жи вот. Би ле су по -
треб не де це ни је у раз ви ја њу
ове тех ни ке и пра те ћих ме -
ди ка ме на та, а ре зул та ти су
им пре сив ни. Кар ди о ло зи се
ипак сла жу у јед ном – без
про ме не жи вот них на ви ка,
сма ње ња ма сно ће у кр ви, по -
ве ћа не фи зич ке ак тив но сти
и пре стан ка пу ше ња, ни смо
от кло ни ли опа сност од но -
вог ин фарк та или мо жда ног
уда ра. То не зна чи да тре ба
жи ве ти у стра ху и гр чу, већ
је бит но усва ја ње здра вих жи -
вот них сти ло ва.

Ово је при ли ка да скре не -
мо па жњу на шим су гра ђа ни -
ма и сви ма ко ји ма је ста ло до
на шег гра да и љу ди ко ји у ње -
му жи ве, да је Слу жба хит не
ме ди цин ске по мо ћи Пан че -
во већ ме се ци ма из у зет но оп -
те ре ће на по слом и бро јем па -
ци је на та ко ји тра же по моћ.
Раз ло зи ле же у ра до ви ма на
ре кон струк ци ји Оп ште бол -
ни це Пан че во ко ји ни су про -
пра ће ни аде кват ним ме ра ма
по мо ћи слу жба ма ко је збри -
ња ва ју па ци јен те за јед но с бол -
нич ким пер со на лом. Не ма бо -
љег ин ди ка то ра оп те ре ће ња
од чи ње ни це да сва ка днев на
сме на оста вља ноћ ној ве ли ки
број нео ба вље них тран спор та
и кућ них по се та. За то апе лу -
је мо за по моћ они ма ко ји мо -
гу да по мог ну ма те ри јал но и
ка дров ски, а су гра ђа не мо ли -
мо да са ве те ко је тра же од на -
ших дис пе че ра и ле ка ра све -
ду на нај ма њу мо гу ћу ме ру.
Не сме се до го ди ти да на мо -
мен те дис пе чер не зна где му
се на ла зи еки па или где је ме -
сто са о бра ћај не не зго де за то
што му је не ка ква бе зна чај на
ствар по ре ме ти ла па жњу.

Сма њи ти оп те ре ће ње

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Због ви со ког са др жа ја гво -
жђа, од ли сто ва ма слач ка мо -
же се пра ви ти са ла та, а са -
свим мла ди ли сто ви и ко рен
мо гу се ко ри сти ти у об ли ку
чи стог со ка за по пра вља ње
крв не сли ке. Од лич ни су и
за де ток си ка ци ју ор га ни зма,
чи ји су ре зул та ти ви дљи ви и
на ко жи. Ма сла чак је до бар
са ве зник у бор би про тив ак -
ни и код ек це ма, бу ду ћи да
убла жа ва свраб и цр ве ни ло.
Због оби ља ви та ми на Ц убр -
за ва про цес за ра ста ња ра на,
а по зна то је и да ожиљ ке чи -
ни ма ње ви дљи вим.

Ма сла чак на ла зи при ме ну
и у ко зме тич ким пре па ра ти -
ма, у кре ма ма за су ву ко жу,
кре ма ма за из бе љи ва ње, ло -
си о ни ма про тив ак ни, сред -
стви ма про тив пе ру ти и куп -
ка ма. Сок од ма слач ка чи -
сти и из бе љу је тен. У на род -
ној ме ди ци ни бе ли сок пе -
тељ ки ма слач ка по ма же у от -
кла ња њу бра да ви ца.

Ако же ли те да по све тли те
тен и сма њи те фле ке и пе ги -
це, ку вај те око 50 гра ма ли -
сто ва и ко ре на ма слач ка де -
сет ми ну та, а за тим оста ви те
да сто ји по кло пље но сат вре -
ме на. Про це ди те кроз плат -
но. Уми вај те се ују тру и уве -
че при пре мље ним од ва ром од
ма слач ка и вр ло бр зо ће те би -
ти оду ше вље ни ре зул та ти ма.

Ма ни фе ста ци ју 
ор га ни зо ва ли Цр ве ни
крст, Хит на по моћ и
Ме ди цин ска шко ла

Так ми че ње у пр вој
по мо ћи

Еду ка ти ван про грам
за гра ђан ство

Обе ле жа ва ње ва жних да ту ма у
Ка лен да ру здра вља – 8. ма ја,
Свет ског да на Цр ве ног кр ста и
Цр ве ног по лу ме се ца, и 12. ма -
ја, Ме ђу на род ног да на ме ди -
цин ских се ста ра, као и по че -
так про сла ве Не де ље Цр ве ног
кр ста (од 8. до 15. ма ја) – са мо
су не ки од по во да за ма ни фе -
ста ци ју „Ве шти не ко је жи вот
зна че”, ко ја је при ре ђе на у су -
бо ту, 5. ма ја, у На род ној ба -
шти, у ор га ни за ци ји Цр ве ног
кр ста Пан че во, Ме ди цин ске
шко ле „Сте ви ца Јо ва но вић” и
Слу жбе хит не по мо ћи.

Ма ни фе ста ци ју је отво рио
гра до на чел ник Са ша Па влов,
а до га ђа ју су при су ство ва ли и
већ ни ци мр Та тја на Бо жић и
Ми лен ко Чуч ко вић.

– Да нас про мо ви ше мо нај -
ве ћу вред ност ко ју има мо, а то
је жи вот. Ни смо пре ви ше за -

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НИ ВА ЖНИ ДА ТУ МИ ИЗ КА ЛЕН ДА РА ЗДРА ВЉА

ВЕ ШТИ НЕ КО ЈЕ ЖИ ВОТ ЗНА ЧЕ

вен ци ју зло у по тре бе пси хо ак -
тив них суп стан ци. На рав но,
пред ста вљен је и про грам пр -
ве по мо ћи, кao основнa и
најважнијa ак тив ност те ор га -
ни за ци је. Сви они ко ји су у су -
бо ту слу чај но или на мер но по -
се ти ли На род ну ба шту, има ли

Го сти те шко ле би ли су уче -
ни ци Хе миј ско-ме ди цин ске
шко ле из Вр шца и Ме ди цин -
ске шко ле „На де жда Пе тро вић”
из Зе му на. Еки пе пр ве по мо ћи
по ме ну тих три ју шко ла, као и
еки пе Цр ве ног кр ста Пан че во
уче ство ва ле су то ком ма ни фе -
ста ци је и на так ми че њу из обла -
сти пр ве по мо ћи, ка ко би се за -
јед нич ким сна га ма при пре ми -
ле за над ме та ња ко ја сле де на
по кра јин ским и на ци о нал ним

„Сте ви ца Јо ва но вић”, па су све
ра не ко је је тре ба ло са ни ра ти
из гле да ле крај ње увер љи во и
на мо мен те уз не ми ру ју ће.

Иа ко се ова ква ма ни фе ста -
ци ја у на шем гра ду одр жа ва
пр ви пут, ор га ни за то ри за слу -
жу ју по хва ле за кон цепт и иде -
ју, уз су ге сти ју да до го ди не за -
др же исту ло ка ци ју, а про ме -
не сат ни цу до га ђа ја и да га ре -
а ли зу ју у по сле по днев ним уме -
сто у ју тар њим са ти ма, бу ду -

Ово сви тре ба да зна мо

У ЧАСТ ФЛО РЕНС НАЈ ТИН ГЕЈЛ

Дан по све ћен ме ди цин ским се стра ма и тех ни ча ри ма у це -

лом све ту обе ле жа ва се 12. ма ја у знак се ћа ња на Фло ренс

Нај тин гејл, Ен гле ски њу ко ја је отво ри ла пр ву шко лу за бол -

ни чар ке и, сре ди ном 19. ве ка, ини ци ра ла укљу чи ва ње про -

фе си о нал но обра зо ва них же на у здрав стве ну не гу

бо ле сни ка.

Као ме ђу на род ни сим бол се стрин ства 1999. го ди не ода -

бра но је бе ло ср це. Тај сим бол су при хва ти ле све се стре све -

та, а он озна ча ва бри жност, зна ње и ху ма ност ко ји су

ис пре пле те ни у се стрин ској не зи.

СЕ ДАМ НА ЕСТ МИ ЛИ О НА ВО ЛОН ТЕ РА

Свет ски дан Цр ве ног кр ста и Цр ве ног по лу ме се ца, 8. мај,

ро ђен дан је осни ва ча тог по кре та Ан ри ја Ди на на.

Ме ђу на род ни По крет Цр ве ног кр ста и Цр ве ног по лу ме се -

ца сво јим ак тив но сти ма и про гра ми ма по мо ћи об у хва ти 160

ми ли о на љу ди кроз мре жу од око 17 ми ли о на во лон те ра и

450.000 за по сле них. По крет чи не Ме ђу на род ни ко ми тет Цр -

ве ног кр ста, Ме ђу на род на фе де ра ци ја дру шта ва Цр ве ног кр -

ста и Цр ве ног по лу ме се ца и 190 на ци о нал них дру шта ва

Цр ве ног кр ста и Цр ве ног по лу ме се ца, а њи хов рад се осла -

ња на ви ше од 150 го ди на ис ку ства у ху ма ни тар ним ак ци -

ја ма.

слу жни за жи вот ко ји смо до -
би ли, али смо за то од го вор ни
за то да га про жи ви мо ква ли -
тет но и ис по ља ва ју ћи гра ђан -
ску со ли дар ност и ства ра ју ћи
ху ма но дру штво. Ве шти на ма
ко је су у фо ку су ове ма ни фе -
ста ци је сва ко од нас тре ба да
овла да ка ко би смо зна ли ка ко
јед ни дру ги ма да по мог не мо,
би ло пре вен тив но, би ло у оним
нај кри тич ни јим тре ну ци ма ка -
да је жи вот угро жен – ис та као
је Па влов.

Он је ис ко ри стио при ли ку
да во лон те ри ма Цр ве ног кр ста
че сти та 8. мај – дан Цр ве ног
кр ста и Цр ве ног по лу ме се ца, а
са да шњим и бу ду ћим ме ди -
цин ским се стра ма њи хов дан,
12. мај.

Хит са ни тет
То ком ма ни фе ста ци је во лон те -
ри Цр ве ног кр ста пред ста ви ли

су при ли ку да се упо зна ју са
основ ним тех ни ка ма ре а ни ма -
ци је и збри ња ва ња по вре да и
ста ња.

Истог да на на истом ме сту
Слу жба хит не ме ди цин ске по -
мо ћи, у са рад њи с фир мом
МИТ из Но вог Са да, ре а ли зо -
ва ла је ак тив ност „КПР иза -
зов”, као на ста вак про јек та ко -
ји је по др жао Град Пан че во.
При ме ном нај са вре ме ни јих
тре на же ра за ожи вља ва ње свим
за ин те ре со ва ни ма је омо гу ће -
но да те сти ра ју сво је спо соб -
но сти за спро во ђе ње успе шне
ре а ни ма ци је. На ли цу ме ста
би ло је и јед но од но вих са ни -
тет ских во зи ла Хит не по мо ћи,
што је по себ но об ра до ва ло нај -
мла ђе, бу ду ћи да су мо гли из -
бли за да ви де шта се све на ла -
зи у са ни те ту, док им је љу ба -
зна тех ни чар ка Дра га на стр -

су сво је тра ди ци о нал не ак тив -
но сти за мла де и под се ти ли
су гра ђа не на про гра ме за бор -
бу про тив тр го ви не љу ди ма,
до бро вољ но да ва ла штво кр ви,
без бед ност у са о бра ћа ју и пре -

пљи во об ја шња ва ла че му шта
слу жи и на ко ји на чин ова слу -
жба мо же да по мог не љу ди ма
у не во љи.

Су ге сти ја
Ђа ци Ме ди цин ске шко ле „Сте -
ви ца Јо ва но вић” овом при ли -
ком су пред ста ви ли област уз -
на пре до ва ле жи вот не по др шке
то ком и на кон ре а ни ма ци је, уз
по моћ при ме не ино ва тив них
ди дак тич ких сред ста ва.

ни во и ма. Так ми чар ски по ли -
го ни су на на ше су гра ђа не оста -
ви ли по се бан ути сак, за хва љу -
ју ћи то ме што су у при пре ми
уче ство ва ли и ти мо ви за ре а -
ли стич ки при каз по вре да, обо -
ље ња и ста ња Цр ве ног кр ста
Пан че во и Ме ди цин ске шко ле

ћи да је На род на ба шта та да
да ле ко по се ће ни ја. Број на -
ших су гра ђан ки и су гра ђа на
ко ји ће има ти при ли ку да на -
у че не што за и ста ко ри сно та -
ко ће за си гур но би ти да ле ко
ве ћи не го што је то са да био
слу чај.



На по лу фи нал ном тур ни ру Пр -
вен ства Ср би је, одр жа ном од
27. до 29. апри ла у Ни шу, пи о -
ни ри КК-а Крис-крос, ко шар -
ка ши од пет на ест го ди на, осво -
ји ли су дру го ме сто и из бо ри ли
пла сман на за вр шни тур нир др -
жав ног шам пи о на та, за ка зан за
11. мај, где ће за ри ва ле има ти:
Пар ти зан, Цр ве ну зве зду, Ба -
њи цу Ме га Бе о град, Мла дост,
Ви зу ру, Пе тро град и Фо ку.

Под ру ко вод ством тре не ра
Би ља не Стан ко вић, ве ли ки
успех су оства ри ли: Ан дри ја
Кр сма но вић, Бал ша и Ву ко та
Ти мић, Мар ко Зе че вић, Стра -
хи ња Кне же вић, Мар ко Ле вић,
Лу ка Ми ло ше вић, Ми лош Ран -

ко вић, Ди ми три је Кен де ре шки,
Ни ко ла Стри нић, Ва си ли је Ми -
кић и Вук Кла сне тић.

По сле пи о ни ра и ка де та, ко ји
су већ осво ји ли дру го ме сто у Вој -

во ди ни, и мла ђи пи о ни ри Крис-
-кро са оки ти ли су се сре бром на
по кра јин ском шам пи о на ту.

Фи нал ни тур нир че ти ри нај -
бо ље еки пе у Вој во ди ни одр -

жан је у Су бо ти ци, а еки па
Крис-кро са, пред во ђе на тре не -
ром Вла ди ми ром Или ћем,
осво ји ла је дру го ме сто по што
је у фи на лу из гу би ла од до ма -
ћег Спар та ка.

За тим из на шег гра да игра -
ли су: Гри го ри је Авра мо вић,
Вук и Ан дреј Бо жић, Са ва
Илић, Сте фан и Урош Ран ко -
вић, Вук Ми кић, Алек сан дар
Би хлер, Ду шан Ки ћо вић, Ла -
зар Ја њић, Алек са Мир ча, Фи -
лип Сли јеп че вић, Ми хај ло
Жив ко вић и Бог дан Је ла ча.

За нај бо љег игра ча на тур -
ни ру про гла шен је Гри го ри је
Авра мо вић.

А. Ж.

Же сто ка, нео б у зда на и крај -
ње упе ча тљи ва књи га ко ја је
оста ви ла не из бри си ви траг у
књи жев но сти.

По гла ви ца Бром ден, ду го -
го ди шњи па ци јент за ког сви
ве ру ју да је глу во нем, при -
по ве да при чу о пси хи ја триј -
ској уста но ви ко ју во ди све -
моћ на глав на се стра Рат чед,
од ко је све па ци јен те про -
жи ма је за и ко ју сви у бол -
ни ци бес по го вор но слу ша ју.

Јед ног да на у тај за стра шу -
ју ћи си ви свет сти же но вај -
ли ја Мак мар фи, сит ни пре -
ва рант сло бод ног ду ха. Ње -
го ва нео б у зда на при ро да убр -
зо уни шта ва сва ко днев ну ру -
ти ну бол ни це у ко јој су бо ле -
сни ци на јед ној, а без ду шна
и хлад на глав на се стра на
дру гој стра ни. Бор ба по чи ње
– а по бе да је од раз мо ћи.

СПОРТ
Петак, 11. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас шта је за
вас нај го ра пре ва ра. „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 „Искре на пре ва ра” Еми ли
Лок харт 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:

„Па она ко ја је кри вич но
де ло. Мно го се па ра из гу би.”
064/0541...

„За ме не је нај го ра пре ва -
ра то што нам упор но го во ре
да ће би ти бо ље, а не ки од
нас се још увек пра ве да им
ве ру ју.” 064/3645...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње ко ја пе сма гру пе ЕКВ мо -
же да опи ше њи хов жи вот.

Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Ма ги – Као
да је би ла не кад” Ду ша на
Ве си ћа.

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

„Пе сма ’Олов не го ди не’ уз
ре френ пе сме ’То не мо’, као
и ве ћи ни љу ди око ме не, уз
по не ки ’Ра до стан дан’ за хва -
љу ју ћи јед ним ’Очи ма бо је
ме да’!” 068/4015...

„Жи ви мо и при ча мо, бра -
ни мо се, хо да мо и сла ви мо
не ке без ве зне ства ри, не ке
без ве зне при че што је сми -
слио не ко у са мо пар го ди на
за нас...” 063/2634...

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. 

Два чи та о ца ко ји до сре де, 16. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ка кве је бо је ва ша ду ша?”, на гра ди ће мо по јед ним при -
мер ком књи ге „Цр ве не ду ше” По ла Гре ве ја ка. 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.

Вла ди мир Ка ту шков и Па -
вле Гол шењ ко, два де се то го -
ди шња ци, сре ћу се слу чај но
јед не ве че ри. Пр ви је цен -
зор у Оде ље њу за књи жев -
ност и из да ва штво, Гла вли -
ту, ко је над гле да све што се
об ја вљу је у зе мљи. Дру ги је
ки но-опе ра тер у Го ски ну, зва -
нич ној про дук циј ској ку ћи
Пар ти је. То су ин сти ту ци је
где се сва ко днев но за бра њу -
ју, цен зу ри шу и скра ћу ју де -
ла но ве ге не ра ци је пи са ца и
ре ди те ља ко ји по ку ша ва ју да
се про би ју на кон Ста љи но ве
смр ти.

Вла ди мир Ка ту шков, згро -
жен си сте мом, од лу чу је да
раз от кри је ли це мер је. На соп -
стве ни ри зик. И уско ро на
ште ту љу ди ко ји га окру жу ју.

„Цр ве не ду ше” 
По ла Гре ве ја ка

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Лет из над ку ка вич јег
гне зда” Ке на Ки зи ја

Два чи та о ца ко ји до сре де, 16. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Шта је за вас нај ве ћи ку ка вич лук?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Лет из над ку ка вич јег гне зда” Ке на Ки зи -
ја. 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 „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.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ВИ КЕНД ЗА ЧИ ЊЕН ПО БЕ ДА МА
„Ди зел ка” про тут ња ла
кроз Шид

Ди на мо 1945 чвр шћи
од Це мен та

Вој во ђан ски срп ско ли га ши су
про шлог ви кен да од и гра ли и
два де сет пе ту утак ми цу у пр -
вен ству. До кра ја шам пи о на та
оста ло је још са мо пет ко ла, а
ка ко је на вр ху та бе ле све одав -
но ја сно, та ко је па жња љу би -
те ља нај ва жни је спо ред не ства -
ри на све ту усме ре на ка бор би
за оп ста нак. Не ко ли ко ти мо ва
се гр че ви то бо ри ка ко би очу -
ва ли тре ће ли га шки ста тус.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 вра -
ти ли су се на дру го ме сто, где су
и би ли то ком чи та вог пр вен ства.
Мом ци ко је пред во ди Пе тар Ди -
вић по но во су на по бед нич ком
ко ло се ку, јер су про шлог ви кен -
да на свом те ре ну са вла да ли Це -
мент из Бе о чи на са 2:0.

Овај су срет ни је имао ре зул -
тат ски зна чај, али је до бро по -
слу жио но вом ше фу струч ног
шта ба „бр зог во за” да ви ди на
ко је игра че ће мо ћи да ра чу на
од ав гу ста, ка да бу де по че ло
но во пр вен ство.

Око 200 по кло ни ка фуд ба ла
на Град ском ста ди о ну у на шем
гра ду при су ство ва ло је утак -
ми ци у ко јој ни је би ло мно го
шан си, али су бо до ви са свим
за слу же но при па ли до ма ћем
ти му. У пр вом по лу вре ме ну
мре же су ми ро ва ле, а он да је у
55. ми ну ту Алек сан дар Сто ја -

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

По не ки ра до стан дан

25. ко лу, иа ко је у спор ту увек
нај те же до би ти „уна пред до би -
је не утак ми це”. Мом ци ко је
пред во ди тре нер Го ран Мр ђа
го сто ва ли су у Ши ду, где су од -
ме ри ли сна гу с по след ње пла -
си ра ним Рад нич ким. Био је то
ве о ма ва жан меч за по пу лар -
ну „ди зел ку” из на шег гра да, у
ко ји су Да ни ло Ко ва че вић и

у 25. ко лу Вој во ђан ске ли ге „Ис -
ток” у Омо љи ци са вла да ли Је -
дин ство из Но вог Бе че ја с 1:0.

Је ди ни гол за тим Ду ша на
Ђо ки ћа по сти гао је Лу кић у 37.
ми ну ту. Омољ ча ни на ред ног
ви кен да го сту ју у Но вим Ко -
зар ци ма, а по том у сре ду, 16.
ма ја, до че ку ју Бе геј.

А. Живковић

пра ва „вик то ри ја” пред го лом
Рад нич ког. У 35. ми ну ту до ма -
ћи ни су по сти гли ау то гол, а у
са мом фи ни шу пр вог по лу вре -
ме на Мар ко Јо вић је по ви сио
на 3:0, па је по бед ник та да већ
био од лу чен.

„Ди зел ка” је има ла ви ше од
игре и у на став ку ме ча, ре ђа ла
је шан се пред го лом свог про -

НО ВИ УС ПЕ СИ КК-а КРИС-КРОС

МЕЂУ НАЈБОЉИМА У СРБИЈИ

ОД ЛИЧ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ АТЛЕ ТИ ЧА РА ТА МИ ША

УСПЕ ШНИ У СВИМ ДИ СЦИ ПЛИ НА МА
Про шлог ви кен да у Срем ској
Ми тро ви ци је одр жан „Про лећ -
ни ми тинг при ја тељ ства”. На
ње му је уче ство ва ло 750 атле -
ти ча ра из Ср би је и зе ма ља ре -
ги о на, а АК Та миш се пред ста -
вио са 16 так ми ча ра, ко је је
пред во дио тре нер Зо ран Ко цић.

У над ме та њу нај мла ђих Ни -
на Шрт каљ је осво ји ла сре бро
на 60 м, док се Ву ка шин Тра и -
ло вић оки тио брон зом. Од лич -
је истог сја ја за ра дио је и Ни ко -
ла Бра ни са вље вић, али у ско ку
удаљ. Сте фан Ма рић је у тр ци
на 300 м дру ги сти гао на циљ.

На терену СК-а Кошутњак про-
шлог викенда је одржан први
турнир на отвореном ове сезо-
не. СК Панчево је наступио са
дванаест такмичара, који су по-
стигли добре резултате.

Златне медаље су освојили
сениори Стефан Жикић и Ма-
рија Љубинковић, који су гађа-
ли компаунд стилом, те кадет
Јован Шпехар и екипа ветера-
на (Ивица Шпехар, Небојша

Стојановић и Драган Брзако-
вић), који су се надметали у
олимпијском стилу. Сребром су
се окитили Драгиша Јевтић,
Стефан Кљајић и сениорска еки-
па у саставу: Драгиша Јевтић,
Дејан Форго и Предраг Бекић.

Посебно треба истаћи рекорд
екипе ветерана, али и повра-
так Предрага Бекића после ско-
ро осам година одсуствовања с
такмичења. А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛИЧАРА

РЕКОРД ВЕТЕРАНА

Пи о нир Алек са Нер ти ца за слу -
жио је сре бро у бр зом хо да њу
на 1.000 м, док је Сте фан Ла зић
у ис тој ди сци пли ни, али у ка те -
го ри ји так ми ча ра до ше сна ест

го ди на, осво јио злат ну ме да љу,
са сјај ним ре зул та том од че ти -
ри ми ну та и 46 се кун ди.

Алек сан дар Бо шко вић је три -
јум фо вао у тр ци се ни о ра на
100 ме та ра, а сјај на је би ла и
Еми ли ја Је ле си је вић. Ова де -
вој чи ца је ма ло, деч је ко пље
ба ци ла на да љи ну од не ве ро -
ват них 34,14 ме та ра, што је
њен лич ни ре корд, ко ји јој је
до нео сре бр ну ме да љу. Са ња
Ма рић се над ме та ла са атле -
ти чар ка ма ста ри јим од се бе и
осво ји ла је сре бр но од лич је,
баш као и Је ле на Ва си ље вић у
бр зом хо да њу на 1.000 ме та ра.

Чла но ви АК-а Та миш има -
ли су мно го успе ха и на „Атин -
ским игра ма” у Вр шцу.

Ни на Штр каљ је осво ји ла злат -
не ме да ље на 50 м и у ско ку удаљ,
Ол га Ли си цин би ла је тре ћа у

ско ку удаљ, баш као и Ма те ја
Гам би ро жа, док је Ву ка шин Тра -
и ло вић био нај бр жи у тр ци на
50 м. Сте фан Ма рић је по бе дио
у ско ку удаљ, а на 60 м је био
дру ги. Да ни ло Ла зић је за ра дио
брон зу у ско ку удаљ, а сре бро у
ис тој ди сци пли ни осво јио је Зан -
ди Штр каљ, ко ме је при па ла и
брон за на 60 м. Сте фан Ла зић је
био дру ги на 100 м и у ско ку
удаљ, а Са ња Ма рић је у ско ку
удаљ убе дљи во три јум фо ва ла,
док је у тр ци на 100 м дру га
про шла кроз циљ. Те о до ра Ду -
бо њац је за ра ди ла брон зу у ско -
ку удаљ, као и Ања Ма рић у ста -
ри јој гру пи. Ања је би ла тре ћа и
у тр ци на 100 м. Лај чи Штр каљ
је осво ји ла брон зу у тр ци на 60
м, а Са шка Ра да нов сре бро у
ско ку удаљ. Ива на Ве ли ми ро -
вић је по бе ди ла на 200 м, а Ми -
ли ци Ра да нов при па ло је сре -
бро. Алек сан дар Бо шко вић је
био пр ви у ис тој ди сци пли ни.

Јо ва на и Са ра Ма цу ра и Да -
ни ло Јо ва нов до би ли су од ор -
га ни за то ра ме да ље за уче шће
на свом пр вом атлет ском так -
ми че њу. Зо ран Ко цић, тре нер
АК-а Та миш, на овом так ми -
че њу је био глав ни су ди ја на
стар ту. А. Ж.

нов ски до вео Ди на мо 1945 у
вођ ство. Ре зул тат се ни је ме -
њао до са мог фи ни ша утак ми -
це, ка да је Сто ја нов ски обо рен
у ка зне ном про сто ру Це мен та,
а си гу ран ре а ли за тор нај стро -
же ка зне био је Не бој ша Ар бу -
ти на: Ди на мо –Це мент 2:0.

„Бр зи воз” на ред ног ви кен -
да го сту је у Оџа ци ма, а по том
у сре ду, 16. ма ја, на свом те ре -
ну до че ку је ли де ра из Бе че ја.

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра ни -
су има ли ве ли ких про бле ма у

ње го ви са и гра чи ушли мак си -
мал но озбиљ но. Ни су пот це -
ни ли ри ва ла и осво ји ли су ве -
о ма вред не бо до ве: Рад нич ки –
Же ле зни чар 0:4 (0:3).

Пан чев ци су од са мог по чет -
ка утак ми це за и гра ли офан зив -
но, па је ка пи тен Ко ва че вић већ
у че твр том ми ну ту по слао лоп -
ту иза ле ђа гол ма на Ши ђа на.
Тај по го дак као да је дао кри ла
ње го вим са и гра чи ма, јер је ри -
вал на вре ме био „отво рен”, па
се у пр вом по лу вре ме ну игра ла

тив ни ка, али је ди ни гол у дру -
гом по лу вре ме ну по сти гао је
Жељ ко Стај чић, ко ји је та ко
по ста вио и ко на чан ре зул тат:
Рад нич ки –Же ле зни чар 0:4.

Тим из на шег гра да са да има
37 бо до ва. У суботу, 12. ма ја,
на СЦ-у „Мла дост” го сто ва ће
Ду нав, а Же ле зни чар пред сво -
јим на ви ја чи ма игра и у сре ду,
16. ма ја, ка да ће уго сти ти Брат -
ство.

Сво је на ви ја чи об ра до ва ли су
и фуд ба ле ри Мла до сти. Они су



– Ватрогасци-спасиоци у Ср-
бији су током прошле године
спасли око 1.800 људи, а од по-
четка ове године више од 350
– изјавио је помоћник начел-
ника Сектора за ванредне си-
туације у МУП-у Србије Горан
Николић поводом 4. маја, Ме-
ђународног дана ватрогасаца.

Он је честитао ватрогасци-
ма њихов празник и рекао да
су они увек спремни да реагују
током 24 сата, свих 365 дана у
години. Према његовим ре-
чима, Ватрогасно-спасилачке

јединице делују на целој те-
риторији Србије, прве излазе
на места на којима су се де-
сили ванредни догађаји, спа-
савају угрожене људе и мате-
ријална добра и заједно с дру-
гим службама отклањају по-
следице несрећа. Поред гаше-
ња пожара, ватрогасци-спаси-
оци интервенишу и у случаје-
вима саобраћајних незгода, хе-
мијских акцидената и поплава
и извлаче људе из рушевина.

У склопу својих редовних ак-
тивности припадници ватрога-

сно-спасилач-
ких јединица
обављају још је-
дан посао који
изузетно воле.
Они се сусрећу
с најмлађима и
држе предавања
на којима деца
имају прилику
да уживо виде
ватрогасце и
опрему коју они
користе и да чу-
ју савете о томе

како да се понашају уколико се
изненада нађу близу пожара.

Едукацији најмлађих се по-
свећује велика пажња, а она се
обавља кроз акције „Ватрогасац
у школи”, „Полицајац у заједни-
ци” и „Основи безбедности де-
це”. Током прошле године њи-
ма је било обухваћено више од
60.000 најмлађих, као и 4.000
њихових учитеља и наставника
у више од 1.000 школа на тери-
торији Србије.

Припадници ватрогасно-спа-
силачких јединица настоје да

едукују и одрасле о томе како
да се понашају у случају да до-
ђе до пожара. Током прошле
године одржали су преко 500
показних вежби на високим
објектима, индустријским по-
стројењима, у школама и пред-
школским установама.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву ухап си ли су че ти ри осо бе
због по сто ја ња осно ва сум ње
да су по чи ни ле кри вич но де ло
нео сно ва но до би ја ње и ко ри -
шће ње кре ди та и дру гих по -
год но сти.

Ухап ше ни су од го вор но ли -
це пред у зе ћа д. о. о. „Ratatou-
ille” из Пан че ва Т. К. (1992),
вла сни ца аген ци је за ке те ринг
„Jelena & White Symphony” Ј.
Ј. (1979), од го вор но ли це за -
нат ске мо лер ске рад ње „Па не -
лан” С. Ц. (1971) и вла сник
аген ци је „Vision Media” В. К.
(1972).

Сум ња се да је Т. К. ок то бра
2017. го ди не на осно ву фик -
тив не до ку мен та ци је од Фон -
да за раз вој до био кре дит и
бес по вра тан но вац у из но су од
5.485.000 ди на ра, ко ји је по -
том нео сно ва но тран сфе ри сао
на рачунe аген ци је за ке те ринг
„Jelena & White Symphony” и
аген ци је „Vision Media”.

Та па ре су, ка ко се сумња, да -
ље пре не те на ра чун рад ње „Па -
не лан” на име фик тив них услу га
ре но ви ра ња по слов ног објек та

аген ци је за ке те ринг, ода кле су
по диг ну те у го то ви ни. Осум њи -
че ни су уз кри вич ну при ја ву
при ве де ни Основ ном јав ном ту -
жи ла штву у Пан че ву.

Пан че вач ка по ли ци ја је про -
шле не де ље по на ло гу Основ -
ног јав ног ту жи ла штва под не -
ла кри вич ну при ја ву про тив в.
д. од го вор ног ли ца Апо те ке
Пан че во због по сто ја ња осно -
ва сум ње да је по чи нио кри -
вич но де ло по вре да пра ва по
осно ву ра да и пра ва из со ци -
јал ног оси гу ра ња.

Сум ња се да осум њи че ни то -
ком 2017. го ди не ни је до ста -

вио ове ре не об ра чу не на кна де
за ра де за за по сле не док су би -
ли при вре ме но спре че ни за
рад, као ни об ра чу не на кна де
за ра де за вре ме по ро диљ ског
од су ства и од су ства с ра да ра -
ди не ге де те та. Ка ко пи ше у
по ли циј ском са оп ште њу, на тај
на чин је за ви ше од ми ли он
ди на ра за ки нуо рад ни це ко ји -
ма су мо ра ле да бу ду ис пла ће -
не те на кна де.

Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва са оп шти ло је и да су
ова хап ше ња спро ве де на у окви -
ру се ри је слич них ак ци ја ко је
су оба вље не и на те ри то ри ја ма

по ли циј ских упра ва Бе о град,
Кру ше вац, Бор, Ва ље во, Кра -
гу је вац, Но ви Па зар и Срем -
ска Ми тро ви ца.

Те ак ци је су спро ве де не ра -
ди су зби ја ња фи нан сиј ског кри -
ми на ла и ко руп ци је, а том при -
ли ком је ухап ше но ше сна е сто -
ро љу ди. Они су ли ше ни сло -
бо де због сум ње да су у пе ри о -
ду од 2013. го ди не до да нас
по чи ни ли ви ше ко руп тив них
и дру гих кри вич них де ла. Под
удар по ли ци је до шле су још
че тр де сет две осо бе про тив ко -
јих су под не те кри вич не при -
ја ве у ре дов ном по ступ ку.

Осум њи че ни су из вр ше њем
кри вич них де ла оште ти ли бу -
џе те Ре пу бли ке Ср би је, ви ше
при вред них су бје ка та и фи -
зич ких ли ца за око 800.000
евра.

На те рет им се ста вља ју зло -
у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја,
да ва ње ми та, по ре ска ута ја, не -
до зво љен про мет ак ци зних про -
из во да, не до зво ље на про из вод -
ња, не до зво ље на тр го ви на, про -
не ве ра у оба вља њу при вред не
де лат но сти и фал си фи ко ва ње
слу жбе не ис пра ве.

ХРОНИКА
Петак, 11. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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У пи та њу цр но гор ски
др жа вља нин Ву ко
Мар ко вић

Пан че вач ка по ли ци ја
га спре чи ла да 
по бег не у Ма ђар ску

Са мо два да на на кон ору жа -
ног на па да на ММА бор ца Вла -
ди ми ра Јо ва но ви ћа Ма ра до -
ну пан че вач ка по ли ци ја је
ухап си ла на па да ча на ње га,
38-го ди шњег цр но гор ског др -
жа вља ни на Вукa Мар ко ви ћа.

Ин фор ма ци ју о хап ше њу по -
твр ди ло је Ви ше јав но ту жи ла -
штво. Са оп ште но је да му је
од ре ђен три де се то днев ни при -
твор и да је то учи ње но да не
би ути цао на све до ке, да би се
оне мо гу ћио да до вр ши кри вич -
но де ло ко је је за по чео, као и
због то га што је уз не ми рио јав -
ност ти ме што је ура дио.

Под се ћа мо, Јо ва но вић је те -
шко ра њен 30. апри ла, око 7.30,
ис пред деч јег вр ти ћа „Ке фа ли -
ца”, ко ји се на ла зи на углу ули -
ца Све то за ра Ми ле ти ћа и Бран -
ка Ра ди че ви ћа. Мар ко вић се
нај пре са крио иза обли жњих
пар ки ра них ау то мо би ла и са -
че као да Јо ва но вић оста ви ћер -
ки цу у вр ти ћу и да кре не на зад.

Ка да је ви део да је Јо ва но -
вић иза шао из вр ти ћа и по шао
ка ау то мо би лу, Мар ко вић је
ис тр чао из за кло на, на ср нуо на
ње га и по чео да пу ца. По го дио
је Јо ва но ви ћа у но гу, ру ку и
сто мак, али он, због ја ког ор -
га ни зма, ни је од мах пао, већ
је по чео да се те ту ра.

По ку шао је да се са кри је нај -
пре иза „фор да фи је сте”, јед -
ног од ау то мо би ла ко ји је та ко -
ђе ту био пар ки ран. Ме ђу тим,

СА МО ДВА ДА НА НА КОН ОРУ ЖА НОГ НА ПА ДА ПО РЕД ВР ТИ ЋА

УХАП ШЕН НА ПА ДАЧ НА МА РА ДО НУ

Мар ко вић ни је стао, већ је при -
шао ра ње ном Јо ва но ви ћу и на -
ста вио да пу ца. Због то га су на
„фор ду” оста ли ви дљи ви тра -
го ви кр ви и ру пе од ме та ка.

– Из гле да ло је стра шно. Ди -
вљач ки је на ср тао на ра ње ног бок -
се ра, као да је био пот пу но пи јан
или дро ги ран – из ја вио је је дан
од оче ви да ца овог до га ђа ја.

Јо ва но ви ћев кум Да ли бор
Ми лу ти но вић ре као је за ме -
ди је да је ухап ше ни „чо век ко -
ји не ма по ро ди цу, ме сто пре -
би ва ли шта и не сме да се вра -
ти у сво је ме сто због све га што
је ура дио”. До дао је да је Мар -
ко вић нар ко ман и да се ну ди
ра зним љу ди ма по Бе о гра ду да
оба вља нај пр ља ви је по сло ве, а
да за уз врат тра жи од њих да му
обез бе де са мо дро гу и оруж је.

Пре ма Ми лу ти но ви ће вим ре -
чи ма, Мар ко вић је као та кав
опа сан, јер је вешт у скри ва њу,
ме ња њу скло ни шта и скри ва -
њу тра го ва, па је успех што га
је по ли ци ја бр зо про на шла и
ухва ти ла.

Мар ко вић се од мах по сле на -
па да на Јо ва но ви ћа са крио у
тај ни стан и при вре ме но при -
та јио. По ку шао је да по бег не у
Ма ђар ску, али га је пан че вач -
ка по ли ци ја спре чи ла у то ме и
ухап си ла.

На пи та ње но ви на ра због че -
га је та кав чо век на пао ње го -
вог ку ма, Ми лу ти но вић је од -
го во рио да је Мар ко ви ћа ан га -
жо вао не ко ко је имао не што
про тив Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа.
До дао је да је би ло љу ди ко ји -
ма је сме та ло то што  ње гов кум

Страну припремио

Михајло
Глигорић

во зи „мер це дес” С-кла се и што
је отво рио ме њач ни цу по ред
глав не ау то буске ста ни це. Пре -
ма ње го вим ре чи ма, у то ме не -
ма ни чег спор ног, јер Јо ва но -
вић има ро ђа ке у ино стран -
ству.

– Ка кав је чо век ухап ше ни,
до вољ но се ви ди из то га да је
на пао дру гу осо бу и пу цао у
њу усред да на, ис пред деч јег
вр ти ћа. То не мо гу да раз у -
мем. Шта би би ло да је по вре -
дио не ко де те или ро ди те ља?
– на гла сио је Ми лу ти но вић.

Мо ти ви на па да на Вла ди -
ми ра Јо ва но ви ћа би ће ја сни -
ји тек ка да ис тра жни ор га ни
са слу ша ју ње га и Ву ка Мар -
ко ви ћа. На па дач на ММА бор -
ца до са да се бра нио ћу та -
њем.

ЗБОГ СУМ ЊЕ ДА СУ ОД ГО ВОР НИ ЗА МА ХИ НА ЦИ ЈЕ

Приведено че тво ро при ват ни ка

При пад ни ци Упра ве ца ри на
Ср би је за у ста ви ли су 3. ма ја
два сум њи ва ком би ја из Пан -
че ва и то ком њи хо ве кон тро -
ле про на шли ве ћу ко ли чи ну
ро бе ко ја је би ла спор на по
не ко ли ко осно ва.

Нај пре су от кри ли да ни је
би ла при ја вље на за ца ри ње -
ње, а по том и да во за чи ни -
су има ли пи сме не до ка зе о
пла ће ним да жби на ма. Про -

бле ма тич но је би ло и то што
је при ли ком пре тре са про -
на ђе на фал си фи ко ва на гар -
де ро ба и обу ћа са озна ка ма
по зна тих роб них брен до ва,
а као кул ми на ци ја, у јед ном
од во зи ла су от кри ве ни пред -
ме ти ко ји ма је мо гла да бу -
де угро же на без бед ност гра -
ђа на. Ца ри ни ци су про на -
шли: 25 су за ва ца, 11 но же -
ва, пет бок се ра, пет гво зде -
них па ли ца, три се ки ре и
три дво гле да. Сум ња се да је
та ро ба би ла на ме ње на за
про да ју на си вом тр жи шту.

У кон тро ла ма два ју ком -
би ја из Пан че ва от кри ве но
је и 300 ма ји ца „ле вис”, „кон -
верс” и „ри плеј”, као и око
100 шорт се ва „најк” и „то ми
хил фи гер” и око 50 па пу ча
„најк” с ла жним ети ке та ма.

То ком ових кон тро ла ца -
ри ни ци су про на шли и за -
пле ни ли и 25 ки ло гра ма ре -
за ног ду ва на. Истог да на они
су кон тро ли са ли и ма га цин

ку рир ске фир ме „Бекс” у Бе -
о гра ду и та да су от кри ли још
јед ну по шиљ ку из Пан че ва
ко ја им је би ла сум њи ва.

У њој су про на шли око шест
ки ло гра ма ре за ног ду ва на, као
и 40 шорт се ва „најк” и „ади -
дас” с фал си фи ко ва ним ети -
ке та ма, 15 до њих де ло ва тре -
нер ки с ла жним ети ке та ма
„ади дас” и ви ше од 20 руч -
них са то ва, ко пи ја ма ра ка „ро -
лекс”, „пан до ра” и „ар ма ни”.
Вла сник те ро бе та ко ђе ни је
имао ни јед ну пи сме ну по твр -
ду о пла ће ним да жби на ма.

ДО БАР „УЛОВ” ЦА РИ НИ КА

Сум њи ва ро ба у 
ком би ји ма из Пан че ва

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ВАТРОГАСАЦА

Прошле године спасли 1.800 људи

Панчевачка полиција трага
за лоповом који је 6. маја
око 3.30 покрао комплетан
пазар из бензинске пумпе у
Улици Стевана Шупљикца на
Котежу 1. Пре него што је
однео сав новац, он је запре-

тио продавцима ручном бом-
бом, а након тога је побегао.

Подсећамо, једна велика
домаћа компанија је пово-
дом пљачке њене бензинске
пумпе у Београду и тешког
рањавања жене која је ту ра-
дила саопштила да се запо-
сленима на бензинским пум-
пама дели брошура „Оружа-
на пљачка” с десет најважни-

јих мера којих они треба да
се придржавају у случају да
их нападну пљачкаши.

Од њих се тражи да ника-
ко не пружају отпор лопови-
ма, јер су њихови животи
најважнији, и да им одмах

предају новац. Запослени на
бензинским пумпама те ком-
паније у случају пљачке мо-
рају да буду кооперативни,
да испуне све захтеве лопо-
ва и никако не треба да их
провоцирају и изазивају, јер
ако се тако понашају, могу
угрозити своју безбедност,
као и безбедност колега и ку-
паца.

У НЕДЕЉУ, 6. МАЈА

Опљачкана бензинска
пумпа на Котежу

Са то ви као пра ви, а у ства ри ла жња ци

Ватрогасци су задужени и за гашење хемикалија



Нај но ви ји, 292. број ме сеч ни -
ка „Стар че вач ке но ви не” по -
чи ње че стит ком Ме сне за јед -
ни це упу ће ном рад ни штву
Стар че ва по во дом пр во мај ских
пра зни ка.

На ред не стра не до но се тек -
сто ве о по тен ци ја ли ма та ко -
зва них кул тур них ста за ко је је
ус по ста ви ло удру же ње „Па гус”,
ак тив но сти ма омла дин ског по -
кре та „Ста ри Рас” и по след њој
сед ни ци ме сне скуп шти не, на
ко јој је но се ћа те ма би ла про -
лећ но уре ђе ње ме ста.

У ин тер вјуу на две стра не пред -
сед ник Скуп шти не гра да Пан -
че ва Ти гран Киш, по ред оста -

лог, ис та као је да је обез бе ђе на
јав ност ра да тог те ла, а спи са -
тељ Дар ко Је шић је у „раз го во ру
с по во дом” на књи жев не те ме
на ја вио из ла зак свог де би тант -
ског ро ма на. Вре ди обра ти ти па -
жњу и на при чу о ру ској ска-кор
гру пи „The Dead President”, ко ја
је „за па ли ла” ККК у не за пам ће -
но же сто ком на сту пу, као и на
успех так си дер ми сте (пре па ра -
то ра ри бе) Да ли бо ра Та не ва на
еми нент ном так ми че њу у ау -
стриј ском Салц бур гу.

Гост „Ћа ска ња у ’Ђер му’” био
је Ми лош Фи ли по вић, бив ши
фуд ба лер, ко ји је по ру чио су -
гра ђа ни ма да се ба ве спор том,

али је у до бром де лу ин тер вјуа
под се ћао на то ка ко се не кад
ле по дру жи ло, док је „ли це с
на слов ни це”, учи те љи ца Љи -
ља на Ве ли нов, го во ри ла о све -
тлој стра ни свог по зи ва. Ту је
и раз го вор с ра та ри ма Де ја ном
и Та ма ром Шку лић; „Цр ти це
из про шло сти” ба ви ле су се
стар че вач ком фа ми ли јом Бра -
јац, а „Кул ти ва тор” на став ком
при че о пред рат ним раз бој ни -
ци ма и пред ста вља њу се дам -
на е сто го ди шње Ти ја не Дра ми -
ћа нин.

Ни су из о ста ле ни школ ске,
спорт ске, из ви ђач ке ве сти. Реч -
ју, ди на мич но и са др жај но...

Из ло жба фо то гра фи ја ве ли -
ких фор ма та под на зи вом „Ка -
ме ром кроз Ср би ју” отво ре на
је у пе так, 4. ма ја, у га ле ри ји
До ма кул ту ре у Но вом Се лу.

Из у зет ни ра до ви ко ји у нај -
бо љем све тлу при ка зу ју ра -
зно ли ке ле по те на ше зе мље
де ло су Вла ди ми ра Ва ле шин -
ског.

Овај Пан че вац за со бом
има за вид ну ка ри је ру фо -
то гра фа, као и ау то ра ра зних
до ку мен та ра ца и сни ма те ља
и ди рек то ра фо то гра фи је у
ви ше ак ци ја РТС-а и дру гих
про дук ци ја. Он је био и
пред сед  ник Фо то-ки но
са ве за Вој во ди не, са ра -
ђи вао са стра ним ме ди -
ји ма и број ним ам ба са -
да ма.

На ве де на по став ка пред -
ста вља из бор из три про јек та
– „Мо ра ва”, „Фру шка го ра” и
„Руд ник”. До бар део ра до ва
на пра вљен је фо то гра фи са -
њем из хе ли коп те ра то ком
ви ше од три де сет са ти ле та
не бом из над Ср би је.

Из ло жбу је отво рио ди рек -
тор До ма кул ту ре Со рин Бо -
ља нац, а по ред са мог ау то ра,
го во рио је и је дан од нај ве ћих
сли ка ра да на шњи це са ових
про сто ра – Ми лош Шо ба јић,
као не ко од мно гих с ко ји ма је
Ва ле шин ски те сно са ра ђи вао.

Ба нат ски Бре сто вац: Шко ла
је про сла ви ла свој дан у сре -
ду, 9. ма ја, а истог да на из ло -
жба под на зи вом „Од цр те жа
до фо то гра фи је” ау то ра Дра -
го љу ба За му ро ви ћа отво ре на
је у га ле ри ји До ма кул ту ре, у
ор га ни за ци ји КФФА „По ња -
ви ца”. Хлад ња ча на гро бљу је
по че ла да ра ди. Ра зним про -
гра ми ма у сре ду, 17. ма ја, би -
ће обе ле же на се о ска сла ва
Спа сов дан.

Ба нат ско Но во Се ло: Из ло -
жба фо то гра фи ја ве ли ког
фор ма та ау то ра Вла де Ва ле -
шин ског би ће отво ре на у пе -
так, 4. ма ја, у 19 са ти, у га ле -
ри ји До ма кул ту ре. Пр ви фол -
клор ни ан самбл и на род ни
ор ке стар по ме ну те уста но ве
пу ту ју у Трст, где ће, за јед но
с Би ља ном Кр стић и гру пом
„Би стрик”, на сту пи ти на про -
сла ви де се то го ди шњи це та -
мо шњег СКУД-а „Пон тес –
Мо сто ви”. У исто вре ме ин -
стру мен тал ни со ли сти мла -
ђег уз ра ста уче ство ва ће на
Ве ли ком деч јем фе сти ва лу
Ру му на Вој во ди не, у Тор ку.

До ло во: Рaдови на ре кон -
струк ци ји ам бу лан те ула зе у
за вр шну фа зу. Ко ме ди ја „Се -
стре Дан гу бић” при ка за на је
у су бо ту, 5. ма ја, у ве ли кој
са ли До ма кул ту ре, у из вед би
драм ске сек ци је Клу ба за од -
ра сла и ста ра ли ца Пан че во.

Удру же ње бо ра ца обе ле жи ло
је Дан по бе де над фа ши змом,
по ла га њем вен ца на спо ме -
ник по ги ну лим и умр лим До -
лов ци ма.

Гло гоњ: Ко ми си ја за ко ма са -
ци ју Ка та стар ске обла сти Гло -
гоњ ју че је у про сто ри ја ма
Ме сне за јед ни це одр жа ла са -
ста нак с ме шта ни ма на те му

на став ка тог ва жног по сла.
Деч ја пред ста ва „Ве се ло по -
зор је” би ће из ве де на у сре ду,
16. ма ја, од 12 са ти, у До му
кул ту ре.

Ива но во: Клуб „Дро нерс”, у
са рад њи с До мом кул ту ре, ор -
га ни зо вао је FPV тр ку и „Free
Style” ре ви ју на ших нај бо љих
пи ло та у су бо ту, 5. ма ја, на
ста ди о ну ФК „Стре ла”. Пред -
став ни ци Ме сне за јед ни це,
шко ле, До ма кул ту ре и удру -
же ња у сре ду, 9. ма ја, обе ле -
жи ли су Дан по бе де над фа -
ши змом, по ла га њем вен ца на
спо ме ник ру ским бор ци ма.
По во дом Да на бу гар ске пи -
сме но сти би ће упри ли че на
при ред ба у ор га ни за ци ји
Удру же ња ба нат ских Бу га ра
„Ива но во – Ба нат”, у пе так,
11. ма ја, од 16 са ти, у До му
кул ту ре.

Ја бу ка: ЈКП „Вод-ком” по пра -
вио је све деч је мо би ли ја ре у
се лу. Ме сна за јед ни ца је пот -
пи са ла уго вор за по сао кр пље -
ња ру па на пу те ви ма у се лу, а
ра до ви ће по че ти за не ко ли ко
да на. Не дав но је гром уда рио
у ку ћу у Омла дин ској ули ци;
на сву сре ћу, по ро ди ца с де -
цом на ла зи ла се у дво ри шту,
па ни ко ни је стра дао.

Ка ча ре во: Ак ци ја до бро вољ -
ног да ва ња кр ви у ор га ни за -
ци ји Ме сне за јед ни це упри -
ли че на је у сре ду, 9. ма ја, у
све ча ној са ли те ин сти ту ци -
је. Дом кул ту ре при пре ма до -
ку мен та ци ју за ре кон струк -
ци ју би бли о те ке.

Омо љи ца: Ма ле олим пиј ске
игре на ни воу Ју жно ба нат ског
окру га одр жа не су у уто рак, 8.
ма ја, у школ ском дво ри шту,
ка да је до че кан олим пиј ски
пла мен, а по бе ди ле су еки пе
с те ри то ри је гра да Пан че ва.

Стар че во: Од ми чу ра до ви на
из град њи атар ског пу та ка
Ива но ву. За вод за јав но здра -
вље је, на осно ву ис пи та них
узо ра ка, из дао са гла сност на
ис прав ност пи ја ће во де на
јав ној че сми и на сла ви на ма
у то а ле ту на Тр гу нео ли та.

Петак, 11. мај 2018.
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Месне актуелности 
При ка за не тех нич ке
мо гућ но сти ле те ли ца

Пи ло ти ра ло 
два де се так 
ен ту зи ја ста

До сад не ви ђен спек такл за ов -
да шње љу би те ље ле те ли ца и ва -
зду шних акро ба ци ја до го дио се
у су бо ту, 5. ма ја, у Ива но ву. Та -
мо се том при ли ком за пра во од -
ви јао пра ви ма ли ае ро-ми тинг,
с том раз ли ком што су уме сто
ави о на и дру гих ва зду хо пло ва
сво је пер фор ман се при ка зи ва -
ли мо де ли, у ова но ви ја вре ме -
на по зна ти ји као дро но ви.

По ме ну тог да ту ма, баш на ме -
ђу на род ни дан тих спра ви ца,
гру па озбиљ них ен ту зи ја ста оку -
пи ла се на ива но вач ком ста ди -
о ну ФК „Стре ла”, а ло ги сти ку
овом на сва ки да шњем хе пе нин -
гу пру жио је и Дом кул ту ре.

Бр зи на и акро ба ци је
Ор га ни за то ри су про грам по -
де ли ли у два сег мен та, па су
зна ти жељ ни ци мо гли да ви де
и тр ку FPV (First Person View)
и ре ви ју нај бо љих пи ло та у зе -
мљи „Free Style”.

На по ме не ра ди, FPV тр ка ње
пред ста вља ди сци пли ну упра -
вља ња дро но ви ма опре мље ним
ка ме ра ма, ко је су нај че шће ми -
ни ја тур ни бес пи лот ни ави о ни
или ква дро коп те ри кон тро ли -
са ни по мо ћу ра дио-ве зе. Њи -
ма пи ло ти ру ку ју по мо ћу спе -
ци јал них на о ча ра или екра на
при чвр шће них за гла ву, на ко -
ји ма се при ка зу је „live stream”
с ле те ли це.

У овој ди сци пли ни уче ство -
ва ло је ше сна ест так ми ча ра из
Пан че ва, Бе о гра да и око ли не.
Над ме та ње се од ви ја ло та ко
што су исто вре ме но стар то ва -
ла по че ти ри дро на ве ли чи не
од пет ин ча. Про ла зи ло се кроз
ви ше ка пи ја (на пр вој их је че -
као ме рач), ме ђу ко ји ма је и
„ер-гејт”, а кроз њу су дро но ви
мо ра ли да ула зе од о зго. Во зи -
ло се по пет кру го ва, од ко јих

СЕЛО

НЕ СВА КИ ДА ШЊИ ДО ГА ЂАЈ У ИВА НО ВУ

ДО ЛА ЗИ ВРЕ МЕ ДРО НО ВА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ИЗ ЛО ЖБА ФО ТО ГРА ФИ ЈА У НО ВОМ СЕ ЛУ

Ка ме ром кроз Ср би ју

су се ра чу на ла нај бо ља три, на -
кон че га су по бед ни ци про ла -
зи ли у сле де ћи ни во.

И док тр ка дро но ви ма под -
ра зу ме ва пре ла зак ста зе с пре -
пре ка ма у нај кра ћем вре ме ну,
ре ви ја „Free Style” пред ста вља
упра вља ње ле те ли цом кроз уске
про ла зе и ма ле отво ре, ис под
др ве ћа, око пре пре ка, укљу чу -
ју ћи и раз не три ко ве ко ји ма су
се пи ло ти слу жи ли ка ко би из -
бе га ва ли уда ра ње у зе мљу или
за пи ња ње за не ку пре пре ку док
из во де лу пин ге.

Огро ман адре на лин
Ма теј Срећ ко вић из Бе о гра да,
је дан од ор га ни за то ра, ис та као
је да су се овом при ли ком оку -
пи ли истин ски љу би те љи дро -
но ва, а фо кус је био на упо зна -
ва њу, дру же њу и раз ме ни ис -
ку ста ва.

Ме ђу так ми ча ри ма се на шла
и јед на де вој ка, је ди на ко ја се у
Ср би ји од не дав но озбиљ но ба ви
овом за ни мљи вом ак тив но шћу,
а реч је о На та ли ји Кле пић, Бе -
о гра ђан ки ро ђе ној у Ти те лу.

– Нај пре сам учи ла на си му -
ла то ру, по том на ма лим дро но -
ви ма, ко ји се ка те го ри шу по ве -
ли чи на ма од два до пет ин ча,
ка кав је ре ци мо квад. Би ло је
све га, па и па до ва, та ко да тре -
ба би ти пот пу но кон цен три сан
на во жњу. Све ово ве о ма ми је
ин те ре сант но, а по себ ну ди мен -
зи ју да је ко ри шће ње на о ча ра
кроз ко је ви диш као да си го ре
– на во ди ова так ми чар ка.

У про гра му су уче ство ва ла и
три Пан чев ца – Ср ђан Па вло -
вић, Де јан Фи ли по вић и Дар -
ко Ко ва че вић, ко ји је не дав но,
1. апри ла, на Дор ћо лу, био чак
и по бед ник пр ве тр ке ми кро -
дро но ва, ве ли чи не 60–70 цен -
ти ме та ра, по зна тих као „тај ни
ву ко ви”. Овај три де се то го ди -
шњак ак тив но пи ло ти ра дро -
но ви ма го ди ну да на, а и пре
то га се за ни мао за не ке дру ге
слич не играч ке.

– То ком тр ке ства ра се огро -
ман адре на лин, с об зи ром на
то да дро но ви раз ви ја ју ве ли ке
бр зи не, пре ко 100 ки ло ме та ра

на час. До вољ но је илу стра тив -
но ако ка жем да се по јед ном
мо то ру фор ми ра ки ло грам по -
ти ска, што је укуп но че ти ри,
па ка да се до да мак си ма лан
гас, ле те ли ца до би је фу ри о зно
убр за ње ка кво не мо же има ти
би ло ко ји ау то мо бил или мо -
тор – ис ти че Ко ва че вић.

У сва ком слу ча ју, при сут ни
су ужи ва ли у бр зи на ма и акро -
ба ци ја ма ових нео бич них ма -
лих ва зду хо пло ва, али је так -
ми че ње на гло пре ки ну то због
обла ка ко ји је из не на да сру чио
же сток пљу сак по Ива но ву и
око ли ни.

Иа ко ре зул тат ни је у пр вом
пла ну, вре ди ис та ћи да је за
по бед ни ка тр ке про гла шен так -
ми чар из Ма ке до ни је, као и
да су се над ме та ла два Пан -
чев ца, док је је дан имао пех са
опре мом.

Био је то је дан са свим дру -
га чи ји дан у овом пан че вач -
ком се лу у ко јем су ужи ва ли
сви – од пу бли ке до са мих уче -
сни ка.

Бре сто вач ка сла ва би ће обе ле -
же на у че твр так, 17. ма ја, у ор -
га ни за ци ји Ме сне за јед ни це, До -
ма кул ту ре и дру гих та мо шњих
ин сти ту ци ја, ко је су се по тру ди -
ле да и пред сто је ћи Спа сов дан
про тек не у по зи тив ном ду ху.

Тим по во дом пр ви чо век ло -
кал не скуп шти не Дра ган Ми -
ри чић по зи ва све су гра ђа не,
као и жи те ље дру гих ме ста, да
оба ве зно тих да на по се те ње го -
во се ло, с об зи ром на то да ће
им, по ред ши ро ко гру дог го сто -
прим ства, би ти по ну ђен ин те -
ре сан тан и ква ли те тан про грам.

Слав ски дан по че ће у 9 са ти
ли тур ги јом у Цр кви Ваз не се ња
го спод њег, на кон че га ће усле -
ди ти ли ти ја. По том ће Ме сна

за јед ни ца по во дом Спа сов да на
упри ли чи ти при јем у не дав но
ре кон стру и са ној све ча ној са ли.
Пред ве че, на пла тоу у цен тру
се ла, стар то ва ће кул тур но-умет -
нич ки про грам, у окви ру ко јег

ће се нај пре пред ста ви ти пред -
школ ске гру пе Основ не шко ле
„Ол га Пе тров”, за тим сле ди фол -
кло ра шки кон церт не ко ли ко ан -
сам ба ла омо љич ког КУД-а „Жи -
сел”, да би дан био окон чан на

нај ве се ли ји на чин – свир ком са -
ста ва „Наш на чин”. Као што је
уо би ча је но, све ово пра ти ће ва -
шар ска ат мос фе ра, за чи ње на
шпи ле ра ји ма, про дав ци ма све -
га и сва че га, а и ло кал ни уго -
сти тељ ски објек ти са свим си -
гур но има ће слав ску по ну ду.

Ту, ипак, ни је крај ово го ди -
шњим спа сов дан ским са др жа -
ји ма, јер ће су тра дан, у пе так,
18. ма ја, од 19 са ти, у по ме ну -
тој са ли за са стан ке Скуп шти -
не Ме сне за јед ни це би ти при -
ре ђе на про мо ци ја пу бли ка ци -
је о Бре стов цу. Ау то ри тог де -
ла су за по сле ни у За во ду за
за шти ту спо ме ни ка, а ме ђу
њи ма је и ди рек тор ка те уста -
но ве Ја сми на Ву јо вић.

НА РЕД НОГ ЧЕ ТВРТ КА У БРЕ СТОВ ЦУ

По зив сви ма на кул тур но-умет нич ки Спа сов дан

НОВO ИЗДАЊE СТАР ЧЕ ВАЧ КОГ ГЛА СИ ЛА

Ди на мич но и са др жај но

Шобајић и Валешински



У фо а јеу Кул тур ног цен тра у
че твр так, 3. ма ја, отво ре на је
из ло жба фо то гра фи ја Го ра на
Бен де ље.

Из ло жба је ин спи ри са на сли -
кар ским прав цем ку би змом,
под ути ца јем по стим пре си о -
ни зма.

– Фо то гра фи је су на ста ле у
по след ње три го ди не на ра -
зним пу то ва њи ма у Ру си ји, Ита -
ли ји, Ду ба и ју и на ра зним мор -
ским де сти на ци ја ма. Ка да сам
про чи тао Се за но ву ре че ни цу
да све мо же да се по де ли на
коц ку, ку глу и ва љак, по ку шао
сам да око се бе тра жим све те
еле мен те, а не што сам имао
сни мље но и од ра ни је – ре као
је ау тор.

Из ло жба скулп ту ра и обје ка та
Го ра на Пе че но ви ћа под на зи -
вом „Де скрип ци ја по сту па ка”
отво ре на је 30. апри ла на про -
мо тив ном пла тоу у На род ној
ба шти.

Пре ма ре чи ма ау то ра, на -
зив из ло жбе је дво сми слен и
по де љен на две ства ри ко је
су ме ђу соб но по ве за не. Опис
ука зу је на књи гу ко ју је Пе -
че но вић пи сао три де сет две
го ди не, а у ко јој се го во ри о
свим по ступ ци ма ко је је оба -
вио то ком сли ка ња и из во ђе -
ња ра до ва. С дру ге стра не,
на зив ука зу је и на ње го ве лич -
не по ступ ке ко је је имао у
по след ње вре ме у свом окру -
же њу.

– Из ло жба је ски ца. Не што
што је у пр во бит ној фа зи, на -
кон че га сле ди раз ра да, рас -

плет и за кљу чак, ког у мом слу -
ча ју не ће би ти за то што знам
чи ме се ба вим и знам ка ко се

све то кре ће. Же лео сам да код
не ких ства ри до ђем до ње га,
јер сам на шао ре ше ње, и то ме
још увек при ла зим по ла ко, ре -
ша вам, а то ва жи и за ве ћи ну
ра до ва. У књи зи сам ја ко ле по
опи сао те про це се, ка ко се не -
што ра ђа и до га ђа и ка ко пу но
то га мо же да се из ро ди из јед -
не при че – ре као је ау тор из -
ло жбе.

Го ран Пе че но вић је ро ђен
1964. го ди не у Пан че ву. На -
кло ност пре ма ди зај ну ис ка -
зао је у Шко ли за ин ду стриј -
ско об ли ко ва ње у Бе о гра ду,
на Од се ку за ин ду стриј ско
об ли ко ва ње. У За во ду за ин -
те лек ту ал ну сво ји ну има два
за шти ће на мо де ла, као мо -
рал ни и фи зич ки ау тор. До -
бит ник је на гра де за цр теж и
ма лу пла сти ку на Ок то бар -
ском са ло ну Пан че ва. Уче -
сник је не ко ли ко ли ков них
ко ло ни ја.

Жељ ко Су ба шић, ди рек тор

аген ци је „LBS Team”, 

стра тег, кон сул тант 

и пре да вач у обла сти 

ди ги тал не ко му ни ка ци је

КЊИ ГА: Књи ге су оста ле рет -
ко ме сто где мо же мо да се
скло ни мо од лу дог вре ме на
у ко ме жи ви мо. Из бе ћи ћу
књи ге ко је се ку пу ју јер су
бест се ле ри и мо дер но их је
чи та ти и от кри ћу оа зу ко јој
се стал но вра ћам – Мо му Ка -
по ра. Уз све ње го ве ро ма не
уз ко је сам од ра стао и због
ко јих ми је сат стао ка да сам
је пр ви пут ви део, ро ман „Ан -
глос” има по себ но ме сто на
по ли ци и у ср цу. Да ли због
сти ла ко јим Мо ма пи ше, да
ли због то га што сам имао
сре ћу да га лич но упо знам,
или због ем па ти је ко ју имам
пре ма Грч кој, тек „Ан глос”
ме је то тал но осво јио по сле
пр вог чи та ња.

Овај ро ман је на стао као
плод ис ку ста ва ко ја је сам
Ка пор до жи вља вао на сво јим
кр ста ре њи ма. На кр ста ре њу
по Сре до зе мљу лук су зни брод
„Ел Гре ко” за у ста вља се у бли -
зи ни ма лог остр ва Аги ос Ге -
ра си мос у ар хи пе ла гу у бли -
зи ни Ита ке. По сле бур не сва -
ђе око пи ћа са сво јом же ном
на па лу би глав ни ју нак ро -
ма на си ла зи с бро да и од ла -
зи у оби ла зак остр ва, где за -
пра во на ста вља да пи је, па
та ко ка сни на брод, ко ји од -
ла зи из лу ке. Тр че ћи за њим
и ви чу ћи, он гу би глас и оста -
је нем, на ма лом остр ву, без
нов ца и би ло ка квих ис пра -
ва. Због ен гле ске ка пе ко ју
но си, остр вља ни га на зи ва ју
Ан глос, што на грч ком зна -
чи Ен глез. Овај уз бу дљи ви
ро ман опи су је пре жи вља ва -
ње и бит ку за оп ста нак овог
са вре ме ног Ро бин зо на на на -
се ље ном остр ву, где по вре -
ме но из ал ко хол них из ма -
гли ца ис кр са ва ју од лом ци
ње го вог ра ни јег жи во та. Ро -
ман „Ан глос” пред ста вља, у

ства ри, успо ме не јед ног пи -
јан ца, ко ји на остр ву до жи -
вља ва про чи шће ње.

Од но ви јих из да ња из два -
јам књи гу „Чо век по име ну
Уве” Фре дри ка Бак ма на.

СЕ РИ ЈА: „Мла ди Па па” („The
Young Pope”) је сте се ри ја ко -
ју је ре жи рао Па о ло Со рен ти -
но, а мла дог па пу Пи ја XIII
глу ми ма е страл ни Џуд Лоу.
Ле ни Бе лар до успе ва да по -
ста не пр ви аме рич ки па па
иза бран у ве ли кој игри кар -
ди на ла, ко ји су има ли са свим
дру га чи је пла но ве. Ле ни је
па па ко ји пу ши, псу је, сар -
ка сти чан је и ни сам у по је -
ди ним тре ну ци ма ни је си гу -
ран да ве ру је у Бо га. За ни -
мљи во је да је у по чет ку ре -
ак ци ја Ва ти ка на из о ста ла,
ма да се он ка сни је из ја снио
у са свим по зи тив ној ко но та -
ци ји. По себ на за ни мљи вост
се ри је је у то ме што ни јед на
сце на ни је сни мље на у са -
мом Ва ти ка ну, већ у сту ди ју,
али то ни јед ног тре нут ка гле -
да ња ове се ри је од де сет епи -
зо да не мо же те при ме ти ти.
Ве ру јем да ће сви ко ји по -
гле да ју „Мла дог Па пу” би ти
не стр пљи ви да са че ка ју дру -
гу се зо ну, ко ја се оче ку је, али
на жа лост без фе но ме нал ног
Џу да Ло уа.

Из дво јио бих и се ри ју ко ја
је код нас пре ве де на као
„ЦИА у Бер ли ну”, ма да је
ори ги нал ни на зив „Berlin Sta-
tion”.

КУЛТУРА
Петак, 11. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
СО ЛИ СТИЧ КИ КОН ЦЕРТ ЂОР ЂА ГР БЕ

МЛА ДИ ВИ О ЛИ НИ СТА ОЧА РАО ПУ БЛИ КУ
Уче ник тре ћег 
раз ре да Сред ње 
му зич ке шко ле 
„Јо ван Бан дур”

Вла сник број них 
на гра да и ви ше пу та
ла у ре ат пре сти жних
так ми че ња

Ђор ђе Гр ба, уче ник тре ћег раз -
ре да Сред ње му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур”, одр жао је свој
пр ви со ли стич ки кон церт у че -
твр так, 3. ма ја, у Кул тур ном
цен тру Пан че ва.

Не по сто ји до вољ но ре чи да
се опи ше на чин на ко ји овај
мла ди умет ник сви ра и ка ко и
код оних ко ји мо жда и ни су љу -
би те љи кла сич не му зи ке успе -
ва да про бу ди же љу да поч ну
да је слу ша ју. Ка да вас сва ка
но та уз др ма и иза зо ве емо ци ју,
схва та те за што је овај мла ди
ви о ли ни ста је дан од нај у спе -
шни јих ђа ка му зич ке шко ле.

Ви о ли ну је по чео да сви ра са
пет и по го ди на у кла си проф.
Са не ле Бла го је вић. До са да је
уче ство вао на мно го број ним так -
ми че њи ма у зе мљи и ино стран -

Ан глос

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Му зи ка

Пе так, 11. мај, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: кон -
церт по во дом да на шко ле.

Пе так, 11. мај, 19.15, про стор „Sky 12”: кон церт бен да „Ла ка”.

Пе так, 11. мај, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт гру па „Го бли ни” и „Ис каз”.

Су бо та, 12. мај, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт кла сич не ги та ре Оска ра Ере ша.

По не де љак, 14. мај, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
цен трал ни кон церт по во дом да на Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”. Уче ству ју ве ли ки ан сам бли.

Че твр так, 17. мај, 18 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
јав ни час уче ни ка со ло пе ва ња.

Те мат ски про грам

Пе так, 11. мај, 18 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти: све -
ча но отва ра ње фе сти ва ла БУ ДИ.

Пе так, 11. мај, 19 са ти, хол Град ске би бли о те ке: про мо ци ја
књи ге „Се ћам се” Вла ди ми ра Ми тро ви ћа са из ло жбом илу -
стра ци ја и фо то гра фи ја Еми ла Сфе ре и Алек сан дра Стој ко -
ви ћа.

Че твр так, 17. мај, 18 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
про мо ци ја књи ге „Ви те зо ви ре да зма ја”.

Че твр так, 17. мај, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
про мо ци ја књи ге „Ми хај ло Пу пин: нај ве ћи хри шћа нин ме -
ђу на уч ни ци ма” Ми ла на Бо жи ћа.

Пред ста ве

Че твр так, 17. мај, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра: по зо ри -
шна пред ста ва „Код шеј та на или јед на до бра же на” Са ње Са -
вић.

Из ло жбе

Утор ак, 15. мај, 20 са ти, га ле ри ја До ма омла ди не: из ло жба
фо то гра фи ја ико но пи са Су за не Жун ко вић.

на гра де на Ре пу блич ком так -
ми че њу гу да ча 2016. и 2018. го -
ди не. На Ме ђу на род ном так -
ми че њу у Ни шу осво јио је дру -
гу на гра ду 2013. и 2017. го ди -
не. Био је ла у ре ат школ ских
так ми че ња 2010, 2013, 2014. и
2015. го ди не, а до бит ник пр вих
на гра да 2009, 2011. и 2012. го -
ди не. До бит ник је и две ју по -
хва ла Вла де Ау то ном не По кра -
ји не Вој во ди не за ре зул та те
оства ре не на так ми че њи ма из
му зи ке (ви о ли на), за 2011. и
2013. го ди ну, као и По кра јин -
ске на гра де за 2017. го ди ну.

На по зив умет нич ког ру ко -
во ди о ца Деч је фил хар мо ни је,
проф. Да ни је ле Ба јић, Ђор ђе
је по стао члан тог ор ке стра
2016. го ди не и уче ство вао на
ма ни фе ста ци ји „Ноћ му зи ке”
ко ја је одр жа на 26. ав гу ста
2016. у Бе о гра ду. Ор ке стром
је ди ри го вао ма е стро Бо јан Су -
ђић. Са истим ор ке стром је 26.
ја ну а ра 2017. уче ство вао на
„Но во го ди шњем кон цер ту” у
Цен тру „Са ва”, под ди ри гент -
ском па ли цом Љу би ше Јо ва -
но ви ћа. Овим кон цер том обе -
ле же на је де се то го ди шњи ца по -
сто ја ња Деч је фил хар мо ни је.
Ђор ђе Гр ба је оства рио за па -
же не ре зул та те и из сол фе ђа:
на так ми че њу мла дих сол фе -
ђи ста у По жа рев цу 2016. осво -
јио је пр ву на гра ду, као и на
Ре пу блич ком так ми че њу 2018.
го ди не.

– Ду го сам пла ни рао да на -
пра вим свој пр ви со ли стич ки
кон церт и ми слим да је пу бли -
ка ве о ма за до вољ на мо јим на -
сту пом. На ре пер то а ру су би ла
де ла Па га ни ни ја, Крај сле ра,
Вје њав ског и мно гих дру гих ве -
ли ких ком по зи то ра. На кла ви -
ру ме је пра ти ла Не ве на Ра чић
– ре као је Ђор ђе Гр ба.

ству. Био је ла у ре ат так ми че ња
„Ма ли вир ту оз” Му зич ке шко -
ле „Ко њо вић” 2008, а на ред не
го ди не на истом так ми че њу
осво јио је пр ву на гра ду. До бит -
ник је пр ве на гра де на ме ђу на -
род ном так ми че њу „Стринг -
фест” у Срем ској Ми тро ви ци
2010, 2011. и 2012. го ди не. Од
ме ђу на род них так ми че ња из -
два ја ју се и так ми че ње у Тр сту
– Ars Nova International Music
Competition (2011) и Евро ре ги -
о нал но так ми че ње у Те ми шва -
ру (2011), где је та ко ђе осва јао
пр ве на гра де. До бит ник је пр ве

ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ ГО РА НА БЕН ДЕ ЉЕ

Иде ја ку би зам

ИЗ ЛО ЖБА СКУЛП ТУ РА И ОБЈЕ КА ТА ГО РА НА ПЕ ЧЕ НО ВИ ЋА

Де скрип ци ја по сту па ка

Дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не у пе так, 11. ма ја, од 22
са та, би ће ме сто ко је љу би те -
љи до бре свир ке не тре ба да
про пу сте. На сце ни ће се на ћи
ша бач ки панк-рок са став „Го -
бли ни” и пан че вач ки са став
„Ис каз”.

„Го бли ни” ни су ду же вре ме
на сту па ли због са о бра ћај не не -
сре ће у ко јој су би ли по вре ђе ни

ги та ри сти Ален и Лео, али ка -
ко на ја вљу ју, са да се вра ћа ју
на сце ну ја чи и од луч ни ји за
но ве по бе де. Прет ход ни кон -
церт су одр жа ли пре две го ди -
не у истом про сто ру, а ка ко на -
во де, још од де ве де се тих су у
Пан че ву има ли од лич не кон -
цер те и ле по дру же ње с љу ди -
ма и ово им је је дан од дра жих
гра до ва у ко ји ма су сви ра ли.

Овог пу та ће из ве сти сво ју уо -
би ча је ну сет-ли сту, али је но -
ви на да ће исте ве че ри на сту -
пи ти и бенд „Ис каз”, с ко јим
су се упо зна ли на јед ном од
фе сти ва ла, на кон че га су оства -
ри ли са рад њу у ви ду за јед нич -
ких свир ки.

– Пре ма на шем ми шље њу,
„Ис каз” и „Го бли ни” су два пот -
пу но иста бен да, ко ји сви ра ју

сво ју му зи ку од ср ца и искре -
но, што по твр ђу је на ша и њи -
хо ва пу бли ка на кон цер ти ма –
ре као је ба си ста Вла ди слав Ко -
ко то вић.

Ка ко је на ја вље но, пу бли ка
на свир ци ко ја ће би ти одр жа -
на у Пан че ву мо же оче ки ва ти
до бар про вод, хор ско пе ва ње и
по зи тив ну енер ги ју оба ју бен -
до ва.

ЗА ЈЕД НИЧ КИ КОН ЦЕРТ

„Го бли ни” и „Ис каз” у „Апо лу”

Го ран Бен де ља се ба ви фо -
то гра фи јом од 1980. го ди не, а
ин тен зив но уче ству је на из ло -
жба ма и фо то-кон кур си ма од
2002. го ди не. До са да се пред -
ста вио на 225 до ма ћих и 30
ко лек тив них из ло жби у ино -
стран ству. Осво јио је 28 на гра -
да на кон кур си ма умет нич ке
фо то гра фи је. Уче ство вао је на
би је на ли ма умет но сти у Бе о -
гра ду, Сме де ре ву и Гор њем Ми -
ла нов цу. Ње го ви ра до ви об ја -
вље ни су у ча со пи си ма „Траг”,
„Ре Фо то”, „Зе нит”, као и у мо -
но гра фи ји „Ле пе шу ме Ср би -
је”, а на ла зе се и у му зе ју Co-
marcal Salvador Vilaseca (Шпа -
ни ја) и Му зе ју ху мо ра и са ти -
ре у Га бро ву.



ди ну тре ба до дат но по бољ ша -
ти, на ро чи то оне ко ји пра те ре -
а ли за ци ју пре ко гра нич них про -
је ка та, а ко је фи нан си ра ЕУ.
Утвр ђе но је да по сто ји не у са -
гла ше ност ових до ку ме на та са
еко ло шким пла но ви ма и про -
гра ми ма ло кал них за јед ни ца,
као и с на ци о нал ним еко ло -
шким стра те ги ја ма, што је, пре -
ма ми шље њу из ве сти ла ца ЕУ,
ве ли ки про пуст др жав них ин -
сти ту ци ја.

Из ве штај ЕУ ко ми си је ука -
зу је на то да је, пре ма до ступ -
ним по да ци ма, ва здух у не ким
ве ли ким гра до ви ма у Ср би ји
алар мант но за га ђен. Иден ти -
фи ко ва но је шест агло ме ра ци -
ја у ко ји ма је пре ко ра че на то -
ле рант на вред ност, а са мо три
гра да има ју тзв. пла но ве за по -
бољ ша ње ква ли те та ва зду ха –
је дан за Бор, дру ги за Бе о град,
а тре ћи за Пан че во. По ред то -
га, струч ња ци ко ји су ра ди ли
на овом из ве шта ју ис ти чу да је
нео п ход но по бољ ша ти ква ли -
тет и до ступ ност по да та ка о

Про пуст за про пу стом 

Не до вољ на оце на за
ре ци кла жу и за шти ту
ва зду ха

Европ ска ко ми си ја је не дав но
об ја ви ла го ди шњи из ве штај о
европ ском пу ту Ср би је. За нас
Пан чев це по себ но је ин те ре -
сан тан део у ко ме се оце њу је
ста ње у обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не. Пре ма том из -
ве шта ју, Ср би ја је у ве ћи ни сек -
то ра еко ло шке по ли ти ке до се -
гла ни воа при пре ма, тј. још
увек не ма ја сних и кон крет них
по ма ка на са мом те ре ну. Европ -
ски зва нич ни ци ис ти чу да је
оства рен од ре ђе ни на пре дак у
ускла ђи ва њу са ЕУ еко ло шким
за ко но дав ством и уо че на су од -
ре ђе на по зи тив на по ме ра ња на
по љу стра те шког пла ни ра ња,
али да све то ни је до вољ но.

У на ред ној го ди ни Ср би ја
тре ба по себ но да обра ти па жњу
на по ве ћа ње ад ми ни стра тив -
них и фи нан сиј ских ка па ци те -
та Аген ци је за за шти ту жи вот -
не сре ди не, да ја сно де фи ни -
ше пра ви ла и обез бе ди аде -
кват на нов ча на сред ства за не -
сме та ни рад тзв. зе ле ног фон -
да, као и да  по бољ ша ко ор ди -
на ци ју из ме ђу сво јих ин сти ту -
ци ја – по себ но из ме ђу цен трал -
ног и ло кал ног ни воа. Као и
ра ни јих го ди на, апо стро фи ра -
но је да су др жав не ин сти ту -
ци је ма ло то га ура ди ле у обла -
сти спро во ђе ња и из вр ше ња за -
кон ских про пи са, на за тва ра -
њу ди вљих  де по ни ја и да су
не до вољ на ула га ња др жа ве у
раз вој ре ци кла жне ин ду стри -
је. Европ ска ко ми си ја пре по -
ру чу је Ср би ји да у на ред них
365 да на по ја ча пра ће ње ква -
ли те та ва зду ха.

Ква ли тет ва зду ха
С дру ге стра не, при ме ће но је
да ква ли тет јав них рас пра ва
ко је се ти чу за шти те жи вот не
сре ди не ни је на за до во ља ва ју -
ћем ни воу – на ро чи то у ло кал -
ним сре ди на ма. По ред то га,
ука за но је на то да про це се про -
це не ути ца ја на жи вот ну сре -

Пан че во на ма пи
све та

Ве ли ке ин ве сти ци је у
на ја ви

Пре ма по да ци ма Европ ске фе -
де ра ци је за тран спорт и жи вот -
ну сре ди ну (Т & Е), у Евро пи се
про да је ви ше од 400 мо де ла
ау то мо би ла ко ји ко ри сте тра -
ди ци о нал но го ри во, на спрам
са мо 20 елек трич них ти по ва.
Про блем из бо ра мо гао би да се
ре ши у на ред не две го ди не, ка -
да на тр жи шту тре ба да се по -
ја ви ви ше од 30 но вих мо де ла.

По је ди не ау то мо бил ске гру -
пе упо зо ра ва ју да не до во љан
број ста ни ца за пу ње ње мо же
угро зи ти пре ла зак на елек трич -
на во зи ла, али но ва ана ли за,
ко ју је ура ди ла „Плат фор ма за
елек тро мо бил ност”, ме ђу чи -
јим чла но ви ма су „Те сла”, „Ре -
но –Ни сан”, „Си менс” и „Ал -
стом”, по ка за ла је да у Евро пи
већ има до вољ но тих ста ни ца.
Тре нут но у зе мља ма ЕУ по сто -
ји је дан пу њач на шест ау то -
мо би ла, што је го то во ду пло
ви ше не го што пре по ру чу је
Европ ска ко ми си ја – је дан пу -
њач на де сет во зи ла.

Струч ња ци су не дав но оба -
ве сти ли по сла ни ке Европ ског

пар ла мен та да не до вољ но мо -
де ла ко чи раст про да је елек -
трич них ау то мо би ла, али да ће
се то, пре ма њи хо вим са зна -
њи ма, у на ред них осам на ест
ме се ци про ме ни ти, јер ће се
на пу те ви ма по ја ви ти но ви мо -
де ли одр жи вих ау то мо би ла. Ау -
то мо бил ска ин ду стри ја, ме ђу -
тим, од ба цу је оп ту жбе да не
пра ви до вољ но елек трич них
мо де ла и ис ти че да пред у зи ма
све да раз ви је е-мо бил ност –
твр де у Удру же њу европ ских
про из во ђа ча ау то мо би ла
(АЦЕА).

У раз во ју европ ске ау то мо -
бил ске ин ду стри је, на ро чи то у
сег мен ту про из вод ње де ла ком -

по не на та за елек трич на во зи -
ла, уло гу ће има ти и Пан че во.
Пре ма на ја ва ма др жав них зва -
нич ни ка, не мач ка ком па ни ја
ZF, свет ски ли дер у про из вод -
њи де ло ва за ау то мо бил ску ин -
ду стри ју (ау то мо би ле, мо то ци -
кле, ка ми о не, трак то ре и во зи -
ла на елек трич ни по гон), у се -
вер ној ин ду стриј ској зо ни у на -
шем гра ду по ста ви ће у ју ну ка -
мен те ме љац бу ду ћег ком плек -
са, у ко ји ће у на ред них не ко -
ли ко го ди на би ти уло же но ви -
ше од сто ми ли о на евра.

Пре ма са зна њи ма на шег ли -
ста, не мач ка ком па ни ја, још
увек ван очи ју јав но сти, пред -
у зи ма ве о ма праг ма тич не ко -

ра ке на по љу ре а ли за ци је овог
ам би ци о зног про јек та и „тек
на кон по ста вља ња ка ме на те -
мељ ца гра ђа ни Пан че ва и Ср -
би је би ће де таљ но ин фор ми -
са ни о по слов ним пла но ви ма
не мач ке ком па ни је”, ре као је
у не фор мал ном раз го во ру Ми -
лан Гру јић, зва нич ни пред став -
ник ZF-a за Ср би ју, при ли ком
по се те јед ној пан че вач кој струч -
ној шко ли.

Мул ти на ци о нал на ком па ни -
ја „ZF Friedrichshafen AG”, са
се ди штем у Фри дрихсха фе ну,
об у хва та око 230 про из вод них
ло ка ци ја у 40 зе ма ља и за по -
шља ва око 137.000 рад ни ка.
ZF је свет ски ли дер у про из -
вод њи де ло ва и си сте ма за ау -
то мо бил ску ин ду стри ју, бро до -
град њу, же ле зни цу, као и елек -
тро ни ке за бе лу тех ни ку, гра -
ђе вин ске ма ши не и про це сну
опре му. У ау то мо бил ској ин -
ду стри ји гло бал ни је ли дер у
тех но ло ги ји по го на и ша си ја,
као и ак тив ној и па сив ној си -
гур но сној тех но ло ги ји, а на ро -
чи то је по знат по про из вод њи
си сте ма тран сми си је, упра вља -
ња и ко че ња. Ком па ни ја је
организованa у се дам ди ви зи -
ја, од ко јих је јед на „Е-Мobility”,
у окви ру ко је се пла ни ра из -
град ња фа бри ке у Ср би ји, тач -
ни је у Пан че ву.

Основ на шко ла „Бран ко Ра -
ди че вић” до би ла је но ве ко -
шар ка шке та бле и обру че. Реч
је о ре а ли за ци ји про гра ма
адап та ци је ко шар ка шких кон -
струк ци ја у спорт ским са ла ма
основ них шко ла у Ср би ји ко ји
спро во ди Ко шар ка шки са вез
Ср би је у са рад њи са ор га ни за -
ци јом ФИ БА, а уз по др шку
Ми ни стар ства про све те, на у -
ке и тех но ло шког раз во ја.

Иде ја је по те кла на кон са -
зна ња струч ња ка да про фе со -
ри фи зич ког вас пи та ња има -
ју про бле ма у ра ду с де цом
нај мла ђег уз ра ста (шест до
де сет го ди на) ка да се об ра ђу је

ко шар ка као на став на је ди ни -
ца. Због пре ви со ког ко ша и
пре ве ли ке лоп те де ца овог уз -
ра ста ра но од у ста ју од ба вље -
ња ко шар ком, јер не мо гу да
по стиг ну кош. То је био раз лог
да струч ни љу ди осми сле на -
чин да се тај про блем пре ва -
зи ђе, то јест да се ви си на ко ша
спу сти на 2,60 ме та ра и да нај -

мла ђи ко ри сте знат но ма њу
лоп ту (ве ли чи не 5, за раз ли -
ку од се ни ор ске лоп те, ко ја је
ве ли чи не 7). Пре не ко ли ко
го ди на Ко шар ка шки са вез
Ср би је по кре нуо је ак ци ју
за адап та ци ју спорт ских са -
ла, пре све га основ них, а
ка сни је и дру гих шко ла,
опре мом при ла го ђе ном нај -
мла ђи ма, ка ко би се што ве -
ћи број ма ли ша на по но во
под ста као да се ба ви овим
спор том. Иде ја је до би ла и
кон крет ну по др шку Ме ђу -
на род не ко шар ка шке ор га -
ни за ци је ФИ БА, ко ја је одо -
бри ла фи нан си је за адап та -

ци ју од ре ђе ног бро ја са ла.
У окви ру ове кам па ње, ма -

ли ша ни у „Бран ко вој шко ли”
до би ли су про шле не де ље две
ко шар ка шке кон струк ци је с но -
вим ста кле ним та бла ма са зглоб -
ним обру чи ма, сун ђе ра стом за -
шти том та бле и ме ха ни змом за
ко рек ци ју ви си не ко ша на 3,05
и 2,60 ме та ра.

„ХИП –Пе тро хе ми ја” на кон
јед но ме сеч ног за сто ја ула зи
у про цес по кре та ња про из -
вод ње. У уто рак, 8. ма ја, по -
кре ну те су старт не ак тив но -

сти у фа бри ци Ети лен, а на -
кон стар та и до би ја ња про из -
во да у спе ци фи ка ци ји оче ку -
је се по кре та ње про из вод ње
у фа бри ка ма По ли е ти ле на ви -
со ке гу сти не (ПЕВГ) и По ли -
е ти ле на ни ске гу сти не
(ПЕНГ).

„Пе ри од за сто ја ис ко ри шћен
је за ре а ли за ци ју ре монт них
ак тив но сти на про це сној опре -
ми у пе тро хе миј ским фа бри -
ка ма у Пан че ву и Еле ми ру,
као и за из во ђе ње ин ве сти ци -
о них про је ка та у ци љу по бољ -
ша ња енер гет ске ефи ка сно сти
про из вод ње и сма ње ња тро -
шко ва про из вод ње”, из ја вио
је Ми ша Бу ла јић, из вр шни ди -

рек тор Функ ци је про из вод ње
и тех нич ке по др шке „ХИП –
Пе тро хе ми је”.

Све ак тив но сти у ве зи с по -
кре та њем про це са про из вод -

ње у „ХИП –Пе тро хе ми ји” би -
ће ре а ли зо ва не уз по што ва -
ње про пи са них без бед но сних
ме ра и у скла ду с ва же ћим
про це ду ра ма ком па ни је, с ци -
љем за шти те рад не и жи вот -
не сре ди не. При ли ком по -
кре та ња про из вод ње у „ХИП –
Пе тро хе ми ји” мо же се оче -
ки ва ти по ве ћа на по ја ва бу ке
и по ја чан пла мен на ба кљи.
О стар ту фа бри ка оба ве ште -

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 11. мај 2018.
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ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ ЕВРОП СКЕ КО МИ СИ ЈЕ О ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА МА СР БИ ЈЕ

ЈОШ УВЕК БЕЗ КОН КРЕТ НИХ 
ЕКО ЛО ШКИХ РЕ ЗУЛ ТА ТА

ЗЕ МЉА КО ШАР КЕ

Но ве та бле 
у „Бран ко вој”

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ква ли те ту ва зду ха и да др жа ва
у што кра ћем ро ку мо ра да
усво ји на ци о нал ну стра те ги ју
за шти те ва зду ха. При ме ће на су
и ве ли ка од сту па ња у сек то ру
ускла ђи ва ња срп ских за кон -
ских ре гу ла ти ва с Ди рек ти вом
ЕУ о еми си ја ма штет них ор -
ган ских је ди ње ња, као и на по -
љу ис пу ња ва ња зах те ва ЕУ о
са др жа ју сум по ра у теч ним го -
ри ви ма.

Упра вља ње от па дом
Ка да је реч о то ко ви ма упра -
вља ња от па дом, над ле жни у ЕУ
ис ти чу да по сто ји до бар ни во
ускла ђи ва ња у овој обла сти, али
да је по треб но ажу ри ра ти на -
ци о нал ну стра те ги ју упра вља -
ња от па дом и ло кал не пла но ве
за упра вља ње ко му нал ним от -
па дом. Европ ски зва нич ни ци
сма тра ју да у го ре на ве де на до -
ку мен та тре ба увр сти ти но ве
за кон ске од ред бе ко је про пи -
си ју про цес ре ци кла же ка ко би
се сма њи ла ко ли чи на от па да
ко ја ће за вр ши ти на де по ни ји.

Оно што за бри ња ва ЕУ, је сте
по да так да је удео ре ци кли ра -
ног от па да у укуп ном упра вља -
њу от па дом и да ље ни зак.

Европ ски из ве шта чи из Ср -
би је не га тив но су оце ни ли и
про це се збри ња ва ња ме ди цин -
ског от па да. Исти је слу чај и
са за шти том во де. У де цем бру
2016. го ди не Ср би ја је усво ји -
ла стра те ги ју упра вља ња во да -
ма до 2034. го ди не, али још
увек ни је ура ђе на на ци о нал на
стра те ги ја и ак ци о ни план за
за шти ту во да. Не пре чи шће на
от пад на во да оста је глав ни из -
вор за га ђе ња. Ка да је реч о уса -
гла ша ва њу за кон ских од ред би
са европ ским еко ло шким про -
пи си ма, на ша зе мља је по сти -
гла ви сок ни во, али нео п ход но
је оства ри ти на пре дак у ускла -
ђи ва њу и при ме ни на ро чи то
европ ске Ди рек ти ве о од го вор -
но сти. ЕУ сма тра да је ве о ма
ва жно да се што пре осна жи
рад ин спек то ра та за за шти ту
жи вот не сре ди не (ре пу блич ког,
по кра јин ског и ло кал ног).

НА КОН МЕ СЕЦ ДА НА ЗА СТО ЈА

По кре та ње про из вод ње
у „Пе тро хе ми ји”

БУ ДУЋ НОСТ АУ ТО МО БИЛ СКЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ

Сле ди екс пан зи ја елек тро мо бил но сти



ГОЛФ 1.6, ТД, крај 2010, 9.000
евра, ме та лик сив, је дин ствен,
ре ги стро ван до ма ја 2019.
063/232-757, до го вор. (2593)

ОПЕЛ кор са enjoy 2007,
133.000 км, пу но опре ме, сре -
ђен, 3.200 евра, мо гућ до го -
вор, пр ви вла сник, ку пљен нов
у Ср би ји (Ком не но вић ау то),
ре ги стро ван до ма ја 2019.
063/232-757. (258649)

ГОЛФ 1.6 ТД, крај 2010. 9.000
евра, ме та лик сив, је дин ствен.
063/232-757. (259317)

ГОЛФ 1, 1.3 бен зин-плин,
1990. вла сник, атест, ре ги -
стро ван, очу ван. 061/246-40-
42. (259374)

ПРО ДА ЈЕМ опел кор су 1.4,
64.000, бен зин, 2010, пр ви
вла сник, зе дер. 063/354-221.
(259395)

ГОЛФ 2.0 ди зел, 2006, хит но,
4.200, фа брич ко ста ње.
062/504-504. (259397)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6, 063/892-
08-35. (259417)

АСТРА Г, 1.6, бен зин, 1999.
331-586, 063/805-74-60.
(259448)

КА МИ ОН тур бо зе та, 84 м2, са
ди за ли цом пал фин гер 7 м.
061/195-19-10. (259429)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло 2003, еу -
ро ди зел, 1896 цм, кон такт ли -
не, опре ма. 064/131-59-56,
065/349-51-20. (259424)

ПРО ДА ЈЕМ ску тер keeway F-
akt 50, 2008, од ли чан.
063/894-83-22. (259480)

КА ЛОС 04 ли му зи на, фа брич -
ко ста ње, кли ма, 1.650, за ме -
на. 065/809-11-83. (259572)

ПА САТ Б 5.5, 1.9 ТДИ, 131 кс,
2005, ка ра ван, 1.9 ТДИ, 131
КС, од лич но ста ње, 2.950
евра. 060/632-97-00. (259594)

КА РА ВАН опел век тра, 2001,
на про да ју. 064/189-40-91.
(259617)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све ти по ве
во зи ла, сер ви си ра мо и пу ни мо
фре о ном, пу ње ње са за ме ном
уља и УВ бо јом, 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (259645)

ПРО ДА ЈЕМ век тру 1.8, 2001,
ре ги стро ван до ма ја 2019.
063/811-18-52. (259636)

ТО ЈО ТА ко ро ла 2005, ре ги -
стро ван, вла сник, су пер ста ње,
по вољ но. 060/304-54-50. 

ПРО ДА ЈЕМ фи јат пун то 1.3,
1998, бен зин, 900 евра.
060/600-89-89. (259707)

ТО МОС ау то ма тик, трај но ре -
ги стро ван, пот пу но ис пра ван,
пр ва бо ја, 220 евра. 064/171-
22-13. (259704)

ШКО ДА фа би ја 1.4 МПИ,
2002, ка ра ван, фул опре ма,
вла сник., 064/130-36-02.
(259734)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс, 1.2,
2005, фул опре ма, на име.
064/130-36-02. (259734)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2007. де -
цем бар, ди на мик опре ма, пе -
то ра вра та. 064/587-50-24.
(259734)

ПРО ДА ЈЕМ ре но 5, ди зел
1991. Тел. 063/185-22-74.
(259737)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп свих
вр ста во зи ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, до ла зим на
адре су. 069/203-00-44,
066/409-991. 

ОТ КУП во зи ла, ала та, гво жђа,
оста ло, про да ја де ло ва, до ла -
зим на адре су. 063/782-82-69,
061/211-59-15. 

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте ау та, не -
бит но го ди ште и ста ње.
065/809-11-83. (259572)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то ма тик
АПН, Т-15, Ф.14, ис прав ни,
не ис прав ни. 064/171-22-14.
(259704)

ПРО ДА ЈЕМ еле ва тор и јед но -
бразд ни плуг ИМТ. Тел.
063/150-80-99, 262-43-71.
(259473)

КОМ БАЈН змај 222, дво ред ни,
бун ке раш. 064/271-40-87.
(2597239

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну га ра жу
на Ко те жу 2, на углу, код Пи -
ва ре. 063/354-221. (259395)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу зи да ну, са
ро ло вра ти ма, стру ја, укњи же -
на, Све тог Са ве 59, вла сник.
063/449-798. (259442)

ИЗ ДА ЈЕМ за тво ре ну га ра жу на
дру гом ни воу га ра же Ко теж 2.
063/122-55-22. (259615)

ПРО ДА ЈЕМ зи да ну га ра жу 15
м2, Ко теж 1, Мак си (во да,
стру ја). 063/372-124. (259615)

ВЕШ-МА ШИ НА и по лов ни де -
ло ви од веш-ма ши на. Тел.
013/252-05-10, 063/703-76-07.
(259714)

ПРО ДА ЈЕМ ду плу фри те зу, то -
стер, ка су и оста ло. Тел.
063/741-64-00. (259155)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру швап ску ци -
глу ве ли ки фор мат. 064/370-
79-47. (259157)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме шта -
ја: сто ли це од 2.000, сто ло ви
од 4.500. 060/600-14-52.
(258991)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви, од
12.900, из бор ме бла по же љи.
060/600-14-52. (258991)

ПРО ДА ЈЕМ ште над не мач ког
ов ча ра и жен ку ста ру две го -
ди не, вр хун ског ква ли те та са
или без ро дов ни ка. Мо гућ ра -
зни до го во ри. 064/266-84-91.
(259194)

ПРО ДА ЈЕМ пу ро мат нов и
алат за кла ње. 0672/655-244.
(259340)

ПРО ДА ЈЕМ елек трич ну тра ку
за тр ча ње и шип ку за плес.
063/225-902. (259368)

ПРО ДА ЈЕМ огрев но др во, би -
бер цреп, стај ско ђу бре и кра -
ву сте о ну. 063/711-77-54.
(259390)

ТРО ДЕЛ НА и јед но дел на су до -
пе ра, но ва ка да 141 Х 141,
уми ва о ник, се ки ре. 064/339-
69-13. (259407)

ПРО ДА ЈЕМ пче ле, дру штва,
ро је ве, на ЛР ра мо ви ма.
063/866-78-24. (259434)

КА ЗАН за ра ки ју, ло жи шта,
та бар ке, лу ле, дна, ме ша чи.
331-586, 063/805-74-60.
(259448)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну де те ли -
ну. 064/129-45-43. (259455)

ПРО ДА ЈЕМ: ја ри ће, ко зе, ко -
зји сир, мле ко. 065/688-86-30.
(259462)

НА МЕ ШТАЈ, дво сед, тро сед,
две фо те ље Бо шњач ки.
064/354-69-76. (259470)

ТВ по лов ни, свих ве ли чи на,
соб ни би цикл, бу тан шпо рет,
са бо цом. 066/348-975.
(259476)

ПРО ДА ЈЕМ ме тал ну кон струк -
ци ју, ски ну ту са два ло ка ла,
по вољ но. 063/734-82-31.
(259478)

ТР ПЕ ЗА РИЈ СКИ сто, че твр та -
сти и че ти ри сто ли це, фо те ља
на раз вла че ње, те пих.
013/318-195. (259570)

ШЛАЈ ФЕ РИ ЦА за пар кет,
шлај фе ри ца за те ра цо, ди за -
ли ца гра ђе вин ска, кан тар 500
кг. 0647026-05-25. (259585)

ФРИ ЖИ ДЕР, веш-ма ши на, су -
до пе ра с рад ним ви се ћим,
тро крил ни  ор ман, уга о на гар -
ни ту ра, дво сед, кре вет, сто чи -
ћи, ду шек, ко мо де, пи са ћи
сто. Тел. 342-689, 063/861-82-
66. (259595)

ПРО ДА ЈЕМ деч ји ау то на аку -
му ла тор. Тел. 355-039.
(259605)

КРЕ ВЕТ бол нич ки, ме тал ни,
вр ло прак ти чан за ле жа ње и
се де ње. 063/894-84-23.
(259612)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу жи ви ну:
ко ко шке, пат ке му та ве, ћу ра -
не, мор ке, гу ске. 063/894-84-
23. (259612)

КУ ХИ ЊА у од лич ном ста њу,
од ме ди ја па на, ма ла, по вољ -
но. 064/339-09-53. (259617)

ПРО ДА ЈЕМ ка мин ал фа за
пар но гре ја ње. 063/436-918,
013/370-534. (259619)

РАС ПРО ДА ЈА кућ них ства ри,
те пих, те ле ви зор, лу стер, сто -
чић. 064/944-13-25. (259644)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну, пра -
ње, су ше ње, мо же не ис прав на,
уз до пла ту. 064/129-73-60.
(259629)

ПРО ДА ЈЕМ кле са ни ка мен за
зи да ње, но ви цреп, ци глу ма ли
фор мат. Тел. 064/110-12-80.
(259674)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за про из -
вод њу па пир них џа ко ва.
064/424-95-10. (259678)

ДА СКЕ, опла те до бре за ша ло -
ва ње, шу пе, кров, по вољ но и
веш-ма ши ну као но ва.
064/122-69-78. (259672)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и оста ле
ку хињ ске еле мен те, су до пе ра,
3.000 ди на ра, но ва. 371-568,
063/773-45-97. (259689)

ПРО ДА ЈЕМ на зи ми це по 60 кг.
061/280-20-35. (259670)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну, вр ло
очу ва ну, по вољ но. 063/715-
90-26. (259692)

БА ЛИ РА НА де те ли на на про -
да ју, но ва. Ми ћа. 064/303-28-
63. (259690)

БИ ЦИКЛ, мој ца фо те ља, су до -
пе ра. 064/894-12-03. (259694)

ФО ТЕ ЉА хо пла на рас кла па -
ње, но ва, сим по, 75 евра.
062/297-005. (259711)

ПРО ДА ЈЕМ ко мо ду тру ла ви -
шња, рад ни сто, ко зме тич ки
сто, ви три ну. 063/735-44-50.
/259710)

ПРО ДА ЈЕМ две гло да ли це и
уни вер зал ни ко пир струг, увоз
из Не мач ке, по вољ но. Тел.
060/010-22-73. (259738)

НА ПРО ДА ЈУ за мр зи ва чи, кре -
ве ти, сто ло ви и сто ли це, фри -
жи де ри, фран цу ски ле жај, ко -
мо да, уга о на гар ни ту ра, веш-
ма ши на, ТА пе ћи, те пи си, по -
ли це за те ле ви зор, ста рин ски
на ме штај, те ле ви зо ри.
064/155-38-13. (259743)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
ТА пе ћи, оста ло по кућ ство.
061/198-81-42. (259241)

КУ ПУ ЈЕМ очу ван на ме штај,
уга о не гар ни ту ре, сто ло ве,
сто ли це, ТА. 062/150-68-54. 

КУ ПУ ЈЕМ очу ван на ме штај,
ку хи ње, лу сте ре, сли ке, те пи -
хе, за ве се, по кућ ство.
066/900-79-04. (259378)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
бе лу тех ни ку и ТА пе ћи.
061/641-30-36. (259423)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, до бро
пла ћам. 061/627-07-31.
(259498)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
гар ни ту ре, ку хи ње, сто ло ве,
сто ли це, оста ло по кућ ство.
062/148-49-94. (259450)

АМ БА ЛА ЖУ од ви на, пи ва, co-
ca-cole, фла ше ра киј ске, те гле,
от ку пљу јем. Тел. 061/142-23-
69. (259477)

КУ ПУ ЈЕМ пен ка ла, са то ве, ста -
ре па ре, ор де ње, ме да ље,
алат. 064/867-48-11. (259547)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе и бе лу
тех ни ку, до бро пла ћам. Злат -
ко. 063/196-54-56, 061/144-
82-80. (259621)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, оло во, ба -
кар, ме синг, алу ми ни јум, веш-
ма ши не, за мр зи ва че, те ле ви -
зо ре. 061/321-77-93. (259642)

КУ ПУ ЈЕ МО све вр сте ме та ла,
гво жђе, шпо ре те, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, оло во, алу ми -
ни јум. 063/322-04-94.
(259642)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та ле,
аку му ла то ре, гво жђе, алу ми -
ни јум, веш-ма ши не, за мр зи ва -
че, те ле ви зо ре, до ла зим.
061/206-26-24. (259642)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре би ци кле, не ва -
жно ста ње, ста ро сти 70 или
ви ше го ди на. 064/305-80-73.
(259648)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са то ве, но вац,
пен ка ла, раз глед ни це, књи ге,
сит не ан ти кви те те. 013/233-
35-01, 064/265-82-98.
(259630)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре, веш-ма -
ши не, ста ро гво жђе, за мр зи ва -
че и оста ли от пад. 064/158-
44-10, 063/101-11-47.
(259734)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће, стро ги и
ши ри цен тар. По вољ но.
066/937-00-13 (СМС)

КУ ЋА, 99 м2,  на пла цу 4,60
ари, Вла син ска . По вољ но,
вла сник, 1/1, 23.000 евра.
061/558-60-71. (СМС)

КУ ЋА, Те сла, сре ђе на, две је -
ди ни це, ЦГ, укњи же на, 3.8
ари. 063/743-03-71. (259128)

КУ ЋА, Б. Ра ди че ви ћа 54-а, 6.9
ари, стру ја, во да, ка на ли за ци -
ја, плин, 1/1, укњи же но, мо -
гућ ност стам бе не из град ње.
063/852-43-19. (259122)

КУ ЋА, Стар че во, Пе тра Драп -
ши на, 17 ари пла ца, од мах
усе љи ва, вла сник, 1/1.
064/370-79-47. (259157)

ПРО ДА ЈЕМ плац, ста ра Ми са,
6 ари, ду жи на 33 ме тра.
064/418-45-66. (258715)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски плац
8 ари, Ко за рач ки про сек. Тел.
060/601-60-23. (258376)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку де љар -
цу, мо же и за ме на. 062/976-
85-76. (258427)

НО ВА ку ћа, Ка ча ре во, 170 м2,
усе љи ва без ула га ња. 013/601-
472. (258846)

КУ ЋА, ста ра Ми са, 55 м2 + по -
моћ ни обје кат, 7 ари пла ца.
064/212-53-94. 
(258860)

СТАР ЧЕ ВО, ку ћа са пот кро -
вљем, 150 м2, усе љи ва. Тел.
064/276-09-58, 063/828-61-46.
(258866)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар, ви кен ди -
ца-ку ћа, 200 м од цен тра, ле -
га ли зо ва но. 061/206-30-46.
(258791)

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли зо ва ну ку ћу
на Ку де љар цу на 9 ари пла ца.
064/040-82-72. (
258516)

ЗЛА ТИ БОР, ме њам ку ћу на
Зла ти бо ру за ку ћу или стан у
Пан че ву. Тел. 069/158-63-76.
(259345)

КУ ЋА, га ра жа, ба шта, воћ њак
20 ари, Пе ли стер ска. 
065/251-56-89. 

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку ћу, ста -
ра Ми са. Тел. 069/223-24-25.
(259372)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци, 60 м2, 6
ари, про да јем/ме њам.
064/955-51-85. (259373)

ДВО РИ ШНИ стан на про да ју,
сре ђен, по вољ но. Ца ра ду ша -
на 39. Тел. 069/351-35-25.
(259375)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо при вред но
зе мљи ште, 30 ари, до зво ље на
град ња, Брат ство је дин ство,
дру ги про сек. 366-234. 

НА ПРО ДА ЈУ плац, 5 ари, ста -
ра Ми са. 063/226-148. (2594)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа, све ло ка -
ци је. „Го ца” не крет ни не,
063/899-77-00. (259395)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу за
стан, Ку де ља ра ски на сип, ле -
га ли зо ва но. Тел. 061/640-91-
74. (259413)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на јед -
ном пла цу, Ја буч ки пут, не по -
сред на бли зи на над во жња ка,
це на до го вор, по вољ но.
062/979-63-62. (259418)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 128 м2, 5
ари, Фи ли па Ви шњи ћа, 65.000
евра. 069/352-15-43. (259404)

КУ ЋА, спрат на, 150 м2, ве ли ко
дво ри ште, га ра жа, објек ти,
сре ђе на. По зва ти 065/361-60-
11, 064/396-18-07. (259406)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу у ви -
кенд-на се љу „Ушће”, 2 км пре
До ло ва, по вр ши не 50 м2 + 50
м2 га ра жа, по друм, на 10 ари
пла ца. Има стру ју, во ду, све
па пи ре. 063/810-54-89. (2598)

КУ ЋА на про да ју, 5 ари плац,
на Ми си, и шпо рет сме де ре -
вац. 061/286-50-99. (259442)

ДЕО ку ће 120 м2, плац 5 ари,
ЦГ гас, Д. Ту цо ви ћа, ди рект на
про да ја. 063/217-087. (25942)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у цен тру
Мра мор ка. 069/255-87-86.
(259428)

ПРО ДА ЈЕМ плац 10 ари, Ја -
буч ки пут код „Пи ва ше ви ћа”,
це на 15.000 евра. 060/353-99-
10. (259428)

Петак, 11. мај 2018.
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ЈА БУ КА, дво соб на, 64 м2, 4
ара пла ца, чвр ста град ња,
21.000.  (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (259643)

СТАР ЧЕ ВО, 106 м2, 9,2 ара
плац, на углу, 22.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (259643)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Те сла, од -
лич на ло ка ци ја за ин ве сти то -
ре, би знис и ста но ва ње.
066/001-050. (259646)

ПРО ДА ЈЕМ ве ли ку ви кен ди цу
у Пе ску, 7 ари пла ца, бли зу
цен тра. 013/342-444, 069/260-
88-00. (259629)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2, тро соб -
на, на 4,85 ари пла ца, два по -
моћ на објек та, 35.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(259657)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на, 130
м2 + ло кал 30 м2, на 7,3 ара
пла ца, 30.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.  (259657)

ДВА лан ца у Но во се љан ском
ла пу, улаз из Пе ли стер ске ули -
це. 060/033-25-66. (259665)

ПЛАЦ, ба шта 11 ари + 3 ара
пу та у Пан че ву, Иве Кур јач ког
149. 064/110-12-80. (259674)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту са ку ћи цом
на Ка ра у ли, Ри бар ске 37.
(064/903-70-73. (259680)

ПРО ДЈЕМ ку ћу и ло кал, Син -
ђе ли ће ва 41. 061/651-76-45.
(259670)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5 ари,
стру ја, во да, за по чет обје кат,
вла сник. 064/260-05-34.
(259693)

СТА РА МИ СА, ку ћа 43 м2, ле -
га ли зо ва но, 15.000. 060/067-
73-33. (2597139

ГРА ЂЕ ВИН СКО зе мљи ште, 44
ара, са објек ти ма за ру ше ње,
из лаз на две ули це – Иве Кур -
јач ког 115 и Кни ћа ни но ве (по -
ред ста ре Гра ди не). Жив ко вић,
064/437-11-66. (259657)

КУ ЋА 100 м2, од ста ре опе ке,
по друм 20 м2, га ра жа са ка на -
лом и по моћ ним про сто ри ја ма
36 м2, плац под зе ле ни лом 9,5
ари, из лаз на две Ули це, Иве
Кур јач ког 117 и Кни ћа ни но ве.
064/437-11-66. Зо ви те па да
раз го ва ра мо. (259657)

ПРО ДА ЈЕМ плац, цен тар, 2,25
ара са из гра ђе ним по дру мом,
це на до го вор.060/332-74-04,
065/849-09-38. (259720)

КУ ЋА, Гор њи град, две стам бе -
не је ди ни це са 3 ара пла ца.
Тел. 065/513-87-30. (259726)

КУ ЋА на про да ју, Те сла, 100
м2, 3 ара, по год на за пред у зет -
ни штво. Тел. 064/387-84-70.
(259729)

БЛИ ЗУ ЦЕН ТРА, на 5,5 ари,
26.000.  „Лајф”, 061/662-91-
48, 013/317-634. (4763)

ОМО ЉИ ЦА, ку ћа са ло ка лом
у ра ду, на 16 ари, 22.000, до -
го вор. „Лајф”, 061/662-91-48,
013/317-634. (4763)

КУ ЋА, ши ри цен тар, но ва, од -
мах усе љи ва, 28.500. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-66.
(4763)

ЦЕН ТАР, по друм + ВП + та -
ван, по го дан за по слов ни про -
стор. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.(4763)

МИ СА, две стам бе не је ди ни це,
680 ари, две ули це, стру ја, во -
да, 35.000. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4763)

МИ СА, плац код шко ле 6.8
ари, пла це ви Ка ра у ла, ста ра
Ми са. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4763)

КУ ЋА, Син ђе ли ће во на се ље,
5,3 ари, га ра жа, фронт 16 м.
(67), „Мил ка М”, 063/744-28-
66. (4763)

ВОЋ ЊАК, 15 ари, са ви кен ди -
цом, Ба ва ни штан ски пут, дру -
ги ред, дру го не мач ко по ље.
064/368-04-77. (259744)

КУ ЋА 100 м2, 3 ара пла ца, ре -
но ви ра на, усе љи ва, 27.000
евра, Ми са, Ко за рач ка 10.
063/804-07-85. (259742)

МОН ТА ЖНА, но ва, 68 м2, 3
ара пла ца, Ми са, Ко зар ча ка
10, 19.000 евра. 063/804-07-
85. (259742)

ПРО ДА ЈА пла це ва, Пе ли стер -
ска и Кај мак ча лан ска.
065/894-88-11. (259745)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33, 120 м2,
33.000, по год на за из да ва ње.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (259748)

ТЕ СЛА, ку ћа 60 м2, плац 1.84,
38.000, до го вор. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-15.
(2597480)

ПРО ДА ЈЕМ два дво соб на ста -
на, Стре ли ште и цен тар, по -
вољ но 066/937-00-13 (СМС)

ЦЕН ТАР пра ви про да јем, из -
да јем Ра до ми ра Пут ни ка 14,
62 м2. 063/272-913 (СМС)

СО ДА РА, 74 м2, I, ЦГ, ПВЦ,
43.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. 

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни стан, до
ули це, Жар ка Зре ња ни на, вла -
сник. 061/382-88-88. (258820)

НА МЕ ШТЕН јед но со бан, бли зу
Сто ма то ло шког фа кул те та, ре -
жи ја –  1.000 ди на ра, 120 евра
+ де по зит. 060/443-32-03. (и)

ЦЕН ТАР, про да ја ста но ва, 40
– 120 м2, 650 – 850 евра/ква -
драт, са ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)

ТРО СО БАН са лон ски, пр ви
спрат, 98 м2, усе љив, пот пу но
сре ђен, га ра жа, ве ли ки по -
друм. 061/662-91-48, 062/191-
75-35 (258558)

70 КВМ, 24.000; 34 м2, 14.800,
Ми са. 063/377-835. (258330)

ТЕ СЛА, тро со бан, ЦГ, те ра се,
IV, 86 м2, сре ђен, усе љив, вла -
сник. 013/331-079. (259135)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ нов стан,
57 м2, пре ко пу та „Ави ва”,
Сте ри ји на 12, за ку ћу или плац
(ши ри цен тар). 064/555-41-70.
(258717)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан, 77
м2, Ул. др Си ни ша Стан ко вић
1/8, Пан че во. 013/311-019. 

ПРО ДА ЈЕМ стан 110 м2, у Вој.
Пе тра Бо јо ви ћа 17-а, вла сник.
063/712-62-84. (259354)

КО ТЕЖ 2, функ ци о на лан тро -
со бан стан, 76 м2, тро стра но
ори јен ти сан, без по сред ни ка.
064/371-82-83. (259367)

СО ДА РА, 55 м2, III, ЦГ, леп,
хит но, 32.000, до го вор. „Го -
ца”, 063/899-77-00. (259397)

ТЕ СЛА, 40 м2, дво со бан, ре но -
ви ран ком плет но, 26.000.
063/899-77-00. (259397)

ВЕ ЛИ КИ из бор ста но ва, све
ло ка ци је. „Го ца не крет ни не”,
063/899-77-00. (259397)

ПРО ДА ЈЕМ стан 49 м2, на Те -
сли, над град ња, без ЦГ.
063/779-72-94. (259444)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II спрат, лифт,
но ва град ња, гас, укњи жен,
вла сник, усе љив од мах.
064/449-798. (4763)

ЦЕН ТАР, ду плекс, два ку па ти -
ла, 53 м2, ми ран крај, усе љив.
Вла сник, 063/395-359.
(259445)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, днев -
на, две ма ње, ВП, ЦГ, га ра жа,
31.000. 064/222-49-74.
(259456)

ДУ ПЛЕКС ста но ви, 1.5 ар, но -
во град ња, 100 м од цен тра.
341-789. (259457)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку де љар -
цу, мо же и за ме на. 062/976-
85-76. (259454)

ПРО ДА ЈЕМ стан у цен тру, зва -
ти од 18 до 20 са ти. 062/353-
688. (259494)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у цен тру.
063/312-90-00. (259495)

ДВО СО БАН, Ко теж 2, те ра са,
30.000 евра, ВП. „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71. (259492)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2, ЦГ, Ко теж
1, усе љи ва, 20.000, до го вор.
„Ди ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (259492)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 62 м2,
III, ЦГ, 31.000. „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52. (259494)

ДВО СО БАН, ТА, 60 м2, пре ра -
ђен, топ на ме штај, Ко њич ка
ми ли ци ја, усе љив. „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(259492)

ЈЕД НО СО БАН ве ли ки стан, 45
м2, пла ка ри, те ра са, ЦГ,
24.000 евра, Стре ли ште. „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-05-71.
(259492)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 34
м2, III, ЦГ, 22.000. „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(259494)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50 м2, I, TA,
те ра са, 28.000. „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52. 
(259494)

МЕ ЊАМ ло кал од 39 м2, у
цен тру Стре ли шта за стан. Тел.
064/267-71-74. (259501)

НО ВА МИ СА, стан 85 м2, про -
да јем. 063/272-594, 
063/225-928. (259511)

СО ДА РА, дво и по со бан стан,
63 м2, IV спрат, ЦГ, ка блов ска.
Тел. 344-254. (254514)
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КУ ЋА у Стар че ву, 190 ари пла -
ца. 064/167-75-93. (259524)

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара, плус ку ћа,
на 5 ари. 069/213-97-37.
(259534)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, но ва
ку ћа, 5 ари, по вољ но. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83. 

УЖИ ЦЕН ТАР, 300 м2, но ва, 5
ари, 135.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. 

УЖИ ЦЕН ТАР, 180 м2, 8 ари,
кол ски, улаз, 170.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83. 

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут, плац за
би знис, 10 ари, 1/1, 25 х 40 м,
твр ди пут, по вољ но. 066/385-
289. (259551)

НО ВО СЕ ЉАСНКИ пут, плац за
би знис, на ас фал ту, 31 х 60 м,
пре ко од но ве пум пе, по вољ но.
066/385-289. (259551)

МЕ ЊАМ ку ћу у се лу Пло чи ца,
од лич но ста ње, за стан у Пан -
че ву. 0674/203-00-12. (259559)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у То ма шев цу
са по моћ ним про сто ри ја ма и
ба штом. 063/807-75-61,
022/871-295. (259579)

ПЛАЦ 11 ари, Вој ло ви ца, II
про сек, Б. Је дин ства, мо же за -
ме на ау то до 150 евра, це на
3.700 евра. 064/618-44-10. 

БА ВА НИ ШТАН СКИ, до пу та,
но ви ја дво соб на, 13,5 ари,
22.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (259602)

ВИ ШЕ до брих и по вољ них ку ћа
у окол ним се ли ма. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.(259602)

БА НАТ СКИ БРЕ СТО ВАЦ, хит -
но, но ви ја тро соб на, 7,45 ари,
16.500. (49), „Му станг”,
062/226-901. (259602)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, по вољ но. Тел.
355-039. (259605)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу, Мак -
си ма Гор ког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (259609)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са по моћ ним
објек ти ма, 30 ари, Ба ва ни -
штан ски  пут. 061/366-03-92. 

ХЕК ТАР гра ђе вин ског зе мљи -
шта, се вер на зо на, ас фалт,
стру ја, са мо 15.000. 063/894-
84-23. (259612)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца, но ви ја,
130 м2, 2 ара, све сре ђе но,
60.000. (398), 060/683-10-64.
(259620)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће у цен тру
гра да, по вољ но. 064/548-29-29. 

КУ ЋА, Омо љи ца, цен тар 120
м2, ЦГ, по друм, га ра жа, те ра са,
вла сник. 062/550-560. (259640)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, спрат на, 157 м2,
три стам бе не је ди ни це, 2,25
ари, 70.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(259643)

ПЛАЦ, Ми са, Зла ти бор ска ули -
ца, 5 ари, 22 х 24, стру ја, во да,
гас, вла сник. 063/449-798.
(259442)

ПРО ДА ЈЕМ плац од 4 ара, у
цен тру се ла Пло чи ца. Тел.
062/101-31-73 или 345-565.
(259446)

КУ ЋА, ле га ли зо ва на, 7 ари, 84
м2, по вољ но, Вој ло ви ца.
061/7345-56-90. (259452)

НО ВА спрат на, 100 м2, 1.5 ар,
1.000 ме та ра од цен тра. 341-
789. (259457)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу на По -
ња ви ци, 47 м2, стру ја, хи дро -
фор, 16 ари. Ле га ли зо ва но,
1/1, 9.000 евра, до го вор.
060/066-13-05. (259461)

НА ПРО ДА ЈУ гра ђе вин ски пла -
це ви, укњи же ни, Стре ли ште.
Тел. 064/119-04-31. (259467)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо љи ца, 6
ари пла ца, но ви ја ку ћа.
064/168-84-32, 013/618-652.
(259467)

КУ ЋА, 100 м2, 5,6 ари, плац
Мо ше Пи ја де, 80.000 евра.
064/354-69-76. (259470)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Ба ва ни шта нац,
30 ари, до ас фал та, тро фа зна,
бу нар, во ће. 064/493-00-47.
(259474)

СТА РА МИ СА, 100 м2, две
стам бе не је ди ни це, укњи же на,
усе љи ва, хит но. 063/838-08-46.
(259484)

НА ПРО ДА ЈУ ба шта, 6 ари, Но -
во се љан ски пут. Тел. 063/865-
80-77. (259485)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу у
Омо љи ци, за ма њи дво со бан
стан у Пан че ву. 064/970-01-75.
(259487)

НА ПРО ДА ЈУ плац на Ја буч ком
пу ту 17,5 ари, по вољ но.
063/719-42-71. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по сред ни -
ка, Пан че во, Но во се љан ски
пут, 7 ари. 063/153-37-70.
(259496)

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2, 6.5 ари, по -
моћ ни објек ти, 18.000 евра.
064/961-00-70. (259505)

ПЛАЦ 5.5 ара са објек ти ма,
Ца ра Ду ша на. 063/864-09-85.
(259506)

ПРО ДА ЈЕМ плац са ку ћом, 40
ари, во да, стру ја на Ка ра у ли.
064/205-53-32. (259507)

КУ ЋА, Ми са, 193 м2, 5 ари,
57.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (259540)

КУ ЋА, Ми са, три ета же, одво -
је не, но во. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (259540)

ДУ БО КА БА РА, 13 ари, 40 м2,
асвалт, 20.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (259543)

ПРО ДА ЈЕМ плац, 18 ари, Ку де -
љар ски на сип. 
Тел. 064/951-75-67. 
(259520)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на 5 ари, ши -
ри цен тар, 1/1. 063/777-27-08,
013/355-575. (259522)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ТЕ СЛА, Но ви Свет, че тво ро со -
бан, 100 м2, I, ЦГ. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(259540)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со бан, 44
м2, V, 26.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (259540)

ТЕ СЛА, дво со бан, ком плет но
ре но ви ран, 42.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(259540)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни стан
61 м2, 16.500. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. 
(259540)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се ље, дво -
со бан, 61 м2, II, га ра жа, по -
друм, 37.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (259540)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА, 31.000, улич -
но, 33, 16.00; Осло бо ђе ња, 33,
12.000. (338), „Јан ко вић”, 348-
025. (259543)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, ЦГ, до го вор;
Ми са, 2.0, I, 27.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. (259543)

ПРО ДА ЈЕМ стан, до го вор, хит -
но. 064/159-99-45, 064/386-
92-84. (259544)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 63 м2, ЦГ,
IV, лифт, 38.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. 

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, VII, лифт,
ПВЦ, 25.000. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95, 
063/836-23-83. 

ГАР СО ЊЕ РА, ЦГ, III, 10.500.
(679), „Трем 01”, 
063/836-23-83. 

ЦЕН ТАР ужи, 70 м2, ЦГ, II,
нов, са ства ри ма, 70.000.
(679), „Трем 01”, 
063/836-23-83. 

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 20 м2,
ТА, III, 13.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. 

ТО ПО ЛА, 50 м2, дво со бан, на -
ме штен, 3 ара, усе љив, 14.000,
до го вор. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/ 223-99-20. 
(259555)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2, јед но со -
бан, 23.000; Ми са, нов, 40 м2,
25.000. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/ 223-99-20. 
(259555)

ТЕ СЛА, 55 м2, дво со бан и дво -
и по со бан, 32.000; Ко теж,
28.000. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/ 223-99-20. (259555)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан у цен тру Пан че ва.
060/505-54-25. (259557)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан, Те -
сла, без ула га ња. 063/827-95-
69. (259568)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но ре но -
ви ран стан у цен тру гра да, 54
м2. 063/354-429. (259571)

ПРО ДА ЈЕМ: Ја бу ка, јед но со -
бан стан и ло кал са ин вен та -
ром, вла сник. 063/351-709.
(259583)

ЈЕД НО СО БАН, нов, при зе мље,
но ва Ми са, 30 м2, 18.000, до -
го вор, вла сник. 
063/304-222. 
(259591)

ДВО СО БАН, нов, 55 м2,
33.000, до го вор, но ва Ми са,
вла сник. 063/304-222.
(259591)

РОБ НА ку ћа, од ли чан дво и по -
со бан, 63 м2, V, 42.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(259620)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, ЦГ,
III, 34 м2, усе љив. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(259311)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, III, ЦГ, 57
м2, 32.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(259311)

НО ВА МИ СА, јед но и по со бан,
ТА, II, 46 м2, те ра се, 20.000.
(320), „Пре ми ер”, 063/800-44-
30. (259311)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, ВПР,
ЦФГ, ре но ви ран, 36.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(259311)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ЦГ, III, 57
м2, 32.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(259311)

ЦЕН ТАР, Д. Ту цо ви ћа, дво ри -
шни, 20 м2, усе љив, 11.000.
(49), „Му станг”, 
062/226-901. 
(259602)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2, ВПР,
ТА, 28.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. 
(259602)

ДО ЊИ ГРАД, јед но и по со бан,
ВП, 48 м2, ТА, ре но ви ран,
25.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (259602)

СТАНОВИ

ПОНУДА



ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ, КРЕАТИНИНА И МОКРАЋНЕ 
КИСЕЛИНЕ

Цена: 90 динара по анализи

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)

Цена:  200 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(детектовање скривеног крварења из дигестивног тракта)

Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

ПАКЕТ 7
• ТЕСТ НА ПЕТ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ИЗ УРИНА
(амфетамин, кокаин, канабиноиди, морфин/хероин/кодеин,

MDMA)

Цена: 1.700 динара

Петак, 11. мај 2018.
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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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ТЕ СЛА, тро со бан, 69 м2, те ра -
са, ТА, IV, 30.000. (49), „Му -
станг”, 062/129-94-67.
(259602)

Д. ТУ ЦО ВИ ЋА, но ви ји јед но и -
по со бан, II, плин, 42 м2,
36.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (259602)

ПР ВО МАЈ СКА, јед но и по со бан,
48 м2, ТА, ВП, ре но ви ран,
25.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (259602)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 62 м2,
II, ЦГ, из вор но, 36.500. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(259602)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, VII,
ни је по след њи, ЦГ, 65 м2,
30.500. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (259602)

СТАР ЧЕ ВО, цен тар, стан,
улич ни део ку ће, 65 м2, по -
моћ ни објек ти, ба шта.
063/774-62-13, 013/631-799.
(259625)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, тро со -
бан, 80 м2, сед ми спрат,
38.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.   (259643)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги спрат,
но ви ја град ња, 39.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (259643)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан 62 м2,
тре ћи спрат, сре ђен, усе љив,
41.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.   (259643)

ЦЕН ТАР: дво со бан, 45 м2, ТА,
IV од V, усе љив, 27.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 064/206-
55-74.  (259643)

ТИП СТАН КО, дво со бан, 48
м2, ТА, дру ги спрат, ре но ви -
ран, 25.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(259643)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 58 м2,
сед ми, ЦГ, те ра са, 26.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. 
(259643)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, од ли чан рас -
по ред, II, ЦГ, дво со бан,
36.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. 
(259647)

ЦЕН ТАР, 20 м2, гар со ње ра, III,
TA, 15.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (259647)

ТЕ СЛА, 68 м2, тро со бан, V, ЦГ,
35.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-951.

ТЕ СЛА, 37 м2, II, ЦГ, но ви ја
град ња, јед но и по со бан,
24.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (259647)

ЛА ВА ТОЛ СТО ЈА, но во град ња,
75 м2, тро со бан, I, ЦГ, дво -
стран, усе љив, 880 евра/ква -
драт. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (259647)

НО ВА МИ СА, тро и по со бан, 78
м2, II, TA, 42.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (259647)

ЦЕН ТАР, про да јем стан и ло -
кал у ку ћи, без по сред ни ка,
све сре ђе но. Тел. 063/751-07-
79, од 12 до 14 са ти. (259656)

ЦЕН ТАР, 67,5 м2, I спрат, ЕГ,
но во град ња, по вољ но.
063/690-603. (259658)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25 м2,
16.000; дво со бан, 49 м2,
24.500; тро со бан 71 м2,
43.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(259657)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 39
м2, 21.000;  тро со бан, 88 м2,
22.000.    (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.(259657)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 63 м2,
31.000; дво со бан, дво стран, 65
м2, 32.500.  (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (259657)

ЦЕН ТАР, дво ри шни, 30 м2,
јед но со бан, 16.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(259657)

МИ СА, тро со бан,  98 м2,
46.000,  гар со ње ра, 23 м2,
15.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(259657)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2, ре -
но ви ран, 32.000 евра.(097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(259657)

МАР ГИ ТА, јед но и по со бан, 40
м2, 25.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(259657)

СТАН, Стре ли ште, Вељ ка Вла -
хо ви ћа 11-а, пр ви спрат, тро -
со бан,д ве те ра се, 85 м2.
063/222-189. (259685)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52 м2, ВП,
ЦГ, од лич на згра да, 31.000.
(049), „Му станг”, 
062/226-901. 
(259688)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, бли зи на Ави ва,
2.0, 39, ПР, ТА, пра зан, укњи -
жен, хит но, 12.000. (578),
060/535-94-49. (259699)

СТРЕ ЛИ ШЕ, бли зи на  Ави ва,
3.0, 88, ПР, ТА, пра зан, укњи -
жен.  (578), 060/535-94-49. 

СТА РИ ТА МИШ, тро со бан, 86
м2, 22.000 евра. 065/881-19-
92. (259709)

ЦЕН ТАР, 70 м2, дру ги спрат, но -
ва град ња, вла сник, укњи жен,
без по сред ни ка. 063/214-029.

РЕ НО ВИ РА НИ стан, 43 м2,
при зе мље, цен тар гра да (Пе -
пе ља ра). Без по сред ни ка.
061/175-24-39. (259719)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Со да ри,
67 м2, са две те ра се. 060/077-
78-20. (259725)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ка ра бур -
ми, два ни воа, 34 м2, са две
те ра се. 060/077-78-20. 

СТАН, јед но со бан, 40 м2, I
спрат, 16.000, М. Ку ли ћа 32.
062/858-33-47. (259742)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 56 м2,
II, ЦГ, те ра са, 29.000. (238),
„Те сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (259748)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52 м2, ВПР,
ЦГ, 31.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(259748)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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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

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребни радници

Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
пожељна возачка дозвола Б, Ц и Е

категорија –  више извршиоца.
CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs 

Vodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka HoReCa

sektoru na teritoriji Beograda. Sa sedištem u Beogradu,

Bulevar despota Stefana 115.

*Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta*
Poziva sve zainteresovane da se prijave na oglas za
poslove:

1.   Vozač – dostavljač – minimum III SSS, poznavanje

grada, vozačka dozvola C ili B kategorije, da nije krivič-

no osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak. Mini-

malna primanja 46.000,00 dinara

2.   Pomoćnik u razvozu – minimum III SSS, da nije

osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak. Minimal-

na primanja 37.000,00

Prijave slati na 
SMS prijave 064/824-2517

Rok prijava: 20. 05. 2018. godine.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС”‘ број 135/04

и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

      Секретаријат за заштиту животне средине је 04. 05.

2018. године на основу захтева носиoца пројекта „ТЕ-

ЛЕКОМ СРБИЈА”‘ А.Д.  Београд, Улица Таковска 2, до-

нео решење број: XV-07-501-5/2018 којим је утврђено

да за пројекат реконструкцијe локације РБС „Качарево

LTE” - PА35/PАU35/PАО35 на катастарској парцели

626/2 к. о. Качарево, на територији града Панчева, ни-

је потребна процена утицаја на животну средину.

      Увид у  решење из претходног става може се оба-

вити у просторијама Секретаријата за заштиту живот-

не средине Градске управе Града Панчева, Панчево,

Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617,  радним даном од

10 до14 сати.

      На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-

низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року

од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко овог

органа.

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 
за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са

1.   Јед ног ДО ЦЕН ТА за ужу на уч ну област КЛИ -
НИЧ КА МЕ ДИ ЦИ НА (пред мет: ра ди о ло ги ја).
Усло ви: 

– док то рат из обла сти ме ди цин ских на у ка, здрав стве -

на спе ци ја ли за ци ја из ра ди о ло ги је, као и оста ли усло -

ви пред ви ђе ни За ко ном о ви со ком обра зо ва њу („Сл.

Гла сник Ре пу бли ке Ср би је” бр. 88/2017) и Ста ту том

Сто ма то ло шког Фа кул те та.

      При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но -

сти усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 15

(пет на ест) да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на

адре су: Сто ма то ло шки фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар ка

Зре ња ни на бр. 179.

Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон:

013/235-12-92.

„BEOKOM” DOO Beograd, Ul. Čika Miše Đurića 67,
za rad u Pančevu,

traži:
INŽENJERA mašinska ili elektro struka
VI SSS ili VII SSS – 2  izvršioca
POMOĆNI RADNIK sa III SSS – 4  izvršioca
Prijave dostaviti lično od 08 do16 sati na adresu

Prvomajska 10-a Pančevo ili mejlom na    najkasnije do

18. 05. 2018.

Informacije  na telefon 013/365-000.

„TERMOMONTELEKTRO” D. O. O. 
Ба ва ни штан ски пут 247
Пан че во

Хит но по треб ни мон те ри кли ма уре ђа ја и

мон те ри цен трал ног гре ја ња.

Кон такт те ле фон: 013/377-477, 013/215-54-44

DOO „Kutko” Pančevo, Vojvode Radomira Putnika 27/1

traži radnike za hotel:

– Menadžer hotela - visoka turistička škola, radno isku-

stvo, znanje engleskog i poznavanje nemačkog jezika – 1

izvršilac

– Recepcionarke- srednja turistička škola, znanje en-

gleskog i poznavanje nemačkog jezika – 3 izvršioca

– Kuvara – najmanje 2 godine radnog iskustva – 2 izvr-

šioca

Ljupko 063/313-844; Daliborka 063/693-291; Marija-
na 063/693-944.

Д.О.О. „ХИ ДРО ВОД” ПАН ЧЕ ВО
Ул. Бо ре Ши по ша 25 (То по ла, код Цр не мач ке)
013/341-292

Tра жи:

1. Ру ко ва о ца ба ге ром-ски пом
2. Во за ча Ц и Е ка те го ри је
3. Во до ин ста ла тер
4. Зи дар-те сар
5. Фи зич ки рад ник
При ја ве од 8 до 14 са ти, рад ним да ни ма. До ћи лич но.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” бр.135/04 и

36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та „ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА” а. д.  Бе о -

град, Ули ца Та ков ска 2, под нео зах тев за од лу чи ва ње о

по тре би из ра де про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

за пројекaт  ре кон струк ци ја ло ка ци је РБС „ПА-Же ле -

знич ка ста ни ца” - ПА39/ПАУ39/ПАО39 на ка та стар -

ској пар це ли 8106/18 к. о. Пан че во, на те ри то ри ји гра -

да Пан че ва. 

Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца

про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре та -

ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве

Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617 у

пе ри о ду од  11. до 21. ма ја 2018. го ди не рад ним да ном

од 10 до 14 са ти.

       По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -

ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

ЈАВ НИ ПО ЗИВ

У ци љу по бољ ша ња ква ли те та ам би јен тал ног ва зду ха у

гра ду Пан че ву, Про гра мом  бу џет ског фон да за за -

шти ту жи вот не сре ди не гра да Пан че ва за 2018. го ди ну

пла ни ра на су под сти цај на сред ства, за ко ри шће ње га -

са као енер ген та, у из но су од 3.600.000 ди на ра.

У овој го ди ни на ве де на сред ства ће се ко ри сти ти као

по моћ за при кљу че ње ин ди ви ду ал них до ма ћин ста ва

на га сну мре жу, од но сно за су фи нан си ра ње тро шко ва

тип ског га сног при кључ ка у то ку 2018. го ди не, на тај

на чин што ће Град Пан че во ре фун ди ра ти део сред ста -

ва утро ше них у те свр хе, у из но су од 47.500 ди на ра.

На јав ни по зив се мо гу при ја ви ти гра ђа ни, вла сни ци

ин ди ви ду ал них обје ка та, са те ри то ри је  МЗ Гор њи

Град, Стре ли ште, Ста ри Та миш, Вој ло ви це, То по ле,

де ла Ми се и де ла те ри то ри је МЗ Цен тар у ко ји ма је

из гра ђе на и у упо тре би улич на га сна ин фра струк ту ра

чи ји је вла сник мре же и ди стри бу тер ЈП „Ср би ја гас”,

и ко ји су пот пи са ли Уго вор о при кљу че њу објек та ко -

ри сни ка си сте ма на ди стри бу тив ну мре жу са ЈП „Ср -

би ја гас” у то ку 2018. го ди не (у да љем тек сту Уго вор) и

упла ти ли сред ства ЈП „Ср би ја гас” за ку по ви ну тип ског

га сног при кључ ка.

За ин те ре со ва ни гра ђа ни ко ји ис пу ња ва ју на ве де не

усло ве мо гу се обра ти ти Гра ду Пан че ву за  ре фун ди -

ра ње де ла сред ста ва утро ше них на ку по ви ну тип ског

га сног при кључ ка, на кон че га ће Град Пан че во са њи -

ма за кљу чи ти уго вор и на те ку ћи ра чун упла ти ти

47.500 ди на ра.

До ку мен та ци ја ко ју је по треб но под не ти за ја вља ње на

јав ни по зив је сле де ћа:

1.    По пу њен Зах тев за ре фун ди ра ње де ла сред ста ва

утро ше них на ку по ви ну тип ског га сног при кључ ка

(обра зац тра же ног Зах те ва се мо же пре у зе ти на сај ту

Гра да Пан че ва или пре у зе ти у Услу жном цен тру Гра -

да Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4, Пан че во),

2.    Ко пи ја Уго во ра са ЈП „Ср би ја гас”,

3.    Ко пи ја фак ту ре из да те од стра не ЈП „Ср би ја гас”,

4.    Ко пи ја при зна ни це ко јом се до ка зу је упла та за ку -

по ви ну тип ског га сног при кључ ка,

5.    Ко пи ја или очи та на лич на кар та под но си о ца,

6.    Ко пи ја плат не кар ти це за те ку ћи ра чун.

На ве де ну до ку мен та ци ју је по треб но под не ти пре ко

Услу жног цен тра Гра да Пан че ва, у за тво ре ној ко вер ти

на адре су: Град ска упра ва Гра да Пан че ва, Се кре та ри -

јат за за шти ту жи вот не сре ди не,  Трг  Кра ља Пе тра I 2

- 4, Пан че во, са на зна ком „Јав ни по зив за су фи нан си -

ра ње тро шко ва при кљу че ња на гас”.

Ре фун ди ра ње сред ста ва за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма,

од стра не Гра да Пан че ва, вр ши ће се до утро шка сред -

ста ва на ме ње них за ову свр ху, пре ма ре до сле ду под -

не тих зах те ва, а нај ка сни је до 15. 12. 2018. го ди не.

ТЕ СЛА, јед но со бан, II, 33 м2,
те ра са, 23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-15.
(259748)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36 м2, V,
24.000. (238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15. (259748)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, тро со бан, нов,
77 м2, II, 64.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-15.
(259748)

СО ДА РА, леп, 45 м2, V спрат,
ТА, не ма лифт, 23.000; тро со -
бан, ЦГ, до го вор. „Лајф”,
061/662-91-48, 013/317-634.
(4763)

КО ТЕЖ 1, тро со бан, Ра до ве
згра де, ЦГ, VI спрат, 44.000;
Ко теж 2, двосoбан, V, 36.000.
„Лајф”, 061/662-91-48,
013/317-634. (4763)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, тро со бан, I спрат,
ПВЦ, 33.000 и при зе мље,
27.500, бли зу цен тра, дво со бан,
ТА, III, 30.000.  „Лајф”,
061/662-91-48, 013/317-634.
(4763)

ТЕ СЛА, јед но со бан, II
спрат,ТА, 23.000, цен тар, 38 м2,
ЦГ; при зе мље, 29.000.  „Лајф”,
061/662-91-48, 013/317-634.
(4763)

НО ВА МИ СА, 46 м2, при зе мље,
укњи жен, усе љив, 15.000, вла -
сник. 065/520-81-82. (4763)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, II,
29.000; Те сла, јед но и по со бан,
I, лукс. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4763)

СТАН, Те сла, дво и по со бан, 589
м2, пот кро вље, те ра са, гас, нов,
оста ва, усе љив. 069/822-48-24.
(259750)

КУ ПУ ЈЕМ стан, око 35 м2, Те -
сла, Ко теж, ши ри цен тар.
063(884-04-46. (259420)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан, дво со бан
стан, за ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 064/206-55-74,
013/362-027. (259643)

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. (259657)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не крет ни не”
по треб не не крет ни не. 064/668-
89-15. (259748)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на свим ло -
ка ци ја ма, бр за ис пла та. (320),
„Пре ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (25931)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру, Со да ра, ПР, ин тер нет, ка -
блов ска. 064/414-77-63. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ сме штај за рад ни ке.
Тел. 063/233-558. (259172)

ИЗ ДА ЈЕМ стан и по слов ну про -
сто ри ју (11 х 9 м) за ши ве ње и
дру ге на ме не – на Но во се љан -
ском пу ту, вре ди по гле да ти.
064/137-48-67. (258726)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан од 60
м2 и Бр. Јо ва но вић 24-ц.
063/712-62-84. (259354)

ИЗ ДА ЈЕМ  пра зан дво со бан
стан, Со да ра, ЦГ, I спрат, ду же
вре ме. 066/494-900. (259377)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Ко те жу 2, по -
лу на ме штен. 064/431-08-22.
(259343)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан, 45
м2, три со бе, Со да ра, од 18. ма -
ја. 063/307-816. (259344)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме штен
стан, ши ри цен тар, зва ти по сле
18 са ти. 060/163-35-95.
(259374)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан на ме -
штен стан. 069/543-17-51.
(259356)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Ми си.
063/875-60-34. (259379)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж 2, не на ме -
ште на, сре ђе на, 34 м2, те ра са,
кли ма, по вољ но. 063/514-360.
(259409)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан на
Ми си. 064/234-15-21. (и)

СТАНОВИ

ПОНУДА

ЈАВ НО-КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

ПАН ЧЕ ВО

РАС ПИ СУ ЈЕ

КОН КУРС
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА

– ЛО КА ЛА

– Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5, укуп не по вр ши не 10,52 м²,

на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња б.б. по по чет -

ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква драт ном.

– Ло кал бр. 9 у ла ме ли 7, укуп не по вр ши не 10,52 м²,

на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња б.б. по по чет -

ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква драт ном.

– Ло кал бр. 6, у ла ме ли 9, укуп не по вр ши не 68,50 м²,

на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња б.б. по по чет -

ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква драт ном.

      Рок за до ста вља ње по ну да је 8 да на од да на об ја -

вљи ва ња Кон кур са.

      Бли жи усло ви Кон кур са би ће ис так ну ти на огла -

сним та бла ма Рад не за јед ни це (Пан че во, Ди ми три ја

Ту цо ви ћа 7-а), Роб не пи ја це „Ае ро дром” и Зе ле не пи -

ја це у Пан че ву.

RAČUNAJTE NA DOBAR POSAO
u  d.o.o. KONEKT 1997

Preduzeću za pružanje računovodstvenih usluga

Pozicija koju možete da osvojite i na kojoj možete
da se ostvarite:

SAMOSTALNI RAČUNOVOĐA

Odgovor na pitanje: Zašto da Vas pozovemo 
na razgovor?

Pošaljite na: jelena@konekt1997.co.rs

Odgovorićemo svima!

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ШЉУ НАК,  пе сак се ја нац од -
воз шу та ма лим ки пе ром, до
два ку би ка.  064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА: Пан че во,
ма шин ски се че мо, вла жне зи -
до ве, га ран ци ја. 060/691-01-
13. (257640)

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, за ме на
гурт ни. 064/181-25-00.
(258060)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, оправ 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.
(259062)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО и дез ин -
фек ци о но пра ње те пи ха. Бес -
пла тан пре воз. 066/001-050. 

КО СИМ тра ву, ко ров, воћ ња ке
и ба ште, вр ло по вољ но, три ме -
ром. Зо ран, 061/683-67-48,
064/438-12-46. (258069)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из да ва ње,
10 евра дан, по зо ви те.
064/235-0815. (258701)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј ско и
дез ин фек ци о но пра ње на ме -
шта ја у Ва шем ста ну. 066/001-
050.

БА ШТЕ орем и кул ти ви рам.
063/855-92-70. (258340)

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.
(258828)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње, ре -
но ви ра ње свих вр ста, кро во ви,
сти ро пор, ба ва лит, фа са де.
063/865-80-49. 
(259114)

МА ШИН СКИ це пам и уно сим
др ва + угаљ, пе лет, бри кет,
јеф ти но, бр зо. 066/930-31-25,
Мар ко Ма ре. 2594329

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње дим ња -
ка, ко тло ва и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95. (259350)

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.
(259370)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре че ње,
фар ба ње сто ла ри је, пен зи о не -
ри ма по пуст. 013/235-78-82.
(259396)

ПО ПРАВ КА, сто ла ри ја, бра ва -
ри ја, са ни та ри је, мон та жа бој -
ле ра, шпо ре та, гре ја ча. Сло бо -
дан. 063/865-80-74. л(259401)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста гра ђе -
вин ских ра до ва. 064/866-25-
76, 013/361-601, 061/659-70-
31. (259406)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: по прав ка
ста рих, уград ња но вих це ви,
од гу ше ња, мон та жа са ни та ри -
је. 062/382-394. (259426)

ЗА МЕ НА по ло мље ног цре па,
чи шће ње олу ка, ви син ски ра -
до ви. 065/535-24-56. (259427)

ТВ И СА ТЕ ЛИТ СКЕ ан те не –
мон та жа, ИПТВ и ан те на плус
по став ка. 064/866-20-70.
(259432)

МО ЛЕ РАЈ: гле то ва ње, кре че ње,
фар ба ње сто ла ри је, ле пље ње
та пе та, по вољ но. 064/174-03-
23, 062/790-881. (259440)

СПРЕ МАМ ку ће и ста но ве, по -
зо ви те.064/278-71-20.
(259443)

ТО ПЛА де пи ла ци ја но гу, ру ку,
ин ти му и чу па ње обр ва.
061/663-92-66. 

МА ШИН СКО од гу ше ње  (су до -
пе ра, ве-це шо ља, ка да, ла ва -
боа, слив ни ка, глав них вер ти -
кал них и хо ри зон тал них це ви.
Бр зо, по вољ но, од 0 до 24 са та.
064/552-41-46. Кне же вић.
(259460)

ЛО ГО ПЕД, ин ди ви ду ал ни рад
са де цом. 064/121-17-92.
(259484)

ЧИ СТИМ по дру ме, та ва не,
дво ри шта, се лид бе и све оста -
ло. 061/627-07-31. 
(259498)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 30 м2, на ме -
штен, цен тар. 
060/311-29-64. 
(259598)

ИЗ ДА ЈЕРМ гар со ње ру, сам цу
или са ми ци. 060/761-11-81.
(259611)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру у ку ћи, цен тар, ка блов ска,
ин тер нет, ЦГ. 063/118-22-09.
(259618)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, по лу на -
ме ште ну, по се бан сат, улаз.
Ка ра ђор ђе ва. 
064/994-13-16. 
(259624)

СТАН за из да ва ње, дво ри шни,
јед но со бан. 
Тел. 063/898-53-08. 
(259722)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕ НА гар со ње ра
у цен тру, дво ри шни стн за
сам ца. 063/733-02-53.
(259728)

ПО ТРЕБ НА ку ћа, Стре ли ште,
Те сла, цен тар, ТА  гре ја ње,
при зем на. 062/103-71.84,
Ја на. (259736)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар, 18 м2,
изо ло ван, из лог, кли ма, по вољ -
но, но во град ња. 063/752-04-
00. (259116)

ПРО ДА ЈЕМ леп ло кал, укњи -
жен, или ме њам за стан. Тел.
063/741-64-00. (259155)

ЛО КАЛ, адап ти ран 26 м2 + га -
ле ри ја, ТЦ Змај Јо ви на 2, пре -
ма Ње го ше вој про да јем.
064/963-60-06. (259271)

ИЗ ДА ЈЕМ два сре ђе на по слов -
на про сто ра од 170 м2 и 75 м2

на Ја буч ком пу ту 43-ц.
063/759-12-47. (257167)

ЛО КАЛ за из да ва ње, 17 м2,
Стре ли ште. 063/478-480.
(259346)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 80 м2, у Вој.
Пе тра Бо јо ви ћа 17-а. 063/712-
62-84. (259354)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 21 м2, бли зи -
на пи ја це, Ла ва Тол сто ја.
013/333-058.  (259357)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал за ау то-ме -
ха ни ча ра, елек три ча ра или пе -
ри о ни цу у Пан че ву. 064/226-
81-91. (259369)

НА ПРО ДА ЈУ ло кал 80 м2,
Осло бо ђе ња б.б. 063/226-148.
(259394)

ЛО КАЛ, цен тар Бе о гра да, код
До ма омла ди не, 12 м2, под -
зем ни про лаз. Тел. 063/217-
087. (259425)

ИЗ ДА ЈЕМ два но ва ло ка ла,
цен тар, је дан опре мљен са лон
ле по те. 063/734-82-31.
(259478)

ПРО ДА ЈЕМ по слов не згра де –
460 и 1.650 м2. 060/312-90-00.
(259495)

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђен ло кал,
Ж. Зре ња ни на 32. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-05-71.
(259497)

ЦЕН ТАР, про да јем ло кал 13
м2, Бра ће Јо ва но вић, 13.000
евра. „Ћур чић”,  063/803-10-
52. (259499)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло ка ле
од 39 и 81 м2, у цен тру Стре -
ли шта. Тел. 064/267-71-74.
(259501)

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал у цен тру , Ка -
са пи но ви ће ва ули ца, 16 м2.
Тел. 063/827-60-62. (259535)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за у
Зе ле ну пи ја цу. 060/351-03-56.
(259527)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2, код Ау -
то бу ске ста ни це. 352-105.
(259560)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то бу ске
ста ни це. 063/725-71-70.
(259634)

ИЗ ДА ЈЕМ две кан це ла ри је у
„Пан про јек то вој” згра ди.
063/314-907. (259708)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал за апо те ку, 30
м од До ма здра вља, 150 евра.
063/735-44-50. (259710)

СТАН, ЈНА 3-а, ком плет но ре -
но ви ран, по го дан за кан це ла -
ри ју, аген ци ју, 35 м2. 064/474-
99-11. (259733)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, из да јем ло кал,
Вељ ка Вла хо ви ћа, ме тал не ро -
лет не, из ло зи, 16 м2. 064/474-
99-11. (259733)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Ули ци др
Жар ка Фо га ра ша 27, има
wi/fi. Тел. 062/504-220.
(259378)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е ка те го -
ри је са ис ку ством. 069/301-17-
00. (СМС)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне же не за
рад на ин ду стриј ским ши ва -
ћим ма ши на ма. 064/191-64-
95. (256771)

ЈАВ НО БЕ ЛЕ ЖНИЧ КОЈ кан це -
ла ри ји по тре бан прав ник за
за ме ну од сут ног рад ни ка.
При ја ве по сла ти на  
beleznikjukic@gmail.com  (ф)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по тре бан
пи ца-мај стор и рад ни це за па -
ла чин ке. 063/820-87-61.
(259067)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад у
ки о ску бр зе хра не у „Авив
пар ку”. Тел. 062/310-071.
(259330)

ПО ТРЕБ НА ис ку сна фри зер ка
за рад у са ло ну му шко-жен -
ски. 060/055-25-11. (259132)

ПО САО за пен зи о нер ке и же не
ин ва ли де, ин тер нет, стра ни је -
зик. 063/878-40-52. (259416)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад у
тра фи ци. 064/462-12-61.
(259401)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за раз но -
ше ње пи ћа на бу вља ку.
064/132-98-12. (259431)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри це, Ка фе
„Па ци фи ко”. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (259433)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за рад у
ме са ри, са ис ку ством. Кон -
такт, 063/470-009. (259493)

ДУ ГО ГО ДИ ШЊЕМ фри зер -
ском са ло ну по треб на ис ку сна
рад ни ца, усло ви од лич ни.
064/185-92-34. (259458)

ПО ТРЕ БАН рад ник за одр жа -
ва ње ма ши на у про из вод њи,
ма шин ске или елек тро стру ке.
013/377-230, 064/259-96-62.
(259454)

ПО ТРЕ БАН ди пло ми ра ни еко -
но ми ста са ли цен цом, по жељ -
но ис ку ство у ра ду у књи го -
вод ству. 013/377-230,
064/643-41-22. (259459)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци и по -
моћ ни рад ни ци у ку хи њи у ре -
сто ра ну у „Авив пар ку”.
013/377-230, 064/643-41-22.
(259459)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за смен ски
рад у Ка фе „Азу ро”, на се ље
Мла дост. Тел. 063/319-139.
(259466)

ПО ТРЕ БАН во зач Б ка те го ри је
за ди стри бу ци ју штам пе. Зва ти
од 9 до 15 са ти. 069/867-72-
07. (259500)

ПО ТРЕ БАН пе кар. 062/404-
144. (259528)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца  у пе ка ри
и по сла сти чар. 062/404-144.
(259258)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по тре бан си то-
штам пар. CV сла ти на office-
@artvision.rs. 060/364-36-50.
(259530)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у ка феу
„Клинч”, Пан че во, Кни ћа ни но -
ва 37. 062/227-771. 
(259529)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад на
бен зин ској пум пи у Пан че ву.
351-601. (259552)

ПО ТРЕБ НА же на за чу ва ње
де те та од два на ест го ди на.
064/198-50-13. (259559)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну „Де ја”
хит но по тре бан про фе си о нал -
ни му шки фри зер, са ис ку -
ством. 069/185-19-81.
(259607)

РЕ СТО РА НУ „Ста ра Вај фер то -
ва пи ва ра” по треб но осо бље –
ко но ба ри, ку ва ри це, по моћ не
ку ва ри це. Кон такт 063/391-
824. (259622)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на же на  за
го ди шње од мо ре и ви кен де,
то ком це ле, у тра фи ци. Тел.
062/104-93-68. (259741)

НО ВА пе ка ра на Ми си тре ба
пе ка ра, хлеб, пе ци во, про да ва -
чи це. 064/120-09-42. 
(259751)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би бац”
по тре бан ис ку сан рад ник.
060/001-050. (259646)

ПО ТРЕБ НИ мо ле ро-фа са де ри,
гип са ри, за стал ни рад ни од -
нос у зе мљи и ино стран ству.
065/467-41-11, 063/319-208.
(259660)

ФИР МИ „Пре во зник” по треб -
ни рад ни ци за пре воз хле ба и
пе ци ва. Пре воз обез бе ђен.
060/864-07-71. (259668)

ПО ТРЕ БАН ку вар Ре сто ра ну
„Ру сти ко”, у Ули ци Бра ће Јо ва -
но вић 12. 013/258-07-60.
(259609)

КРО ЈАЧ КОЈ рад њи по треб на
ши ва ра са ин ду стриј ским ши -
ва ћим ма ши на ма, да ши је
услу жно ши ве ње – ма ји це,
шорт се ве, на ве ли ко. 064/147-
57-01. (259676)

ПО ТРЕБ НА ди пло ми ра на ме -
ди цин ска се стра, не го ва те љи -
ца, за бри гу о ста ри ма.
063/801-56-63. (259674)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це на ид ну -
стриј ским ма ши на ма, са ис ку -
ством. 061/721-54-11. (25968)

ПО ТРЕБ НА ра ни ца у ра дио
цен тру Weifert так си ја, на за -
ме ни то ком ле та. 
064/122-25-16. (259683)

ПО ТРЕБ НИ во за чи са Б ка те -
го ри јом у ди стри бу ци ји пи ћа
Weifert. 062/446-285. 

ПЕ КА РИ по треб на 
про да ва чи ца. Тел. 064/515-68-
62. (259668)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца за
пе ка ру и пи це ри ју. 063/130-
75-40. (259687)

CAFFE FLAMINGO тра жи де -
вој ку за рад, са ис ку ством.
069/364-10-04. (259696)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад у
ра ди Pro Trade. По зва ти од 15
са ти, на 063/341-770. (259721)

ХИТ НО по треб на де вој ка за
рад у ка фи ћу на Зе ле ној пи ја -
ци. 064/419-38-38, зва ти од 9
до 21 сат, до ћи лич но. (25974)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад у
ме са ри. 063/362-427. (259731)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад у
Мар ке ту „Иде ал” на Стре ли -
шту. 063/106-02-81, 062/826-
65-02, или до ћи лич но, Вељ ка
Пе тро ви ћа 12-а. (259735)

ПО ТРЕ БАН ко но бар са ис ку -
ством за рад у ре сто ра ну. При -
ја ве ис кљу чи во пу тем упит ни -
ка на сај ту www.konoba32.rs
(259740)

ЈЕД НО СО БАН, цен тар, ком -
плет но опре мљен, ТА, кли ма,
ка блов ска, ин тер нет, 150 евра.
064/129-76-04. (259632)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме штен
стан, згра да, Те сла, ТА пећ, на
ду же. 063/822-69-14. (259633)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру у стро гом цен тру, I спрат,
ЦГ, кли ма, те ле фон, ин тер фон,
де по зит. Тел. 061/288-45-51.
(259635)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но вој Ми си,
44 м2. Тел. 060/337-26-95.
(259652)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан, у цен тру.
064/549-72-05. (259700)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у Са мач -
ком хо те лу. 064/033-38-83.
(259465)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, ле по на -
ме ште ну, за се бан улаз, Ми са
код Спорт ског цен тра. 013/373-
027. (259468)

БА ВА НИ ШТА НАЦ, 20 ари, во -
да, стру ја, из да јем, про да јем
са ло нит пло че, по лов не.
064/948-71-22. (259481)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад ни ке и
сам це. 064/305-73-01. (259492)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан, на
Ко те жу 1. Тел. 063/738-56-42.
(259485)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви за из да ва -
ње. Аген ци ја „Ћур чић”,
063/803-10-52. (259499)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен дво со бан
стан, Стре ли ште. 064/157-29-
00, 063/742-38-80. (259926)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан ком фо ран
стан, ТА пећ, Авал ска 6. Тел.
066/352-710. (259537)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме штен
стан на Ко те жу 2. 063/498-981.
(259539)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру, у цен тру гра да. 063/498-
981. (259539)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, на ме штен
дво ри шни стан из да јем, ши ри
цен тар. 064/313-89-72.
(259574)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни јед но со -
бан стан, ста ра Ми са, код пум -
пе Мол, 50 м2, ка блов ска, кли -
ма. 064/337-19-39м 913/401-
376. (259575)

ИЗ ДА ЈЕ се пра зан стан, 43
м2, Те сла. 013/371-543.
(259576)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан по лу на ме -
штен стан, дво ри шни, ве ли ка
те ра са, ба шти ца, цен тар.
061/225-16-43. 
(259584)

ЈЕД НО СО БАН на ме штен стан,
Те сла, цен трал но гре ја ње, це на
по до го во ру. 063/217-560.
(259589)
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МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, тер мо и -
зо ла ци ја, спу ште ни пла фо ни,
пре град ни зи до ви, ма те ри јал.
060/131-81-70. (256927)

ГИПС, спу ште ни пла фо ни, пре -
град ни зи до ви, тер мо и зо ла ци -
ја, ке ра ми ка, во да, ма те ри јал.
060/131-81-70. (259627)

МУ ШКА РАЦ, 56 го ди на, ма те -
ри јал но обез бе ђен, же ли да упо -
зна же ну или де вој ку до 40 го -
ди на, ра ди дру же ња, из ла за ка.
Зва ти око 21 сат. 013/352-203. 

ПЕН ЗИ О НЕР, 73 го ди не, не пи -
је, не пу ши, без оба ве за, тра жи
же ну за брак. Ми ран, тих.
062/212-082. (2594759)

ДА НА 3. ма ја 2018, на рас кр -
сни ци Ба ва ни штан ски пут и
Сте ва на Шу пљик ца, до го дио се
су дар. Мо лим чо ве ка ко ји је
био оче ви дац не зго де да се ја ви
на 062/651-119. (259701)

БА О ШИ ЋИ, Хер цег Но ви, 
по глед мо ре, апарт ман 
кли ма ти зо ван. 
060/321-60-07. 
(259464)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман, мо ре Ко -
тор До бро та, че тво ро кре вет ни,
ТВ, кли ма, ин тер нет. Тел.
069/172-75-43, 
063/150-80-99. 
(259473)

СО КО БА ЊА, но ви апарт ма ни
код пар ка Бо ри ћи. 
Ре зер ви ши те на вре ме.
064/507-20-84. 
(259596)

СО КО БА ЊА, апарт ман че тво -
ро кре вет ни. По вољ но, удоб но,
при јат но, КТВ, пар кинг.
065/205-45-48. 
(259614)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА ха ла,
бин де ра, ко ва не ка пи је, огра -
де, тен де, гра ђе вин ска ли ма ри -
ја. 064/068-10-85. (259513)

ВЕ ЗЕ НЕ пе шки ре за свад бе,
про да јем. Тел. 013/347-344.
(259508)

ШИ ША ЊЕ тра ве, ко ро ва, ко -
са чи це, три ме ри, трак то ром,
пр ска ње то та лом. 064/867-48-
11. (259547)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР вр ши за -
ме на це ви, вен ти ла, од гу ше ње
ка на ли за ци је од мах. 061/193-
46-42. (259518)

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.
(258861)

КО СИМ тра ву, ши шам огра ду,
три ме ри, ко си ли ца, дво ри шта,
ви кен ди це, око згра да.
063/844-61-13. (259525)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, сер вис, одр жа -
ва ње, по прав ка, уград ња но вих
ком по нен ти, бр зо, по вољ но.
060/351-03-54. (259527)

МА ТЕ МА ТИ КА, при пре ма за
ма лу ма ту ру. 064/968-86-64.
(259749)

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
(259532)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти ма,
до ла зим, јеф ти но, 23 го ди не
ис ку ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (259533)

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, ра дим, угра ђу јем,
по пра вљам. 063/882-25-09.
(259538)

БЕ ТО НИ РА ЊА ста за, дво ри -
шта, раз би ја ње бе то на, ру ше -
ња ку ћа, од но ше ње ства ри,
итд. 060/035-47-40.  (259554)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, раз би ја ње бе -
то на, ис ко пи, бе то ни ра ња,
оба ра ње ста ба ла, ко ше ње три -
ме ром, од но ше ње ства ри.
064/122-69-78. (259554)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин ско пра -
ње на ме шта ја, ду ше ка. На та -
ша, 361-474, 060/361-47-41,
066/361-474. (259557)

ВАШ ба што ван – ко ше ње тра -
ве, ши ша ње огра де и ту ја. Тел.
069/130-35-91. (259587)

ПО ВОЉ НО вр ши мо пре воз ро -
бе ка ми о ном, до 4 то не.
060/632-97-00. (259594)

СЕ ЛИД БЕ, ком би пре воз, са
рад ни ци ма, по вољ но, из ба цу -
јем ста ри на на ме штај. Злат ко,
063/196-54-56, 061/144-82-80.
(259621)

ЧИ СТИМ шут, та ва не, по дру -
ме, дво ри шта, ру шим ста ре
објек те. Злат ко, по вољ но.
063/196-54-56, 061/144-82-80
(259621)

ЧИ СТИ МО та ва не, шут, по дру -
ме и ста ре шу пе. 061/321-77-
93. (259642)

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.
(259631)

ДУ БИН СКО пра ње те пи ха.
Пре воз бес пла тан. 302-820,
064/129-63-79. (259653)

КО СИМ тра ву, воћ ња ке, ба -
ште, дво ри шта на свим те ре ни -
ма, нај по вољ ни је. 061/311-97-
69. (259663)

РУЧ НИ ис ко пи, ком плет сеп -
тич ке ја ме, шах те, се че ње, ва -
ђе ње др ве ћа, сви фи зич ки по -
сло ви. 064/422-52-00.
(259673)

МО ЛЕР СКИ ра до ви. 065/842-
84-29, 063/842-84-29.
(259681)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске услу -
ге. Алек сан дар. 351-073,
064/157-20-03. (259702)

КЛИ МЕ, уград ња, сер ви си ра -
ње, до пу на, по вољ но. Тел.
064/520-48-80. (259733)

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. 

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким ки -
пе ром: шљу нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, шут. 063/246-368.
(258375)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе мер це -
дес ка ми о ном, рад ни ци, по -
вољ но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (259234)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва гла -
зу ре, пла сти фи ци ра ње, 28 го -
ди на с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

КА МИ ОН СКИ пре воз-ки пер,
шљу нак, пе сак, се ја нац, шут,
1.300 ди на ра. 062/355-154.
(258029)

ДЕ ПИ ЛА ЦИ ЈА мо дер ном тех -
ни ком и мо дер ним пре па ра ти -
ма. за ка зи ва ње од 9 до 12.
061/209-94-83. (256718)

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. (259389)

ЛА ЛЕ – пре во зим ки пе ром по -
вољ но, шљу нак, пе сак, се ја нац,
од во зим шут. 064/354-69-94.
(259412)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј ско и
дез ин фек ци о но пра ње на ме -
шта ја у Ва шем ста ну. 066/001-
050.

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ТВ ан те -
на, ре монт аку-бак те ри ја, по -
прав ка ЦО 2 апа ра та, ко рек ци -
ја ки ло ме тра же. 063/800-01-
96. (259435)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу ше ње
су до пе ре ку па ти ла, адап та ци -
је, по прав ке, за ме не од мах.
013/331-657, 064/495-77-59.
(259613)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер и веш-
ма ши ну. 063/343-69-18,
013/370-534. (259619)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де ре,
за мр зи ва че, кли ме, шпо ре те,
бој ле ре, по пра вља мо с га ран -
ци јом. „Фри го тех ник”,
013/361-361, 064/122-68-05.
(259645)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО и дез ин -
фек ци о но пра ње те пи ха. Бес -
пла тан пре воз. 066/001-050. 

ПВЦ сто ла ри ја, из ра да, уград -
ња, по прав ка, ро лет не, ко мар -
ни ци, за ве се, хар мо-вра та, по -
вољ но, ква ли тет но. 065/886-
85-95, 013/352-967. (259651)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац од 1
до 5 м³, од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње. 063/771-55-44.
(259515)

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.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-96-26.
(259566) 

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. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (259566) 

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по прав ка;
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. (259578)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на ме -
шта ја, па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не по треб них
ства ри са рад ни ци ма и без
њих, 00-24 са та. 064/047-55-
55. (259580)

РО ЛЕТ НЕ, ве не ци ја не ри, тра -
ка сте  и ро ло за ве се, мо гућ -
ност пла ћа ња и пре ко жи ро-
ра чу на. 064/189-40-91,
013/354-777. 
(259617)
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ALMEX d.o.o. raspisuje konkurse za sledeća radna

mesta:

Referent službe transporta

1 izvršilac

Opis radnog mesta:

·      Organizacija transporta i rasporeda vozača

·      Analiza i izveštavanje o troškovima transporta

·      Prijem i realizacija zahteva za prevoz

·      Vođenje precizne evidencije o realizovanom tran-

sportu i putnim nalozima

·      Kontrola faktura za transport

·      Ažurno vođenje evidencije voznog parka

Uslovi:

·      Saobraćajna škola

·      Obavezno prethodno radno iskustvo

·      Poznavanje rada na računaru

·      Izražena komunikativnost, sklonost ka timskom radu

Knjigovođa

1 izvršilac

Opis posla: 

·      Knjiženje poslovnih promena i kontrola ispravnosti

dokumentacije za knjiženje, 

·      Dnevno, nedeljno i mesečno vrši sravnjenje i prove-

ru proknjiženih promena; 

·      Pomoć pri izradi PDV prijave 

·      Praćenje i primena računovodstvenih politika, aktu-

elnih propisa, 

·      Obavljanje svih administrativnih poslova u skladu sa

potrebama poslovanja 

Uslovi rada: 

·      Minimum srednja stručna sprema (ekonomski smer)

·      Minimum 3 godine radnog iskustva na poslovima

knjigovođe 

·      Poznavanje poreskih propisa i procedura 

·      Odlično poznavanje kontnog okvira

·      Poznavanje rada na računaru ( MS Office paket )

·      Samostalnost, odgovornost, preciznost, temeljan pri-

stup poslu 

·      Poznavanje pravila poslovne komunikacije

·      Izuzetna poverljivost 

Kontakt e-mail: zaposlenje@almex.rs

Konkurs je otvoren do 23. 05. 2018. 

По сле ду ге и те шке бо ле сти, 6. ма ја 2018,  у 83. го ди ни,

пре ми нуо је наш дра ги

МИ ЛО РАД ЈО ВА НО ВИЋ

1935–2018.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма, и успо ме на на те бе

ће тра ја ти веч но.

Ожа ло шће ни: су пру га СВЕ ТЛА НА, син СР ЂАН, 

ћер ка ЈЕ ЛЕ НА, зет СИ НИ ША, сна ја МИ ЛЕ НА 

и уну ци ЛУ КА и НИ КО ЛА
(31/259437)

С ту гом се опра шта мо од на шег во ље ног

при ја те ља

МИ ЛО РА ДА ЈО ВА НО ВИ ЋА

1935–2018.

По ро ди ца МИ ЛИЋ

(51/259491)

Дра ги про фе со ре Ми ћо, би ло је ве ли чан стве но

по зна ва ти Вас и дру жи ти се с Ва ма

МИ ЛО РАД ЈО ВА НО ВИЋ
про фе сор

Мно го Вас во ли мо, по шту је мо и ту гу је мо за Ва -
ма, јед ном од нај зна чај ни јих и нај дра го це ни јих
лич но сти у на шем жи во ту.
При ја те љи се не за бо ра вља ју!

Ва ше: ЈО ВАН КА и ЛИ ДИ ЈА БЛА ГО ЈЕ ВИЋ 
с по ро ди цом

(52/259493)

По след њи по здрав ком -

ши ји

МИ ЛО РА ДУ 

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

од ста на ра из тре ћег

ула за у Ми ло ша 

Обре но ви ћа 47

(61/259517)

Са хра на је оба вље на 4. ма ја 2018, на Ста ром пра во слав ном гро бљу

у Пан че ву

3

ПА ВЛЕ ОР ЛОВ
1953–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га МИР ЈА НА, брат КОН СТАН ТИН, се стра 
ТА ТЈА НА, се стри чи на МА РИ НА, бра тан ци СТЕ ВАН и НИ КО ЛА,

бра та ни ца ДУ БРАВ КА, ВЕ СНА, ДУ ШИ ЦА и ИВА НА као и оста ла
род би на и при ја те љи

Во ли мо те Па јо.

(673/259535)

По след њи по здрав дру -

гу

ПА ВЛУ 

ОР ЛО ВУ

Хва ла ти за све тре нут -

ке дру же ња.

ЖАР КО 

и ДРА ГО КА ЛА БИЋ

(86/259587)

Не на док на див је гу би так, пре ра ни од ла зак на -

шег искре ног при ја те ља и до брог чо ве ка

ПА ЈЕ

По ро ди ца ВР ЦЕЉ
(127/25976)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Ту жна ср ца оба ве штав мао да је наш нај бо љи отац, су пруг,

де да и брат

БУ ДИ МИР М. ПЕ ЈА КО ВИЋ
рођ. 1949.

пре ми нуо 3. ма ја 2018, у 69. го ди ни.

Све бит ке у жи во ту слу же да нас не че му на у че, укљу чу ју -

ћи и оне ко је из гу би мо, као што си ти из гу био у хра број

бор би про тив опа ке бо ле сти ко ја те је за у век од не ла из на -

ших жи во та. Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Са хра на је оба вље на 5. ма ја 2018, у 14 са ти, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу у Пан че ву.

За у век ожа ло шће ни тво ји нај ми ли ји: су пру га ЛО ЗЕ НА,

син МАР КО, ћер ка ИВА НА и брат СВЕ ТО ЗАР 

с по ро ди ца ма
(24/259414)

По след њи по здрав бра ту

БУ ДИ МИ РУ

ПЕ ЈА КО ВИ ЋУ

од се стре АН ЂЕ ЛИ ЈЕ

с по ро ди цом

(75/259562)

По след њи по здрав при ја -

те љу

БУ ДИ МИ РУ

ПЕ ЈА КО ВИ ЋУ

БУ ДИ

од по ро ди це РА ДИЋ

(83/259583)

По след њи по здрав при ја те љу

БУ ДИ МИ РУ БУ ДИ

Се ћат ће мо се твог бла гог осме ха и по себ ног да -

ра за ху мор и умет ност.

По ро ди ца ПЕ РУ ШИ НА
(25/259415)

БУ ДИ МИР ПЕ ЈА КО ВИЋ

Дра гом Бу ди по след њи по здрав од сва сти ке

ЉУ БИ ЦЕ, па ше СИ МЕ, ЈО ВА НА и ВЕ СНЕ 

с по ро ди цом
(54/259503

По след њи по здрав на шем дра гом

БУ ДИ МИ РУ ПЕ ЈА КО ВИ ЋУ

од по ро ди це КА РАН ФИ ЛОВ СКИ
(55/259504)

По след њи по здрав дра гом ку му

БУ ДИ
По чи вај у ми ру.

Твој кум ДЕ БА с по ро ди цом

(81/

По след њи по здрав при ја те љу

БУ ДИ ПЕ ЈА КО ВИ ЋУ
Хва ла за искре но при ја тељ ство.

По ро ди це ВУ КО ВИЋ и АЈ ДУ КО ВИЋ

(82/259582)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

БУ ДИ
Хва ла ти на искре ном ду го го ди шњем при ја тељ ству.

По ро ди ца ЗЛО КО ЛИ ЦА

(88/

Дра гом бра ту

БУ ДИ МИ РУ

Не ка ти Бог по да ри веч ни мир и спо кој. 

Успо ме ну на твој дра ги лик веч но ће у ср цу 

но си ти тво ји: бра ћа ПЕ ТАР и ГО РАН ВУ ЈО ВИЋ

с по ро ди ца ма, уј на СМИ ЉА и при ја те љи ВИ ДА,

СТЕ ВА и БА ТА
(115/259666)

АЛЕК САН ДАР ВУ КО ВО ЈАЦ
25. VIII 1963 – 6. V 2018.

Си не наш, по сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и

ту га ко ју вре ме не ле чи. 

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: та та ТО МА и ма ма ХИЛ ДА
(43/259472)

АЛЕК САН ДАР ВУ КО ВО ЈАЦ

1963–2018.

Би ли смо јед но дру гом осло нац, си гур на лу ка, а

сад оста са мо пу ста же ља и сно ви ко ји не ста ше у

тре ну.

Тво ја ГОР ДА НА
(44/259472)

По след њи по здрав

АЛЕК САН ДАР ВУ КО ВО ЈАЦ

СИН ДИ КАЛ НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РА ФИ НЕ РИ ЈЕ

НАФ ТЕ ПАН ЧЕ ВО
(58/Ф)

АЛЕК САН ДАР

ВУ КО ВО ЈАЦ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Се стра ПАТ, тет ка БЕ БА

и те ча ТОМ

(48/259472)

По след њи по здрав 

СА ЛЕ ТУ

од МИ ЛИ ЦЕ, ДА НИ Е ЛА

и ПЕ ТРА с по ро ди ца ма

(79/259569)

По след њи по здрав 

СА ШИ

од по ро ди це ПАП

(87/259592)

По след њи по здрав дра -

гом

СА ШИ

од БРА НИ СЛА ВЕ 

и СА ШЕ

(47/259472)

АЛЕК САН ДАР ВУ КО ВО ЈАЦ
Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма, у на шим ми сли ма.

Тво ји: се стра СНЕ ЖА, зет ПЕ ЂА, се стрић ВЛА ДА 

и СА ЛЕ

(45/259472)

АЛЕК САН ДАР ВУ КО ВО ЈАЦ
Не ма ви ше мог бра та, мог де бе лог, од ве ли га ан ђе ли.

Не у те шна тво ја се стра СНЕ ЖА

(46/259472)

Оти шао је наш Па ја да

игра шах са бо љим од

нас

3

ПА ВЛЕ ОР ЛОВ

СНЕ ЖА, ХАЈ РИ ЈА, 

ДРА ГАН ЧЕ, БА ЛЕ, 

ВЛА СТА, СР ЂАН, ТИ ТО,

ДУ ДА, ПЕ ДА, БА ТО,

МИ ШКО, ЈО ЦА, и ЗТП

(73/259357)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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На шем дра гом ко ле ги и до бром дру гу

СА ШИ ВЕ ЧАН СКОМ ВЕ ЧИ

Не ка је по кој ду ши и ве чан по мен.

Ко лек тив Град ске би бли о те ке Пан че во
(6/ф)

ЉУ БО МИР 

ПР ЊА ВО РАЦ

1934–2018.

Наш во ље ни тај ка и су пруг

жи ве ће у на шим ту жним

ср ци ма до жи вот но....

Ћер ка РАД МИ ЛА 

и су пру га ЉИ ЉА НА

(15/259387)

По след њи по здрав

ЉУ БИ

од по ро ди ца 

МАР КО ВИЋ 

и ЈО ВИ ЧИН

(16/259388)

Дра гом оцу и бра ту

СЛО БО ДА НУ ЛА ЗА РЕ ВИ ЋУ

по след њи по здрав од си на ДУ ША НА и ћер ке

АЛЕК САН ДРЕ с по ро ди ца ма и се стре ЈО ВАН КЕ

с по ро ди цом и БИ СЕР КЕ
(17/259391)

По след њи по здрав це ње -

ном ком ши ји

СЛО БО ДА НУ

ЛА ЗА РЕ ВИ ЋУ

од ста на ра 

у Осло бо ђе ња 33

(18/2593929

СЛО БО ДАН КА ШТР ЛЕК
рођ. Бла ну ша

1942–2018.

Са хра на је 11. ма ја 2018, у Не мач кој.

Ожа ло шће ни: по ро ди ца, род би на и при ја те љи
(19/259393)

26. апри ла 2018, у 77. го ди ни, пре ми нуо је наш во ље ни су -

пруг, отац, де да и брат

БО РИ СЛАВ СИ МИЋ
1941–2018.

Ге те брог – Швед ска

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо ме ну на ње га.

Ње го ви нај ми ли ји
(20/259398)

17. ма ја 2017. го ди не на пу сти ла нас је

МА РИ ЈА ЈО ВА НОВ
на ша во ље на мај ка, та шта и ба ка.

За жи во та пру жи ла нам је сву сво ју љу бав и по -

жр тво ва ње.

У су бо ту, 12. ма ја до ћи ће мо да јој да мо го ди -

шњи по мен.

По ро ди ца ЈА КО ВЉЕ ВИЋ
(21/2593199

По след њи по здрав на шем

НЕ НА ДУ МАН ДИ ЋУ

1956–2018.

од стри ка на, стри не, МА ЈЕ и ЛЕН КЕ
(29/259430)

На ша ду го го ди шња чла ни ца 

МИ ЛАН КА КЕ ВРЕ ШАН СЕ ЈА
пре ми ну ла је 1. ма ја 2018.

Ту гу ју за њом чла но ви удру же ња 

и ан сам бла „Злат на је сен”

(34/259449)

По след њи по здрав 

БО ШКУ 

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИ ЋУ

од ком ши ја

у Ки кинд ској 13

(56/259509)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

ЉУ БО МИ РУ

ПР ЊА ВОР ЦУ

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва ће мо успо ме ну

на те бе.

Тво ји ку мо ви: ТО ДОР,

ЖИ ВА НА и ЉИ ЉА НА

(50/259482)

По след њи по здрав ко ле ги и при ја те љу

ЉУ БО МИ РУ ПР ЊА ВОР ЦУ

од пен зи о не ра УПР „Ср би ја гас” 

Но ви Сад Клуб Пан че во
(65/259541)

По след њи по здрав бра ту

НЕ НА ДУ
се стра ВЕ СНА

с по ро ди цом

(74/259561)

По след њи по здрав 

ВЕ РИ 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

1931–2018.

од си на БА ТЕ, сна је

БРАН КЕ, уну ка 

ДРА ГА НА и МИ ЛА НА

(76/259556)

По след њи по здрав 

ВЕ РИ 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

1931–2018.

од ћер ке ЉУ БИ ЦЕ, 

уну ка СВЕ ТЕ 

с по ро ди цом и уну ке

НА ТА ШЕ с по ро ди цом

(77/259556)

По след њи по здрав на шем во ље ном

ВА СИ ЛИ ЈУ ШКУ ЛИ ЋУ БА ТИ
1952–2018.

од су пру ге ЉИ ЉА НЕ и си но ва ИВА НА и КО СТЕ
с по ро ди ца ма

(68/2595489

По след њи по здрав

ВА СИ ЛИ ЈУ ШКУ ЛИ ЋУ

од по ро ди ца ЈА КО ВА ШИЋ и ЖИВ КО ВИЋ

(69/259548)

Умро је мој брат Ба та

4. мај 2018.

ВА СИ ЛИ ЈЕ ШКУ ЛИЋ БА ТА
Увек ћеш би ти у мом ср цу.

Се стра СЛА ЂА НА РИ СТО ВИЋ с по ро ди цом

(71/259553)

По след њи по здрав ба ка

АН ЂЕЛКИ

РАДАК

ДРА ГАН, СИ НИ ША 

и СР ЂАН

(9/259381)

Дра гој

ЛЕ ЛИ

по след њи по здрав од

МА СЛИ ЋА

(93/259605)

Дра гом уј ки и бра ту

БА ТИ 

ШКУ ЛИ ЋУ

Се ћа ње за у век.

Тво ји: МАР КО, 

МИ ЛОШ 

и СТА НИ СЛА ВА 

БОД НАР

(124/259712)

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав 

СВЕ ТИ СЛАВ ОКУ КА БЕ ША

од бра та НО ВИ ЦЕ с по ро ди цом

(37/259471)

По след њи по здрав

СВЕ ТИ СЛАВ ОКУ КА БЕ ША

од бра та БО ГО ЉУ БА и сна је ВЕ РЕ

(38/259471)

По след њи по здрав

СВЕ ТИ СЛАВ ОКУ КА БЕ ША

од се стре РАД МИ ЛЕ и зе та МИ ЉОЈ КА с по ро ди цом

(39/259471)

По след њи по здрав стри цу

СВЕ ТИ СЛАВ ОКУ КА БЕ ША

од си нов ца ГО РА НА с по ро ди цом

(40/259471)

По след њи по здрав

СВЕ ТИ СЛАВ ОКУ КА БЕ ША

од бра та ВИ ТЕ с по ро ди цом

(41/259411)

По след њи по здрав стри цу

СВЕ ТИ СЛАВ ОКУ КА БЕ ША

од си нов ца ВЛА ДИ МИ РА с по ро ди цом

(42/259471)

По след њи по здрав

СНЕ ЖА НИ

„Мо жда спа ва са очи ма из ван сва ког зла,

из ван ства ри, илу зи ја, из ван жи во та,

И с њом спа ва, не ви ђе на, ње на ле по та.

Мо жда жи ви и до ћи ће по сле овог сна

Мо жда спа ва очи ма из ван сва ког зла...”

По ро ди ца ТМУ ШИЋ

(59/и)

По след њи по здрав

БЕ ШИ 

од по ро ди це  МА ТЕК

(85/259588)

По след њи по здрав на шој дра гој ко ле ги ни ци

СНЕ ЖА НИ ТО МА ШЕ ВИЋ
По чи вај у ми ру!

Ко лек тив Ин сти ту та „Др Јо сиф Пан чић”

(64/Ф)

По след њи по здрав свом оцу, де ди и та сту

СВЕ ТИ СЛАВ ОКУ КА БЕ ША
1953–2018.

Ни смо те мо гли са чу ва ти од смр ти, али ће мо те са чу ва ти од за бо ра ва. 

Ожа ло шће ни: ћер ка АЛЕК САН ДРА, уну ка АН ЂЕ ЛИ ЈА 

и зет ДРА ГАН

(36/259471)

Дра ги та та

СТАН КО ПЕ ТРО ВИЋ
С љу ба вљу и по но сом чу ва ће мо све успо ме не на те бе...
Хва ла ти на све му што си нам дао...

Ћер ка МА ЈА с по ро ди цом

(107/259654)

Наш во ље ни су пруг, отац и де да пре ми нуо је 6.

ма ја 2018, у 81. го ди ни 

СТАН КО ПЕ ТРО ВИЋ

Хва ла за бес крај ну љу бав, по др шке све, по жр -

тво ва ње... То оста је у ср цу и ду ши за у век. 

Ожа ло шће ни: су пру га ДА НИ ЦА с по ро ди цом
(108/259654)

СТАН КО ПЕ ТРО ВИЋ

1937–2018.

Мно го је ле пих успо ме на да те веч но с љу ба вљу

и по но сом пам ти мо. 

Ћер ка СА ЊА
(109/259654)

Во ље ном си ну

ГО РА НУ 

ПАН ТИ ЋУ

С љу ба вљу ко ју смрт не

пре ки да и ту гом ко ју вре -

ме не ле чи, чу ва ће мо те

од за бо ра ва.

Тво ји: та та СПА СО ЈЕ 

и мај ка ИВАН КА

(97/259608)

Во ље ни бра те

ГО РА НЕ

Во ље ни ни кад не уми ру.

Не до ста јеш ми пу но. С

по но сом те чу ва мо у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Твој ФИ ЛИП и се стра

ЈЕ ЛЕ НА

(98/259608)

Во ље ни

ГО РА НЕ

С љу ба вљу ко ју смрт не

пре ки да и ту гом ко ју вре -

ме не ле чи, чу ва ће мо те

од за бо ра ва.

По ро ди ца 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

(100/259608)

По след њи по здрав во ље -

ном си нов цу, стри цу и

де ве ру

ГО РА НУ 

ПАН ТИ ЋУ

У ми сли ма си нам док

по сто ји мо.

По ро ди ца ПАН ТИЋ

(101/259605)

По след њи по мен су пру гу

ГО РА НУ

ПАН ТИ ЋУ

И ни шта не мо же би ти

као пре, у сва ком де лу

жи во та и ду ше. Не до ста -

јеш ми.

Тво ја су пру га ЗО РИ ЦА

(94/259608)

По след њи по мен бра ту

ГО РА НУ 

ПАН ТИ ЋУ

од бра та ЈО ЦЕ 

ПА НО ВИ ЋА

с по ро ди цом

(95/259608)

По след њи по здрав зе ту

ГО РА НУ 

ПАН ТИ ЋУ

Ми ко је ти во ли мо зна мо

ка ко је те шко жи ве ти без

те бе.

Од шу ра ка ЗО РА НА 

ДЕ СПИ ЋА с по ро ди цом

(96/259608)

Во ље ни та та

ГО РА НЕ

У тре ну си оти шао с оне

стра не ду ге. Све ле по те

овог све та од нео си са со -

бом.

Тво је сло мље но ср це ку -

ца ће у на ма док тра је мо.

Тво ја ћер ка ЈЕ ЛЕ НА,

зет ИГОР, ПЕ ТАР 

и НИ НА

(99/259608)

ГО РАН 

ПАН ТИЋ

1967–2018.
Дра ги ком ши ја, твој ве -

дар лик, до бро ту и по -

ште ње ни ка да не ће мо за -

бо ра ви ти.

ДРА ГАН КО КА НО ВИЋ

с по ро ди цом

(104/259623)

По след њи по здрав ку му

ГО РА НУ

од по ро ди це 

СМЕ ДЕ РЕ ВАЦ

(114/259662)

По след њи по здрав бра ту,

шу ра ку и уја ку

ГО РА НУ 

ПАН ТИ ЋУ

од се стре СВЕ ТЛА НЕ,

зе та РАЈ КА и се стри ћа

ДРА ГА НА и ЦВИ ЈЕ

(104/259623)
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Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да 12. ма ја 2018, у 10.30, на

Но вом гро бљу у Пан че ву, да је мо ше сто ме сеч ни по мен на шој дра -

гој мај ци

СТА НИ ВУ ЛО ВИЋ
С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.

Си но ви НЕ НАД и ПРЕ ДРАГ с по ро ди цом

(89/

На шем во ље ном

МИР КУ МА РИ ЋУ

1991–2016.

12. ма ја 2018, у 12 са ти, по се ти ће мо тво ју

веч ну ку ћу по во дом ту жне дво го ди шњи це

от ка да си из не на да, без на ја ве, отрг нут од

жи во та. Оти шао си, а то ли ко то га смо има -

ли у пла ну да ура ди мо, још то ли ко за јед -

нич ких  тре ну та ка да има мо. Те шко је жи -

ве ти од се ћа ња, ре чи су не моћ не пред су ро -

вом исти ном. Не ми оста је мо при по ме ну

твог име на, ска ме ње ни пред ствар но шћу,

јер са то бом је оти шао од нас.

Био си и остао нас по нос, део на шег жи во -

та. Не до ста јеш.... Не до ста јеш нам ти, не -

стао у ви си на ма, не где ме ђу зве зда ма, за у -

век за спа ли, наш во ље ни....

Веч но у на шим ср ци ма.

Мај ка БОР КА, отац МИ ЛО ВАН, брат 

МАР КО и сна ја ЉУ БИ ЦА с де цом

(110/259665)

13. ма ја на вр ша ва се че тр де сет ту жних да на от ка ко ни -

је с на ма наш дра ги

ТРАЈ ЧЕ СИ МЈА НОВ СКИ
За у век у ми сли ма си но ва БЛА ГО ЈА и МИ РО СЛА ВА 

с по ро ди ца ма

(92/259604)

У уто рак, 15. ма ја 2018, у 11 са ти, на Ка то лич ком

гро бљу у Пан че ву да је мо че тр де се то днев ни по -

мен на шој дра гој

МИ ЛИ ЦИ СТО ШИЋ 

БО ГО СА ВЉЕВ

1948–2018.
Син ГО РАН, сна ја ЛИ ДИ ЈА, уну ци ТА ЊА 

и ДЕ ЈАН,  оста ла род би на и при ја те љи
(120/259698)

16. ма ја 2018. на вр ша ва се пре те шка го ди на ка -

ко нас је на пу стио наш

ВО ЈИ СЛАВ ЂУР КОВ

По мен ће се одр жа ти у су бо ту, 12. ма ја 2018, у 11

са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

По ро ди ца
(121/259703)

Мој 

ВО ЈИ СЛА ВЕ

Стра шно ми не до ста јеш.

Тво ја ВЕ РА

(122/259703)

Про шла је го ди на от ка ко ни је с на ма

ЗО РАН ЖИВ КО ВИЋ

Ова пе сма ре френ не ма.

По ро ди це ЖИВ КО ВИЋ и НИ КО ЛИЋ 

и мно го број ни при ја те љи
(123/259705)

9. ма ја 2018. го ди не, по сле ду ге бо ле сти пре ми ну ла је на -

ша дра га

СЛО БО ДАН КА ГЛИ ШИЋ

1940–2018.

Са хра на ће се оба ви ти 10. ма ја 2018, у 13 са ти, из ка пе ле

на пра во слав ном гро бљу у Стар че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг ДА НЕ, син АЛЕК САН ДАР, сна ја

МИР ЈА НА, уну ци МАР КО и АН ЂЕ ЛА и оста ла род би на
(128/259748)

По след њи по здрав

СЛО БО ДАН КИ ГЛИ ШИЋ

ЋО БИ

Хва ла Ти за сва Тво ја до бра!

Де вер МА НОЈ ЛО с по ро ди цом

(129/259747)

ЈО ВАН КА ИЛИЋ

1942–2018.
С не из мер ном ту гом опра шта мо се од на -

ше ма ме, су пру ге, ба ке и та ште. 

10. ма ја, на Но вом гро бљу у Пан че ву, у 13

са ти, би ће по ла га ње ур не.

Веч но ће те пам ти ти твој су пруг 

ТРИП КО, ћер ка ГО СПА ВА, зе то ви 

СЛО БО ДАН и СА ША и тво ји нај дра жи

уну ци МА ША, СО ФИ ЈА, АЊА и АЛЕК СА

(118/259691)

По сле крат ке и те шке бо ле сти, 3. ма ја, у

83. го ди ни пре ми нуо је наш во ље ни су -

пруг, отац, све кар и де да

РИ СТО ПЕЈ ЧИЋ
Хва ла ти за љу бав, до бро ту и вас пи та ње
ко је си нам пру жио. Ни ка да те не ће мо за -
бо ра ви ти. Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср -
ци ма и ми сли ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ЉУ БИ ЦА, си но ви
НЕ НАД и ВЛА ДО, сна је НА ДА 

и СТА НИ СЛА ВА и уну ци ГО РАН, ДЕ ЈАН,
ДА НИ ЈЕЛ, БО ЈАН и БО РИС

(78/259565)

По след њи по здрав во ље -

ном бра ту

РИ СТИ 

ПЕЈ ЧИ ЋУ

Ожа ло шће на се стра

СТА НА с по ро ди цом

(106/259641)

По след њи по здрав во ље ном су пру гу и оцу

БО БА НУ НЕ ДЕЉ КО ВИ ЋУ

Ње го ви САН ДРА и ОГ ЊЕН
(125/259714)

По след њи по здрав 

БО БА НУ НЕ ДЕЉ КО ВИ ЋУ

од по ро ди це ЈАН КО ВИЋ

(126/259718)

По след њи по здрав

БО БА НУ

од ге не ра ци је 1960. из

ОШ „До си теј 

Об ра до вић” Омо љи ца

(62/2595919)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

15. ма ја на вр ша ва се го -

ди на от ка ко ни си с на ма

ЗЛАТ КО 

СТОЈ ЧИЋ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ми сли ма.

По ро ди ца СТОЈ ЧИЋ

(11/1259383)

ДУ ШАН 

ВРА ЊЕШ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Су пру га СПО МЕН КА са

ћер ка ма, уну ци ма и

оста лом род би ном

(26/259410)

Ту жно се ћа ње на

АДА МА БА ЛЕ КА
15. V 2013 – 15. V 2018.

Сва ки мај у ме ни бу ди емо ци је и ве ли ку ту гу. 

15. ма ја на вр ша ва се пет ту жних го ди на без те бе, нај дра -

же мо је.

Ако не где у тми ни сво је ду ше чу јеш је дан глас, то те зо вем ја.

Без те бе је мо ја ту га си ва и бес крај но ду га.

По чи вај у ми ру. Не ка ми те до бри ан ђе ли чу ва ју, ја те чу -

вам од за бо ра ва.

Веч но тво ја су пру га АН КИ ЦА
(27/259411)

У су бо ту, 12. ма ја је се -

дам го ди на ка ко је умро

наш во ље ни

ИЛИ ЈА 
ОГРИ ЗО ВИЋ

За у век у на шем се ћа њу.
Су пру га ТА ЊА, си но ви

РА ДЕ и БО КА , сна ја
ЉИ ЉА и уну ке ИВА 

и МИ МА

(32/259439)

У че твр так, 17. ма ја 2018, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шој дра гој мај ци и ба би

ДУ ШАН КИ ЈО ВИЋ

Не до ста јеш... мно го нам не до ста јеш! Увек ће мо

те во ле ти и чу ва ти у на шим ср ци ма.

Тво је ћер ке БИ ЉА и ЉИ ЉА с по ро ди цом
(35/259451)

СЕ ЋА ЊЕ

АН ТО НИ ЈЕВ

ОЛ ГА                             МИ ТА
За у век у на шим ср ци ма.

Ћер ка МИР ЈА НА с по ро ди цом
(57/259512)

СТО ЈАН КА 

ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ

Го ди на про ђе, а бол, ту -

га, су зе, оста до ше.

Мај ка ДО БРИ ЛА 

МА ТИЋ и си но ви

ЗО РАН с по ро ди цом 

и СЛО БО ДАН

(67/259546)

Се ћа ње на та ту и тет ку

СА ВА МИ ЛО ШЕВ           БУ БА ДИ КЛИЋ

9. V 2002 – 9. V 2018. 16. XI 2017 – 16. V 2018.

СЛА ЂА и ЈА СНА с по ро ди ца ма

(90/259600)

ЉУ БИ ЦА 
ДИ КЛИЋ

16. XI 2017 – 16. V 2018.
Мно го нам не до ста јеш.

Твој син ЦА КА 
с по ро ди цом

(91/259603)

У су бо ту, 12. ма ја 2018. го ди не, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да ва -

ће мо јед но го ди шњи по мен на шим во ље ним

ВУ ЧИ НИЋ

ОЛ ГА ВУ КО ТА

Ва ши: ГО РАН, ЂОР ЂЕ и ЛЕ ПА

(102/259616)

ЉУ БО МИЉ КО ВИЋ
За што је тво ја жи вот на бит ка би ла без у спе шна,

за што ви ше не ма тво је ле по те и до бро те, твог

ен ту зи ја зма, оп ти ми зма и мла да лач ког по ле та,

за што ви ше не ма Љу бе Мољ ца, јед ног од тро ји це

сло жне бра ће, за што, за што... а од го во ра не ма,

са мо без гра нич на ту га и бол Пен ча мо ја.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: по ро ди ца ВЛА ЈИЋ
(5/2593673)

У су бо ту, 12. апри ла 2018, да ва ће мо  ше -

сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном си ну,

су пру гу, оцу и бра ту

ЉУ БУ МИЉ КО ВИ ЋУ

1986–2017.
Вре ме се не мо же за у ста ви ти, ту га се не

мо же за бо ра ви ти, на ши по гле ди ће те тра -

жи ти, твој ан ђео ће нас бла жи ти.

Тво ји нај ми ли ји

(66/259545)

Се ћа ње на при ја те ља

БРА НИ СЛА ВА

БА ТУ 

ЈО ВАН ЧИ ЋА

10. V 2015 – 10. V 2018.

АНА и ДЕ ЈАН 

ИВО ШЕ ВИЋ 

из Шар ло та

(112/259659)

ЈО ВАН ЧИЋ

ЗОР КА                БРА НИ СЛАВ
1982–2018.                               2015–2018.

С љу ба вљу и ду бо ким по што ва њем чу вам успо -

ме ну на сво је ро ди те ље. 

У су бо ту, 12. ма ја, у 11.30, да ва ће мо по мен.

ДРА ГА НА и МИ КИ
(111/259659)

13. V 2003 – 13. V 2018.

УР СУ ЛА 

МА РИ ЈА 

ПА ШАЈ ЛИЋ
рођ. Ре снер

Љу бав, по што ва ње, за -

хвал ност и успо ме не вре -

ме не бри ше.

Ње ни нај ми ли ји

(30/259436)

У по не де љак, 14. ма ја,

на вр ша ва се че тр де сет

да на од смр ти мо је се -

стре

МИ ЛИ ЦЕ 

БО ГО СА ВЉЕВ

СТО ШИЋ

Брат РА ДЕ с по ро ди цом

(113/259601)

У не де љу, 13. ма ја 2018, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем

дра гом

РА ДЕ ТУ СТАН ЧИ ЋУ БУ ЦИ

1957–2018.

Ожа ло шће ни: по ро ди це СТАН ЧИЋ и ВА СИ ЉЕВ
(33/259440)

ПО МЕН

МИ ЛЕ ВА 

ЦВЕТ КО ВИЋ

Оти шла си ти хо и не при -

мет но , али ни ка да не -

ћеш из на ших жи во та.

Ожа ло шће на по ро ди ца

ЦВЕТ КО ВИЋ

(116/259667)

12. ма ја 2018. на вр ша ва

се пет на ест го ди на ка ко

ни је с на ма на ша

ЕВИ ЦА 

БАР БИР ЈЕ КА

Го ди не про ла зе, њен дра -

ги лик жи ви у ср ци ма

нај ми ли јих.

Син МИ ЛЕ, сна ја МИ РА

и уну ке ЉИ ЉА НА 

и СВЕ ТЛА НА

(117/259671)

17. ма ја на вр ша ва се пет го ди на ту ге и бо ла от ка -

да си нас за у век на пу сти ла

ДАР КА СТАН КОВ
рођ. Сто ја ко вић

1959–2013.

Жи вот те че и про ла зи, до но си бол и ту гу, ка да

про ђе  бол ће не ста ти и ту га ће пре ста ти.

Не у те шна мај ка РАД МИ ЛА  и се стра ЂУР ЂЕВ КА
(119/259697)
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Се ћа ње на на ше дра ге

ЂУ РИН

СР БИ СЛАВ                  НЕ ВЕН КА
По но сно вас чу ва мо од за бо ра ва.

Син СТЕ ВА и ћер ка ГО ЦА с по ро ди ца ма
(1/259126)

ПО МЕН

ЗО РАН ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

Во ље ном му жу и оцу чи ји ће дра ги лик, из у зе тан дух и до бро та

за у век оста ти у ср ци ма ње го вих нај ми ли јих: же не ОЛИ ВЕ РЕ,

кћер ке ИВА НЕ, си на ДАР КА и сна хе АЛЕК САН ДРЕ

(2/259351)

ЖЕЉ КО ЦВЕТ КО ВИЋ

9. I 1981 – 2005.

Тво ја до бро та и пле ме ни та ду ша ко ја се не за бо -

ра вља, вре ме ни је убла жи ло ту гу ко ја тра је и

тра ја ће веч но.

Тво ји нај ми ли ји: та та, ма ма и бра ћа БО ЈАН 

и ГО РАН
(3/259361)

ЖЕЉ КО ЦВЕТ КО ВИЋ
Увек ће мо те се се ћа ти с љу ба вљу, по но сом и по што ва -

њем.

Твој брат БО ЈАН с по ро ди цом

(4/259362)

Че тр де сет нај ту жни јих да на без на ше дра ге

МИР ЈА НЕ ВУЧ КО ВИЋ
рођ. Цве ти ча нин

Не ве ри ца, ту га, ти ши на.

Увек си с на ма кроз се ћа ње и вре ме ка да смо би -

ли за јед но и срећ ни.

Тво ји: ЗО РА НА и ВЛА ДИ МИР
(7/259735)

4. ма ја на вр ши ло се три -

де сет две го ди не од смр -

ти на ше

МИ РЕ КО ЛАР

рођ. Ра дак

Ње ни: ДРА ГАН, 

СИ НИ ША и СР ЂАН

(8/259381)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

СТУ ПАР

ЂО КО                        ДЕ СА
1978–2018.                               2013–2018.

Оста ви ли сте до бро ту ко ја се не за бо ра вља и ту -
гу ко ја не про ла зи. Ма где би ли не ка вас ан ђе ли
чу ва ју, јер сте сво јом до бро том то за слу жи ли.
Мно го је раз ло га да вас веч но пам ти мо и успо ме -
ну на вас од за бо ра ва са чу ва мо.

Ва ши нај ми ли ји: ћер ке, зе то ви и уну ке 
са сво јим по ро ди ца ма

(10/259382)

Че тр де сет ту жних да на

без на ше дра ге

МИР ЈА НЕ 

ВУЧ КО ВИЋ

рођ. Цве ти ча нин

Ми ро, оста ће твој лик

увек у ми сли ма и се ћа њу

ме ни и мо јој де ци

СНЕ ЖА

(12/259384)

13. ма ја на вр ша ва се осам го ди на без во ље ног

ЂОР ЂА ИВА НО ВА

1947–2010.

Го ди не про ла зе, бол и ту га оста ју. 

Тво ји во ље ни: су пру га АН КА, син НИ КО ЛА,

сна ја ЉИ ЉА, уну ка СА ЊА и унук ЂОР ЂЕ
(13/259385)

Два на сест го ди на без на шег во ље ног

ДРА ГЕ КА РИ ЋА
14. V 2006 – 14. V 2018.

С љу ба вљу по ро ди ца
(14/259386)

Пет го ди на од смр ти

МИ О ДРА ГА 

ТО ШИ ЋА

10. IV 1941 – 14. V 2013.

Бес крај но нам не до ста -

јеш.

Тво ји: ЗО РА НА 

и ЗО РАН

(22/259403)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ЈА НА ТА СИЋ

2015–2018.

Мај ко, ра до те се се ћа мо

и увек те спо ми ње мо.

По ро ди ца ТА СИЋ

(23/259405)

Се ћа ње на ро ди те ље

ОСТО ЈИЋ

ЦВЕТ КО ЗОР КА
По мен да ју син ВЛА ДА и ћер ка ЈО ВАН КА с по ро ди ца ма

(28/259412)

Је да на е сто го ди шњи по мен

СА МАР ЏИЋ

МАР КО ЉУ БИ ЦА
рођ. Ме дан

С по но сом чу ва мо успо ме ну на вас.
Ђер ке ДРЕН КА и БЕ БА с по ро ди ца ма

(49/259479)

СЕ ЋА ЊЕ

СНЕ ЖА НА 

АН КИЋ

14. V 2004 – 14. V 2018.

С љу ба вљу и по но сом уз

се ћа ња чу ва мо успо ме ну

на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(53/259502)

АНА СИ МИЋ

1937–2018.

С ту гом и по но сом чу ва -

ће мо те за у век у на шим

ср ци ма.

Син ИЛИ ЈА, уну ци 

МИ ЛАН и МИ РО СЛАВ

и род би на

(60/259516)

На вр ши ло се пет на ест

ту жних го ди на од смр ти

на ше дра ге мај ке, ба ке и

пра ба ке

МИЛ КЕ 
ТЕ ША НО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва -
њем оста ћеш за у век у
на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(70/259550)

10. V 2017 – 10. V 2018.

НИ КО ЛА ТА ДИЋ
Хва ла за не се бич ну љу бав, по др шку, раз -

у ме ва ње...

Има те у ми сли ма и при ча ма, али те не ма

та мо где нам нај ви ше тре баш, у жи во ту.

На ста вља мо да ко ра ча мо по тра гу ко ји си

за со бом оста вио. 

Тво ји: МИЛ КА, МИ МИ ЦА, МИ ЋА, 

ТА МА РА и АНА са фа ми ли јом

(72/259555)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈА ГОТ КА КР СТИН

Веч но ће мо чу ва ти се ћа ње на нај дра жу

тет ку.

ЉУ БИ ЦА МИ ЛЕН КО ВИЋ с по ро ди цом

(80/259572)

У че твр так, 10. ма ја 2018,

у 10 са ти, на пра во слав -

ном гро бљу у Омо љи ци

да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем

дра гом

ЖИ ВО РА ДУ

СРЕЋ КО ВИ ЋУ

Тво ји нај ми ли ји

(84/259586)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ РА МАК СИ МО ВИЋ
10. V 2017 – 10. V 2018.

Син ЗО РАН ЂУ РИЋ
(105/259638)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пре ви ше сте енер гич ни и по ма -
ло огор че ни, па у бр зи ни до но си -
те по гре шне од лу ке. Ма њи при -
лив нов ца сми ри ће тен зи је из ме -
ђу вас и парт не ра. Из бе га вај те
озбиљ не сва ђе.

Сво је же ље, пла но ве и на да ња
за др жи те за се бе и си гур но ће те
ус пе ти да оства ри те оно што же -
ли те. Пред сто ји вам ве ли ки по -
слов ни успех. Не по ма жи те љу -
ди ма са мо за то што то тра же од
вас.

Не ула зи те у су ко бе с прет по -
ста вље ни ма, сво је ми шље ње за -
др жи те за се бе. Окре ни те се љу -
ди ма с ко ји ма до бро са ра ђу је те и
де ли те ми шље ње. Ма њи нов ча -
ни до би так.

На сту па пе ри од ва шег фи нан -
сиј ског и по слов ног опо рав ка.
Ако се ба ви те не ким ви дом ко му -
ни ка ци ја, успех ће би ти још ве ћи.
Ма њи по ро дич ни про бле ми ре -
ши ће се са ми од се бе.

Бу ди те опре зни и не про во ци -
рај те парт не ра оним на шта ће
си гур но бур но ре а го ва ти, а ви
ће те се осе ћа ти као гу бит ник.
Про бле ми с ви дом мо гу би ти
пси хо со мат ске при ро де.

Не мој те ве ро ва ти љу ди ма ко ји
пре но се ин фор ма ци је – и то не
увек тач не, по го то во ако су у ве -
зи с ва шим по слом. Све про ве -
ра вај те не ко ли ко пу та.

Пре ви ше сте на пе ти и нер во -
зни, кон цен тра ци ја и па жња су
вам на ре зер ви, па се чу вај те да
не из гу би те ва жне до ку мен те или
ве ћу сво ту нов ца. На ђи те не ки
хо би.

Ве ћи до би ци од род би не. Ове
сед ми це ће вас оку пи ра ти вест о
не ком на след ству и нов цу. Не
за пу штај те свој при ва тан жи вот,
јер парт нер не ће има ти још мно -
го стр пље ња.

Сма њи те из дат ке на ми ни мум
и ни ка ко ове сед ми це не по зајм -
љуј те но вац ни нај бо љим при ја -
те љи ма; у су прот ном се опро сти -
те од ње га. Про бле ми с при ти -
ском.

Осе ћа те се ис тро ше но. Нај бо ље
би би ло да уз ме те кра ћи од мор и
от пу ту је те не куд. Ре ша вај те на го -
ми ла не про бле ме, је дан по је -
дан. Вре ме је да на пра ви те пра -
ве ре зо ве.

По ла ко све при во ди те кра ју.
На по кон мо же те да одах не те, јер
се све вра ћа у нор ма лу. До би ће -
те из ино стран ства вест ко ја ће
вам про ме ни ти жи вот на бо ље, и
то фи нан сиј ски.

Не ула зи те у су ко бе и не стај те
ни на чи ју стра ну, јер не ће те
има ти пра ве ин фор ма ци је, па ће -
те на кра ју ис па сти кри ви. Сми -
ри те се и пре кон тро ли ши те рад
штит не жле зде.

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
17. апри ла: Искру – На та ша и Сло бо дан Ан тић; 23. апри ла: Те о до ру –

Дра ги ца и Игор Ра ду; 26. апри ла: Ми њу – Ма ри ја и Де јан Сте фа нов ски;

27. апри ла: Ду њу – Сан дра и Не над Би ћа нин; 28. апри ла: Ани ку – Јо ва на

Шор маз Ма ној ло вић и Вла ди мир Ма ној ло вић. 

До би ли си на
3. апри ла: Се ба сти ја на – Ви о ре а уа и Ма ри нел Ал ма жан; 11. апри ла: Лу -

ку – Ве сна Об ра до вић и Дра ган Кли па; 17. апри ла: Ву ка ши на – Сла ви ца

Фар каш и Дра ган Зди хан; 18. апри ла: Не на да – Еми на Сто ја но вић и Сло -

бо дан Ве љић; 20. апри ла: Лу ку – Би ља на и Иван Вој нов; 22. апри ла: Оме -

ра – Хер ми на На суф и Фло ри јан Са ли хи; 23. апри ла: Слав ка – Ан ђел ка Је -

ре мић и Па вле Јон; 25. апри ла: Фи ли па – Мир ја на и Бе ња мин Б. Нађ, Сте -

фа на – Ми ро сла ва Вој чић и Ми лан Авра мо вић; 26. апри ла: Сте ва на – Ни -

на и Пе тар Не дељ ков; 27. апри ла: Ар се ни ја – Да ни ца и Игор Па сер, Лу ку

– Кри сти на и Алек сан дар Да ви до вић.

ВЕН ЧА НИ

28. апри ла: Ма ри ја Јо ва но вић и Жељко Пе тров, Алек сан дра Ко јић и Ни ко -

ла Ма ној ло вић, Ми ли ца Не на дов и Ни ко ла Јо ко вић, Ан ђа Ву ло вић и Ви о рел

Ар де љан, Алек сан дра Сто ја но вић и Са ва Ман дре ше вић; 29. апри ла: Дра -

га на Кор кут и Дра ган Мар ги та но вић, Кри сти на Бу га рин и Сло бо дан Ан ђел -

ко вић; 3. ма ја: Кри сти на Ђор ђе вић и Мар ко Маљ ко вић, Ви о ле та Краљ и

Ђор ђе Ли ња ко вић.

УМР ЛИ

26. апри ла: Го ран Ву ји чић (1966), Ја но Ми зе рак (1959); 27. апри ла: Ра -

ден ко Та но вић (1958), Дра ги ца Ду ло вић (1950), Са ша Ве чан ски (1969), Ни -

ко ла До ма зет (1936), Ана Пу ја (1948); 28. апри ла: Ста ни мир Јо ва но вић

(1954); 29. апри ла: Или ја Ру ка ви на (1954), Спа со је Ма тић (1933), Љу би -

сав Сла до је вић (1939), Сте ван Кон стан ти нов (1965), Јо ван Ђор ђе (1937);

30. апри ла: Сне жа на То ма ше вић (1976), Бе ња мин Нађ (1936), Бо шко Ми -

ло са вље вић (1951); 1. ма ја: Ми лан ка Ке вре шан (1932), Ва си ли је Пе тро вић

(1941), Са здо Вељ ко вић (1939); 2. ма ја: Ђи ну ца Ше бе штјен (1961), Жар ко

Пе тро вић (1934), Дра ги ца Во ји но вић (1951), Па вле Ор лов (1953), Сло бо дан

Ла за ре вић (1932). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Сло гов ни ква драт 4 х 4: па у чи на, упи та ти, чи та тељ ка,
на ти ка че. Ана грам: Алек сан дар Со фро ни је вић. Ма гич ни лик 6 х 10:
изо ме три ја, си ме трич но, свет ко ви на, Ко тро ма нић, де ри ва ци ја, при -
чи ни лац. Су до ку: 784612935, 526398741, 931754268, 398567412,
157249386, 462831597, 875963124, 213485679, 649127853. Ис пу -
њаљ ка: Мој ко вац, Шап ча нин, мар га рин, Јан ко вић, овла да ти, ићин -
ди ја (ко нач но ре ше ње: Мо ша Мар ја но вић).

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

1 2 3 4

1

2

3

4

СЛОГОВНИ КВАДРАТ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ис пре пле те на влак на па у ко вих

мре жа, 2. по ста ви ти пи та ње, 3. жен ска осо ба ко ја чи та књи ге,

4. соб не па пу че.

АНАГРАМ

ВР СНИ

ХАР МО НИ КАШ

СИН ЈЕ

НА РО ДА,

СВИ РА ЋЕ

ФОЛК

ВА, ВИ, ДЕ, ЗО, И, ЈА, ЈА, КО, КО, ЛАЦ, МА, МЕ, МЕ, НА, НИ,

НИЋ, ПРИ, РИ, СВЕТ, СИ, ТРИ, ТРИ, ТРО, ЦИ, ЧИ, ЧНО.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ме ре ње на јед на ке де ло ве

(стр.), 2. рав но мер но, склад но, 3. сла вље, све ча на про сла ва, 4.

бо сан ски бан Сте пан (1322–1353), 5. ра чва ње, скре та ње (стр.)

6. из вр ши лац, учи ни лац.

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 10 ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

ВО ДО РАВ НО: 1. град у Цр ној Го -

ри, у под нож ју Бје ла си це, 2. псе у -

до ним Ми ло ра да По по ви ћа, срп -

ског пе сни ка и чла на Срп ског уче -

ног дру штва, 3. на мир ни ца биљ ног

по ре кла, 4. на ша те ни сер ка (Је ле -

на), 5. за у зе ти, за вла да ти, 6. мо ли -

тва ко ју му сли ма ни оба вља ју по за -

ла ску сун ца.

У осен че ним по љи ма кри је се по -

пу лар но име и пре зи ме на шег не -

ка да шњег ле ген дар ног фуд бал ског ре пре зен та тив ца (на сли ци), ко -

ји је од 1945. до 1948. го ди не био члан пан че вач ког „Ди на ма”.

СУДОКУ

7 8 4

6 7 4 1

9 2

3 5 6 2

5 2 9 8

4 8 1 7

5 4

2 1 3 6

8 5 3

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6



На кон осво је них осам тро фе ја
на про шло го ди шњем Ме ђу на -
род ном сај му по љо при вре де у
Но вом Са ду, Пче лар ско га здин -
ство „Ми лу ти но вић” је, са че -
ти ри ви ше, по ди гло већ ио на -
ко ви сок реј тинг.

На осам де сет пе том ме ђу -
на род ном оку пља њу про из во -
ђа ча из по ме ну те при вред не
гра не у нај ве ћем вој во ђан ском
гра ду уче ство ва ли су број ни
пред став ни ци мно гих зе ма ља
из ре ги о на, а ка да је реч о пче -
лар ству, по ме ну та пан че вач ка
по ро ди ца је у кон ку рен ци ји
158 ко ле га осво ји ла две ве ли -
ке злат не ме да ље, де сет злат -
них ме да ља, шам пи он ску ти -
ту лу ква ли те та за кок тел – мед
с ко при вом и као и велики
пехар новосадског сајма.

– По себ но ми је дра го да ба -
гре мов мед из го ди не у го ди ну
до би ја све ви ше при зна ње, да
би са да ко нач но осво јио ве ли ку

злат ну ме да љу. То при зна ње
до но си ло је нај ве ћи број бо до -
ва, а под ра зу ме ва ло је кри те -
ри ју ме ко ји су за ви си ли од ни -

воа ви ско зи те та, вла ге, ами но -
ки се ли на и дру гих па ра ме та ра.
По зла ти ли су се и деч ји про по -
лис, мед-анис, чо ко-ме д, као и

кок тел по лен-про по лис-мед -
-млеч, јер је утвр ђе но да су у
ње му сви са стој ци аде кват но
за сту пље ни, што код мно гих
ни је био слу чај. Ва жно је ис та -
ћи и то да је ко ми си ја би ла са -
чи ње на од све са мих еми нент -
них струч ња ка, ме ђу ко ји ма се
на шао и пот пред сед ник хр ват -
ског пче лар ског са ве за, а кри -
те ри ји ми су би ли из у зет но стро -
ги, па су узор ци мно гих пче ла -
ра дис ква ли фи ко ва ни – на вео
је Вој кан Ми лу ти но вић, вла -
сник га здин ства.

Овај пан че вач ки про из во ђач
је дан је од глав них ин спи ра -
то ра про јек та еду ка ци је школ -
ске де це под на зи вом „Мед ни
до ру чак”, ко ји ће у ско ри јем
пе ри о ду би ти на ста вљен.

еди ци је „Фи гу ри ни Па ни ни” –
Те ра зиј ска че сма у Бе о гра ду,
док се у Пан че ву то до га ђа у
кру гу Град ског пар ка, а од не -
дав но, сва ке не де ље из ме ђу 17
и 19 са ти, и на Тр гу Ђор ђа Вај -
фер та.

„Ме ња жа” и у Пан че ву
На ту иде ју су до шли љу ди из
пив ни це „До бар слад”, што не
би пре ви ше тре ба ло да чу ди,
јер је по зна то да су фуд бал и
пи во нео дво ји ва це ли на, а с
тим у ве зи, вла сни ца Алек сан -
дра на ја вљу је спе ци јал не про -
гра ме у вре ме „мун ди јал ских”
утак ми ца.

њих фа ли, те же их је на ћи. Иа -
ко сам сту дент и не мам ста -
бил на при ма ња, већ сам по -
тро шио „не ма лих” де сет и по
хи ља да ди на ра. Али под не ћу и
тај тро шак, јер фуд бал про сто
обо жа вам, а „Мун ди јал” је не -
што по себ но. По след њи ми се
у се ћа ње уре зао онај у Ју жној
Афри ци, и то у не га тив ном
сми слу – због ис па да ња на ших
на кон по ра за од Ау стра ли је.
По ред Ср би је, углав ном на ви -
јам за Ита ли ју или Шпа ни ју,
ко је су, уз Нем це и Бра зил це,
и овог пу та пре тен ден ти на ти -
ту лу, док су по тен ци јал не глав -
не зве зде Ро нал до и Неј мар –
пред ви ђа Бо јан.

Убе дљи во нај ва жни ја
спо ред на ствар...
Јед на од рет ких де во ја ка у ме -
њач кој еки пи је Је ле на (29).
Она пр ви пут са ку пља сли чи -
це, пре све га због пе то го ди шњег
си на Уро ша; не до ста је им још
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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.

Питица
Пре ле па ме шан ка, ко ја у се би има ге на
пит бу ла, про на ђе на је у ве о ма ло шем
ста њу у јед ном дво ри шту у цен тру гра да,
на кон што је др жа на на крат ком лан цу,
до слов це у сме ћу и из ме ту. Пи ти ца је са -
да на си гур ном, пот пу но се опо ра ви ла и
адап ти ра ла на нор ма лан жи вот; у ме ђу вре ме ну је сте ри ли -
са на, а по удо мља ва њу ће би ти и чи по ва на.

Ова ку ца ста ра је око го ди ну и по да на, а ка ко је из у зет но ве -
се ле на ра ви, са свим си гур но ће у пот пу но сти усре ћи ти не ког
но вог вла сни ка, ко ји прет ход но мо ра да по се ду је основ не усло -
ве за др жа ње ова квог пса.

За ин те ре со ва ни мо гу по сла ти имејл на адре су ljubimci@gmail.com.

Лила
Још јед на ме шан ка, ста ра око осам
ме се ци, већ не ко вре ме че ка сво је удо -
ми те ље. Ли ла је вак ци ни са на, очи -
шће на од бу ва и дру гих па ра зи та, па
та ко угла ђе на спрем но тра жи не ку
фо те љу, кра ји чак со бе или ку ће, а нај -
бо ље уко ли ко би уз све то ишло и не -
ко дво ри штан це.

Ова ле по ти ца во ли да се ма зи и да бу де у цен тру па жње, па
сва ко ко је удо ми, га ран то ва но не ће има ти вре ме на за до са -
ду, већ ће би ти то тал но ре лак си ран раз би бри гом у игри са
овом чу па ви цом.

Све ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 063/192-65-18.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

„Је л’ имаш број 363?” „Имам.”
„А 258?” „Да аа...” „Мо жда 123?”
„Е, див но – баш ми та фа ли!”
„А ни ге риј ску ре пре зен та ци -
ју?” „Ма, скло ни ми их, штам -
па ли су их као ко ров!” „Не го,
да ли имаш грб Ен гле ске? За
ње га да јем де сет ду пли ка та!”
„Еј, при ја те љу, имам ја! Ствар -
но да јеш де сет?!”

На ве де ни и слич ни ди ја ло -
зи ових да на мо гу се чу ти сву -
да (па и у Пан че ву), где год
гру пи ца љу ди за бу ље них у спи -
ско ве са из ве сним ци фра ма
пре да но раз ме њу је ду пли ка те
сли чи ца игра ча ре пре зен та ци -
ја ко је ће на сту пи ти на пред -
сто је ћем „Мун ди ја лу”.

За не пу ће не, већ де це ни ја -
ма и мла до и ста ро сва ке че ти -
ри го ди не на про ле ће би ва „за -
ра же но” по ма ло нео бич ним хо -
би јем – пу ње њем ал бу ма по -
све ће ног пла не тар ном шам пи -
о на ту у нај ва жни јој спо ред ној
ства ри на све ту.

Док се еу фо ри ја у ве зи с јед -
ним од нај ве ћих пла не тар них
до га ђа ја тек оче ку је, гро зни ца
ка да је реч са ку пља њу сли чи -
ца фуд ба ле ра с пред сто је ћег
свет ског пр вен ства у фуд ба лу
у Ру си ји већ уве ли ко плам ти, а
ни је ми мо и шла ни Пан че во.
Бу ду ћи да тај вид за ни ма ци је
одав но ни је ни ма ло бе за злен
за ви тал ност ов да шњих бу ђе -
ла ра, не из бе жан сег мент је и
раз ме на сли чи ца.

НО ВА-СТА РА МО ДА: СЛИ ЧИ ЦЕ ФУД БА ЛЕ РА СА СВЕТ СКОГ ПР ВЕН СТВА

МУН ДИ ЈАЛ СКА „СА КУ ПЉАЧ КО-МЕ ЊАЧ КА” 
ГРО ЗНИ ЦА УЗЕ ЛА МА ХА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

да му се не жу ри, јер је у пи та -
њу кла сич на ужи ван ци ја.

– Сли чи це ску пљам још од
1982. и Свет ског пр вен ства у
Шпа ни ји, ка да сам имао чак
два ал бу ма. С по себ ним ус хи -
ће њем пра тим и са мо так ми -
че ње, а у нај леп шем се ћа њу ми
је упра во по ме ну ти „Мун ди јал”
и фи на ле Ита ли ја –Не мач ка, као
и чу ве ни бра зил ски асо ви Зи -
ко и Со кра тес. На до ла зе ћој
свет ској фуд бал ској смо три, по -
ред на ших, на ви ја ћу за африч -
ке ре пре зен та ци је, пр вен стве -
но за Ни ге ри ју – на во ди Дра -
шко.

Је дан од ко лек ци о на ра с нај -
ду жим ста жем је, од не дав но
пен зи о нер, Во ја (60), ко ји се
овим хо би јем за ни ма још од
ра них се дам де се тих го ди на
про шлог ве ка. У при лог то ме,
са со бом је по нео и ве о ма рет -
ке сли чи це чу ве ног По ља ка Ла -
тоа и још не ко ли ци не игра ча с
так ми че ња у Не мач кој одр жа -
ног 1974. го ди не, а што се ти -
че ак ту ел ног са ку пља ња, ве о -
ма му је по све ћен, па му до ис -
пу ње ња ал бу ма тре нут но фа ли
све га се дам од укуп но 680 са -
мо ле пљи вих сли чи ца.

– Ни је то јеф тин „спорт”. Пре -
ма мо јој про це ни, да бих, за -
јед но с „ме ња жом”, по пу нио
ал бум, тре ба ми око хи ља ду
двеста сли чи ца, што у нов цу из -
но си не ких 19.000 ди на ра. Ми -
слим да је до бра ца ка ку пи ти
це лу ку ти ју, јер та ко до би је те
нај ма ње ду пли ка та. Ина че, ужи -
вам у пра ће њу свет ског пр вен -
ства, и то од 1966, а нај дра же

ми је оно у Ар ген ти ни 1978.
Углав ном на ви јам за Ен гле зе,
као и за тем пе ра мент не ла ти -
но а ме рич ке се лек ци је, по пут

НО ВИ УС ПЕ СИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ПЧЕ ЛА РА НА ПРЕ СТИ ЖНОМ САЈ МУ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Ми лу тино ви ћи ма два на ест ме да ља

уче ству је у овој „за ра зи”, иа ко
фуд бал рев но сно пра ти, и то још
од пр вен ства 1990. у Ита ли ји и
ма е страл ног Ма те у са, док му се
због ре зул та та „ор ло ва” углав -
ном диг не при ти сак, па ће са да
из ре вол та на ви ја ти за Хр ва те.

Не да ле ко ода тле ме ња се и
мла ђа ни Ни ко ла Ву ло вић (11).
Уз ма лу аси стен ци ју оца Жељ -
ка, ко ји је ве ли ки за љу бље ник
у „Мун ди јал” још од Мек си ка
1986, фан та стич ног Ел Пи бе та
и ње го ве „бож је ру ке” про тив
Ен гле за.

Од истог пр вен ства, сли чи це
је као кли нац са ку пљао и Игор
Гом бош (38) и, та ко ђе, био фа -
сци ни ран Ма ра до ни ним ча ро -
ли ја ма. Он са да не ма по себ не
фа во ри те, јер пре све га на ви ја
за до бар фуд бал, а што се ти че
по пу ња ва ња ал бу ма – до бро сто -
ји, прем да се сла же да је то ску -
па за ба ва чак и за од ра сле, а
нек мо ли за де цу.

А је дан од тих ма лих ко лек -
ци о на ра је и два на е сто го ди шњи
Ни ко ла, ко јем је ово дру ги ал -
бум у жи во ту; тре ба му још три -
де се так сли чи ца, али му ма ли
про блем пред ста вља то што у
шко ли тек дво ји ца дру га ра и
по не ки на став ник ску пља ју сли -
чи це, па је при ну ђен да на ме -
ња жу од ла зи у парк рад ним да -
ни ма и не де љом на Вај фер тов
трг. Ни ко ла нај ви ше це ни Нем -
це, док ве ру је да би на ши мо -
гли да про ђу гру пу, под усло -
вом да у до број фор ми бу ду
глав не узда ни це – При јо вић,
Ми тро вић и Ко стић.

Иа ко је ску пљач ко-ме њач ка
гро зни ца озбиљ но узе ла ма ха,
још увек ни је ка сно да јој се при -
кљу че мно ги љу би те љи нај ва -
жни је спо ред не ства ри на све ту.

А он да у ју ну, на о ру жа ни ис -
пу ње ним ал бу ми ма, ју риш на
те ле ви зо ре...

Ка ко би по пу лар ну „ме ња -
жу” учи ни ли ефи ка сни јом, љу -
ди се оку пља ју на уна пред од -
ре ђе ним ме сти ма, на ко ји ма
сва ко са сва ким мо же да оба ви
трам пу, што ау то мат ски све му
да је со ци о ло шку ди мен зи ју.

Та ко је већ го ди на ма увре -
же но сте ци ште вла сни ка ал -
бу ма из чу ве не ита ли јан ске

Шан кер клу ба Дра шко, та -
ко ђе ве ли ки обо жа ва тељ по ме -
ну тих вред но сти, ис ти че да им
је основ на иде ја да се ов да шњи
са ку пља чи сли чи ца кон цен три -
шу на јед но ме сто и у од ре ђе -
но вре ме, ка ко не би мо ра ли
чак у Бе о град. И он сам пу ни
„Па ни ни јев” ал бум, па иа ко је
сти гао тек до по ло ви не, ка же

Мек си ка или Ко лум би је. Ка да
је реч о пред сто је ћем пр вен -
ству у Ру си ји, фа во ри ти су ми
Нем ци, па Фран цу зи и Бел ги -
јан ци, док сам, што се нас ти -
че, стра шно раз о ча ран ме ше -
та ре њем и, на ро чи то, нео бја -
шњи вим сме њи ва њем се лек то -
ра ко ји је од вео ре пре зен та ци -
ју на шам пи о нат – ка же Во ја.

С дру ге стра не ме њач ког сто -
ла је ви ше не го ду пло мла ђи
Бо јан (24), ко ји је на ску пља ње
сли чи ца „на ву чен” од 2002. го -
ди не. Отад је по пу нио све ал -
бу ме, док му у ак ту ел ном не -
до ста је три де се так бро је ва.

– Од лич но ми је ишло пре
две не де ље, ка да сам за ме нио
52 сли чи це. Но ка ко све ма ње

сто ти нак ко ма да, сва ко днев но
ку пу ју по две-три ке си це и ова
трам па им до бро до ђе. Њен су -
пруг Иван (34) та ко ђе пр ви пут
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Нај бо љи мла ди ка ра ти сти, ка -
де ти и ју ни о ри уче ство ва ли су,
као чла но ви ре пре зен та ци је
Вој во ди не, на ве ли ком ме ђу -
на род ном тур ни ру ко ји је одр -
жан про шлог ви кен да у Би ха -
ћу. У из у зет ној кон ку рен ци ји
од око 750 так ми ча ра из осам
зе ма ља ка ра ти сти Ди на ма су
се од лич но бо ри ли и осво ји ли
су три ме да ље.

Нај вред ни ји тро феј у ка та ма
за слу жио је ка дет Алек сан дар
Зде шић, ко ји је оства рио че ти -
ри си гур не по бе де. Брон за на
од лич ја за ра ди ли су ју ни о ри

Ја на Ко ји чић и Ни ко ла Ива но -
вић. Ја на се так ми чи ла у ка те -

го ри ји до 53 кг, а Ни ко ла је на -
сту пио у ка те го ри ји до 68 кг.

Мла ђи се ни ор Урош Пе тро -
вач ки так ми чио се у ка те го -
ри ји до 67 кг и од лич но се
бо рио, али је из гу био од од -
лич ног ри ва ла из БиХ, а по -
том и од так ми ча ра из ре пре -
зен та ци је Бе о гра да у ре пер -
са жу.

На пли вач ком ми тин гу „Мла -
дост 2018”, одр жа ном 5. ма ја у
Зре ња ни ну, уче ство ва ла су 343
так ми ча ра из пет на ест клу бо -
ва. У та ко ја кој кон ку рен ци ји
чла но ви ма ПК-а Ди на мо при -
па ло је чак 26 тро фе ја.

Ва ња Гру јић је по бе ди ла у
тр ци на 100 м леђ но, а сре бр -
на од лич ја је за ра ди ла на 50 м
леђ но и на 200 м ме шо ви то.
Она је про гла ше на за нај бо љу
пли ва чи цу у сво јој ка те го ри ји.
Ан дреа Нађ је би ла нај бр жа на
50 м пр сно, док је на 50 м леђ -
но тре ћа сти гла на циљ. Ср на
Ми лу ти но вић је осво ји ла зла -
то на 50 м дел фин, а сре бром
се оки ти ла по сле тр ка на 50 и
100 м кра ул и 100 м ме шо ви то.
Миа По љак је осво ји ла нај вред -
ни ји тро феј на 100 м дел фин
и брон зу на 200 м ме шо ви то.
Стра хи ња Шон дић је за ра дио

сре бро на 50 м леђ но и 50 м
пр сно и брон зу на 100 м ме -
шо ви то. Вик тор Нађ је био
дру ги на 50 м леђ но, баш као
и Сте фан Мил те но вић у сво -
јој ка те го ри ји. Мар тин Ћир ко -
вић је та ко ђе за ра дио сре бро,
али на 50 м пр сно.

Ду ња Сто ев је осво ји ла сре -
бро на 50 м леђ но и 100 м ме -
шо ви то и брон зе на 50 и 100 м
кра ул. Те о до ра Но гу ло вић је
дру га сти гла на циљ у тр ци на
100 м пр сно, као и Ду ња Ни -
шић на 100 м дел фин. Ан дреа
По љак је би ла тре ћа на 50 м
леђ но, а Ја на Об ра до вић на 50
м пр сно.

Жен ска шта фе та Ди на ма за
де вој чи це до два на ест го ди на
у тр ци на 4 x 50 м ме шо ви то
осво ји ла је брон зу, а пли ва ле
су: Ан дреа и Миа По љак, Ср на
Ми лу ти но вић и Ду ња Сто ев.

Џу до-клу бо ви из на шег гра -
да и око ли не из не де ље у не -
де љу по сти жу сјај не ре зул -
та те, што је са мо још је дан
по ка за тељ да до бар и ква ли -
те тан рад мо ра да до не се ре -
зул тат.

Већ стан дард но, на тур ни -
ри ма ши ром Ср би је чла но ви
ЏК-а „Ака де ми ја Јо чић” из
Стар че ва осва ја ју ме да ље. На
ме мо ри јал ном тур ни ру „Вла -
дан Пе тро вић” нај вред ни је

тро фе је су за слу жи ли Пе тар
Сто јић и Ма те ја Илић. Сре -
бром су се оки ти ли: Ду ња Јо -
чић, На та ли ја и Го луб Стри -
гић и Пре драг Ка ци јан, а Ања
Сто јић је за ра ди ла брон зу.

На Пр вен ству Ба на та, на
Школ ску олим пи ја ду Вој во -
ди не пла си ра ло се три на ест
так ми ча ра овог клу ба, и то:
Жељ ко Цвет ко вић, Угље ша
Пеј чић, Ни ко ла Ер де ља нац,
Бог дан Ма тић, Го луб Стри -
гић, Ма те ја Илић, На та ли ја

Стри гић, Алек са Тер зић, Ми -
хај ло Ри стов, Не ма ња Јо вић,
Мар ко Ста на, Ми ка и на Јо ва -
но вић и Сте фан Шни цер.

Про шлог ви кен да, на ме -
ђу на род ном тур ни ру у Вр -
шцу, ма ли „ака дем ци” су сво -

јим бор ба ма и ба ца њи ма оду -
ше ви ли све при сут не у „Ми -
ле ни ју му”.

Ла на Не цов и Вук Си ми јо -
но вић осво ји ли су нај вред ни -
је тро фе је. Вук Ми ло ва но вић
и Вук Јо ва но вић за ра ди ли су
сре бр на од лич ја, а Ђор ђе Ма -
ле тић и Жељ ко Цвет ко вић
оки ти ли су се брон за ма.

На овом тур ни ру за бли ста -
ли су и чла но ви ЏК-а Је дин -
ство из Ка ча ре ва. Два на ест

бо ра ца осво ји ло је де сет ме -
да ља.

Пр вог да на тур ни ра злат -
на од лич ја су за слу жи ли Кри -
сти јан Лех ни и Или ја Ан ђе -
ло вић. Сре бром се оки тио
Раст ко Ан ђе ло вић, а брон зом
Алек са Лех ни. Дру гог да на
так ми че ња за бли ста ла је Ан -
дри ја на Кр те нић, ко ја је осво -
ји ла злат ну ме да љу. Мар та
Пе шић, Ми хај ло Ан ђе ло вић
и Не ма ња Ни шић за слу жи -
ли су сре бр на од лич ја, док

су Ана Ве лич ков ски и Алек -
сан дра Ди ми тров ски за ра ди -
ле брон зе.

ЏК-у Је дин ство је при пао
и пе хар на ме њен нај бо љој
еки пи у кон ку рен ци ји ста ри -
јих де вој чи ца.

У су бо ту, 5. ма ја, у Ка њи жи
је одр жа но Пр вен ство Вој во -
ди не у џу ду за ју ни о ре, на
ко ме су од лич не ре зул та те
оства ри ли и чла но ви ЏК-а
Ди на мо.

Нај сјај ни ја од лич ја су осво -
ји ле Ан ђе ла Ран ђе ло вић и Са -
ра Слав ко вић, сре бром се оки -
ти ла Ан ђе ла Ра ду ло вић, а
брон зу је за ра дио Фи лип Рин -
ко вец. По ред њих, на Пр вен -
ство Ср би је пла си рао се и Ни -
ко ла До стић, ко ји је за у зео
пе то ме сто.

Ди на мов ци су би ли од лич -
ни и на так ми че њу у Вр шцу,
где су им при па ли и пе ха ри

за нај у спе шни је еки пе по ле -
та ра ца и мла ђих пи о ни ра, а
тро феј на ме њен нај у спе шни -
јем бор цу до био је Ма те ја Зу -
бо вић.

Злат не ме да ље су осво ји -
ли: Га ври ло Бо шко вић, Ни -
ко ла Ра да нов, Ми лош Бо жић,
Ни ко ла Ми тић, Ми ли ца Се -
ку ло вић, Алек са Ђу ро вић и
Ма те ја Зу бо вић. Сре бро су за -
ра ди ли Па вле Ра ди во је вић,
Ма те ја Сто ја нов ски, Фи лип
Ћи рић и Ми лош Сто ја но вић,
а брон зе: Не ма ња Ђу ри шић,
Ми хај ло Шкр бић, Си ни ша
Кли ча рић, Ду шан Да мја но -
вић и Вла ди мир Бог да нов ски.

Сле де ме че ви 
у Шап цу и Но вом
Са ду

Не из ве стан фи ниш
тр ке

Че твр то ко ло плеј-офа Су пер -
ли ге Ср би је за ру ко ме та ше не -
ће оста ти у ле пом се ћа њу по -
кло ни ци ма игре с ле пљи вом
лоп том у на шем гра ду и око -
ли ни. Ди на мо је у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту уго стио Пар -
ти зан и пре тр пео по раз од 25:27
(13:14).

Био је то ве о ма те жак и не из -
ве стан меч. Го сти су се бо ље
сна шли на по чет ку утак ми це,
во ди ли су са 8:2 и 14:6, али су
пан че вач ки „жу то-цр ни” ус пе -
ли да ухва те ре зул тат ски при -
кљу чак, па су на по лу вре ме ну
има ли са мо гол за о стат ка – 13:14.

Же сто ка бор ба од ви ја ла се и
по сле од мо ра. Игра ло се гол за
гол све до 42. ми ну та, а он да је
Пи ли по вић по го дио за 20:20,
што је би ло пр во из јед на че ње
на утак ми ци. Не ду го за тим Ве -
се лин Је лић се сјај но сна шао
на цр ти, Ди на мо је по вео, усле -
дио је тајм-аут Пар ти за на, али
ни то ни је по мо гло го сти ма.
Ми љан Бу њев че вић је убр зо до -
нео пред ност свом ти му од два
го ла (22:20), па се та да чи ни ло

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

„ВУ КО ВИ” НА ГО СТО ВА ЊИ МА

– Ру ко ме та ши Пар ти за на су
игра ли с мно го ви ше енер ги је
од нас. Ус пе ли смо да стиг не мо
њи хо ву ве ли ку пред ност, „пре -
ве ли” смо утак ми цу и ка да је
тре ба ло да за да мо за вр шни уда -
рац, ста ли смо. Гре ши ли су нај и -
ску сни ји игра чи. Мо ра мо да диг -
не мо гла ве, да ис пра ви мо не до -
стат ке, да се вра ти мо на по бед -
нич ки ко ло сек и да се на да мо

СПОРТ
Петак, 11. мај 2018.
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Стране припремио

Александар
Живковић

АН ЂЕ ЛА И СА РА ШАМ ПИ ОН КЕ

МА ЛИ БОР ЦИ, ВЕ ЛИ КИ МАЈ СТО РИ

ПЛИ ВАЧ КИ МИ ТИНГ У ЗРЕ ЊА НИ НУ

МЕ ДА ЉЕ ВИ ШЕ И НЕ БРО ЈЕ

ЗВЕ ЗДА ПАЛА У БЕОГРАДУ

У сре ду, 9. ма ја, ру ко ме та ши Ди на ма су у Београду од ме ри -

ли сна гу с Цр ве ном зве здом и савладали су је са 30:29.

Посебно су се истакли голман Никола Радовановић, као

и Иван Дистол који је победоносни гол постигао у последњим

тренуцима утакмице.

да су Пан чев ци ко нач но пре -
ло ми ли меч у сво ју ко рист. „Ву -
ко ви с Та ми ша” во ди ли су и са
23:21, 24:22, а он да су опет ста -
ли и до зво ли ли ри ва лу да се
пот пу но вра ти у меч и пре о -
кре не ре зул тат.

нај бо љем – ис та као је тре нер
Ди на ма Иван Пет ко вић.

Пред „жу то-цр ни ма” је вр ло
те жак рас по ред, јер на ред не три
утак ми це игра ју у го сти ма. У сре -
ду, 9. ма ја, од ме ри ли су сна гу с
Цр ве ном зве здом у Бе о гра ду, по -

том већ у не де љу, 13. ма ја, пу -
ту ју у Ша бац, на мег дан с Ме -
та ло пла сти ком, а пред сто ји им
и дер би у Но вом Са ду.

Ру ко ме та ши Ја бу ке су на тре -
ћем уза стоп ном го сто ва њу у
Пр вој ли ги „Се вер” оства ри ли
још је дан вре дан три јумф.
Пред во ђе ни но вим тре не ром
Иго ром Шу ло ви ћем, Ја бу ча ни
су у Апа ти ну са вла да ли исто и -
ме ног до ма ћи на с 30:26.

Нај бо љи по је ди нац су сре та
био је Ми ро слав Јо ва нов ски,
ко ји је по сти гао де сет го ло ва.
Ефи ка сно шћу се ис та као и Иван
Пе шко, са се дам по го да ка, а
Јо ван Кр стев ски је пет пу та са -
вла дао про тив нич ког гол ма на.
Овом по бе дом ру ко ме та ши Ја -
бу ке оста ју у тр ци за пла сман у
ви ши ранг так ми че ња, јер се
оче ку је не из ве сна за вр шни ца
шам пи о на та.

У пе так, 11. ма ја, мом ци Иго -
ра Шу ло ви ћа до че ку ју ТСК из
Те ме ри на. Би ће то ле па при -
ли ка за све љу би те ље ру ко ме -
та да до ђу у ја буч ку ха лу и по -

др же до ма ће ру ко ме та ше, по -
го то ву због чи ње ни це да Ја бу -
ча ни ви ше од ме сец да на ни су
игра ли на свом те ре ну.

Сво је на ви ја че још јед ном су
об ра до ва ли и ру ко ме та ши ОРК
Пан че ва. Мом ци тре не ра Ду -
ша на Гран до ва су у дер би ју
Дру ге ли ге „Се вер” са вла да ли
Рад нич ки из Ши да са 25:22, па
су та ко пре у зе ли ли дер ско ме -
сто на та бе ли.

Пан чев ци су сјај но за по че ли
меч, по ве ли су с 9:2, али су по -
том до зво ли ли го сти ма да се
кон со ли ду ју, па се ушло у не из -
ве сну за вр шни цу. У 50. ми ну ту
ре зул тат је био 19:19, али та да
су од го вор ност пре у зе ли Ми -
лош До тлић и Јо ван Ђе кић, па
су до не ли но ву пред ност свом
ти му, ко ја је за Ши ђа не би ла
не до сти жна. Урош Пр чуљ и ње -
го ви са и гра чи за слу жу ју по хва -
ле за бор бе ност, али не ма ју мно -
го вре ме на за сла вље, јер оче ку -
ју не из ве стан фи ниш шам пи о -
на та. ОРК Пан че во у на ред ном
ко лу го сту је у При гре ви ци.

ТАКМИЧЕЊЕ КА РА ТИ СТА У БИ ХА ЋУ

ЗЛА ТО ЗА ЗДЕ ШИ ЋА



У недељу, 6. маја, Атлетски
клуб Атина из Вршца четврти
пут је организовао митинг под
називом „Атинске игре”, на ко-
ме је учествовало око 200 так-
мичара.

Тренер АК-а Панонија из на-
шег града Саша Стојиловић
повео је на ово надметање је-
данаест атлетичара, а они су
освојили тринаест медаља.

Најмлађе такмичарке Андреа
Тисевски, Ена Шолаја и Вален-
тина Мирков заслужиле су три
медаље у трци осмогодишњих

девојчица. Сјајна Хана Јарамаз
заблистала је и овог пута, па је
освојила најсјајнија одличја у ско-
ку удаљ и трци на 60 м. Ана Дра-
гојевић је у конкуренцији мла-
ђих пионирки поставила два лич-
на рекорда, у скоку удаљ и на 60
м, а освојила је златну и сребрну
медаљу. Старија пионирка Ката-
рина Њари тријумфовала је у тр-
ци на 60 м, а Софија Обрадовић
освојила је сребрна одличја на
60 м и у скоку удаљ.

Дамјан Чикић је и овог пу-
та показао да је међу најбр-

жим спринтерима у свом го-
дишту, па је у конкуренцији
старијих пионира освојио три

златне медаље – у тркама на
60 и 200 метара и у скоку
удаљ.

че твр ти на ма: 20:19, 11:20, 10:18
и 21:16.

– За слу же на по бе да го сти ју.
Ко шар ка ши Ме ге су има ли ви -
ше енер ги је, па је све би ло на
њи хо вој стра ни. И кон такт-игра
и про це нат шу та... На све то,
про ма ша ји ма смо гу би ли са мо -

СПОРТ
Петак, 11. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Ко шар ка 

СУ ПЕР ЛИ ГА

Пан че во: ТА МИ Ш–МЛА ДОСТ

су бо та, 18.30

Бе о град: Ц. ЗВЕ ЗДА – ТА МИШ

уто рак, 15. мај

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА

Ша бац: МЕ ТА ЛО ПЛА СТИ КА –ДИ НА МО

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Б. Кар ло вац: Б. КАР ЛО ВАЦ – ДО ЛО ВО

Ја бу ка: ЈА БУ КА–ТСК

пе так, 19.30

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

При гре ви ца: ПРИ ГРЕ ВИ ЦА – ОРК ПАН ЧЕ ВО

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Оџа ци: ОЏА ЦИ – ДИ НА МО 1945

Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР –ДУ НАВ

субота, 16.30

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Н. Ко зар ци: СЛО БО ДА –МЛА ДОСТ

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Б. Н. Се ло: СЛО ГА –БО РАЦ

Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО – ВОЈ ВО ДИ НА (С)

Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА – ВОЈ ВО ДИ НА (Ц)

Ц. Цр ква: ВОЈ ВО ДИ НА –СТРЕ ЛА

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”

Ко ва чи ца: СЛА ВИ ЈА –МУН ДИ ЈАЛ

Гло гоњ: ГЛО ГОЊ –СПАР ТАК

Вој ло ви ца: МЛА ДОСТ –ТЕМ ПО

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”

До ло во: ДО ЛО ВО –ПАР ТИ ЗАН

С. Та миш: С. ТА МИШ – БУ ДУЋ НОСТ

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Ко шар ка

СУ ПЕР ЛИ ГА

Пан че во: ТА МИ Ш–МЕ ГА 62:73

Ча чак: БО РАЦ –ТА МИШ 72:62

Пан че во: ТА МИШ –ЗЛА ТИ БОР 83:89

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА

Пан че во: ДИ НА МО –ПАР ТИ ЗАН 25:27

Бе о град: Ц. ЗВЕ ЗДА – ДИ НА МО 29:30

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Апа тин: АПА ТИН –ЈА БУ КА 26:30

До ло во: ДО ЛО ВО – Ц. ЗВЕ ЗДА 34:31

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – РАД НИЧ КИ 25:22

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Пан че во: ДИ НА МО 1945 – ЦЕ МЕНТ 2:0

Шид: РАД НИЧ КИ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 0:4

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Омо љи ца: МЛА ДО СТ–ЈЕ ДИН СТВО 1:0

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Ива но во: СТРЕ ЛА – Ц. ЗВЕ ЗДА 2:0

Се ле уш: ВОЈ ВО ДИ НА –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 3:3

Уљ ма: ПАР ТИ ЗАН – ЈЕ ДИН СТВО (К) 1:0

Стар че во: БО РАЦ – ЈЕ ДИН СТВО (В) 5:0

Б. Цр ква: БАК –СЛО ГА 4:0

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”

Де бе ља ча: СПАР ТАК –МЛА ДОСТ 3:1

Са мош: ПО БЕ ДА –ГЛО ГОЊ 1:2

Пан че во: МУН ДИ ЈА Л–О МЛА ДИ НАЦ 4:0

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”

Б. Бре сто вац: БУ ДУЋ НОСТ –БО РАЦ 6:4

Гај: ПАР ТИ ЗАН – С. ТА МИШ 4:0

Ба ва ни ште: БСК–ДО ЛО ВО 1:4
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Korponai

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тб5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Та миш по твр дио да
му је ме сто ме ђу 
нај бо љи ма

У су бо ту до ла зе 
Зе мун ци

Тр ка за бо до ве у ко шар ка шкој
Су пер ли ги ушла је у сам фи -
ниш. Па кле ни тем по игра ња
утак ми ца у рит му сре да –су бо -
та из др жа ва ју са мо нај ја чи и
нај спрем ни ји, па су та ко ко -
шар ка ши Та ми ша и у про те -
клих се дам да на од и гра ли чак
три ме ча. По сле же сто ког ду е -
ла с Цр ве ном зве здом, од ме -
ри ли су сна гу с Ме гом, па су
го сто ва ли у Чач ку, а у сре ду, 9.
ма ја, уго сти ли су Зла ти бор. Што
је нај ва жни је, мом ци ко је пред -
во ди тре нер Бо јан Јо ви чић у
ду е ли ма са ап со лут ним фа во -
ри ти ма по ка за ли су да за слу -
жу ју ме сто ме ђу нај бо љим клу -
бо ви ма срп ске ко шар ке.

Утак ми цу с још јед ним АБА
ли га шем, бе о град ском Ме гом,
ко шар ка ши Та ми ша су од и гра -
ли у че твр так, 3. ма ја. Би ла је
то још јед на ле па спорт ска пред -
ста ва у на шем гра ду, али Мла -
ден Вит ко вић и ње го ви са и гра -
чи очи глед но ни су има ли до -
вољ но вре ме на да се опо ра ве

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПА КЛЕ НИ РИ ТАМ УТАК МИ ЦАШО ТО КАН КА РА ТЕ
У ор га ни за ци ји Шо то кан ка -
ра те са ве за Ср би је, у Ја го ди ни
је не дав но одр жа но др жав но
пр вен ство, на ко ме се над ме -
та ло око 1.000 бо ра ца из пе де -
сет јед ног клу ба.

КК Омо љи ца је и на том так -
ми че њу по сти гла за па же не ре -
зул та те. Тим пи о ни ра у бор ба -
ма, ко ји су чи ни ли Ра де Мар -
ко вић, Ла зар Ми лен ко вић и
Ву ка шин То мић, по стао је пр -
вак Ср би је. У по је ди нач ној кон -
ку рен ци ји Пе тар Пе рић се оки -

тио сре бром, а Ра де Мар ко вић
брон зом.

Над ме та ли су се и: Ми лош
Јо ва но вић, Фи лип и Де нис Мит -
ков ски, Алек сан дра Жив ко вић,
Алек сан дар Ве лич ко вић, Јо ван
и Угље ша Сте фа но вић.

ЂУР ЂЕВ ДАН СКА 
РЕ ГА ТА

Тра ди ци о нал на „Ђур ђев дан ска
ре га та” одр жа на је 5. ма ја на
Ади Ци ган ли ји. Уче ство ва ло је
430 ка ја ка ша и ка ну и ста из 22
до ма ћа клу ба, али и из Тур ске,
Сло ве ни је, БиХ и с Ки пра. Све
тр ке одр жа не су на ста зи од
500 ме та ра, а ККК Пан че во је

имао пред став ни ке у свим ка -
те го ри ја ма.

Сре бр не ме да ље у МК-4 за де -
ча ке осво ји ли су: Мар ко Жив ко -
вић, Ог њен Цве тић, Вла ди мир
Бо ја нић и Ми лош Јо ва но вић, као
и пи о нир Лу ка Стан чев ски. Ка -
дет Ни ко ла Ке ље вић за ра дио је
брон зу у јед но се ду, док је у дво -
се ду с Вик то ром Ста мен ко ви ћем
дру ги сти гао на циљ.

Би ља на Ре лић три јум фо ва ла
је у К-1, а дво сед у са ста ву Да ни -
ло Жив ко вић – Ни ко ла Лев на -
јић осво јио је сре бр но од лич је.

ТРО ФЕЈ РА ШКЕ
Чла но ви КК-а Мла до сти уче -
ство ва ли су на ме ђу на род ном
ка ра те тур ни ру „Тро феј Ра шке”,
на ко ме је на сту пи ло око 500
бо ра ца из 46 клу бо ва.

Тим ка дет ки ња ко ји су чи -
ни ле Јо ва на Но ва ков и Ан ђе -
ли на и Ана ста си ја Ја ре дић осво -
јио је дру го ме сто у екип ним

на сту пи ма. Сре бр ним од лич -
ји ма оки ти ле су се На та ли ја
Га ври ло вић и Ан ђе ли на Ја ре -
дић, а Јо ва на Но ва ков за ра ди -
ла је брон зу.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

на се зо на за Та миш и ми не
од у ста је мо од свог ци ља, а то
је пла сман ме ђу осам нај бо -
љих у зе мљи – ре као је пр ви
тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Од мах по сле ду е ла с Цр ве -
ном зве здом и Ме гом ко шар -
ка ши Та ми ша су од и гра ли још
је дан меч са из ра зи тим фа во -
ри том, и то ви це шам пи о ном
АБА 2 ли ге и тре нут ним ли де -
ром срп ског шам пи о на та – Бор -
цем из Чач ка. На том го сто ва -
њу тим из на шег гра да био је
знат но осла бљен, јер се по вре -
дио цен тар Бо јан Ста но је вић,
али и по ред та квог хен ди ке па
мом ци тре не ра Бо ја на Јо ви чи -
ћа пру жи ли су до сто јан от пор
фа во ри ту. Ипак, за ко нач но из -
не на ђе ње ни су има ли сна ге:
Бо рац –Та миш 72:62, по че твр -
ти на ма: 25:20, 14:14, 12:15 и
21:13.

До ма ћи су утак ми цу „отво -
ри ли” шу те ви ма с дис тан це и
по го ци ма за три по е на, али те
„трој ке” ни су де мо ра ли са ле ко -
шар ка ше Та ми ша. Игра ли су
стр пљи во, так тич ки зре ло, а у

јед ном тре нут ку су и по ве ли
(8:9). Ипак, Бо рац је имао пра -
во шу тер ско ве че, па је по сле
пр ве че твр ти не на се ма фо ру
пи са ло 25:20. По че так дру гог
пе ри о да до нео је не што убе -
дљи ви ју пред ност до ма ћих, а
тре нер Јо ви чић ре а го вао је тајм-
ау том и Та миш је по но во био у
игри. На од мор се оти шло при
вођ ству Бор ца од пет по е на
(39:34).

Та миш је сјај но стар то вао
по сле од мо ра. Са ви ће вом „трој -
ком” ус пео је да по ве де са 45:43,
али је по су стао у по след њим
тре ну ци ма тре ће че твр ти не, па
је Бо рац вра тио пред ност. Пан -
чев ци су се др жа ли све до сре -
ди не по след њег пе ри о да утак -
ми це, а он да им је по пу сти ла
кон цен тра ци ја и из гу би ли су
не ко ли ко лоп ти, што су Ча ча -
ни уме ли да ка зне.

У су бо ту, 12. ма ја, Та миш у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
до че ку је зе мун ску Мла дост, а
са мо три да на ка сни је го сту је
Цр ве ној зве зди.

АТИНСКЕ ИГРЕ У ВРШЦУ

ПАНОНИЈИ ТРИНАЕСТ ОДЛИЧЈА

НАДМЕТАЊЕ У ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

БАДМИНТОН ЕЛИТА У ПАНЧЕВУ

од прет ход ног ме ча, од пра вог
ре зул тат ског шо ка, ка да су из -
гу би ли прак тич но већ до би је -
ну утак ми цу с Цр ве ном зве -
здом, што су го сти уме ли да
ка зне: Та ми ш–Ме га 62:73, по

по у зда ње. Уби та чан ри там утак -
ми ца сва ка ко мно го ви ше од -
го ва ра еки па ма ко је су игра ле у
АБА ли ги, јер су оне и фи зич -
ки до ми нант ни је. Иде мо да ље,
ни сам не за до во љан. Ово је сјај -

ЗЛА ТИ БОР ОДНЕО БОДОВЕ

У сре ду, 9. ма ја, ко шар ка ши Та ми ша су на свом те ре ну од -

и гра ли још је дан меч Су пер ли ге. У Ха ли спор то ва на Стре -

ли шту го сто ва ла је еки па Зла ти бо ра. Био је то пра ви дер би

и бор ба глав них кон ку ре на та за по зи ци ју број че ти ри у А-

гру пи.

У сјајној атмосфери и одличној кошаркашкој представи

боље су се снашли гости који су прецизним шутевима са

дистанце извојевали вредну победу: Тамиш–Златибор 83:89,

по четвртинама: 27:24, 21:23, 21:26 и 14:16.

У сали ОШ „Јован Јовановић
Змај” у суботу, 5. маја, одржан
је велики турнир А, Б и Ц ка-
тегорије, у организацији Бад-
минтон клуба Динамо, који су
подржали и Министарство
омладине и спорта Републике
Србије, Спортски савез нашег
града, БСС и Град Панчево.

У мешовитом дублу, у Б гру-
пи, Јована Вучетић из Новог
Сада освојила је са Стефаном
Мијатовићем из БК-а Панчево
најсјајније одличје. Огњен Кра-
шна и Дејан Милошевић зара-
дили су сребро, а Станислав
Димитријевић (БК Фанатик,
Вршац) и Горан Јелесијевић
(БК Динамо) окитили су се
бронзом, баш као и Мара Ба-
тар (БК Београд) и Марија Са-
марџија (БК Динамо) и Дејан

Милошевић (БК Динамо) и По-
лина Линдина (БК Нови Сад).

Маша Алексић и Миона Фи-
липовић, чланице БК-а Панчево,

тријумфовале су у женском дублу
у Ц-групи, док су Јасмина Мило-
шевић и Маја Сердар из БК-а Ди-
намо освојиле бронзано одличје.

– Изузетна нам је част што
смо као клуб били организа-
тори националног турнира. По-
ред Б и Ц такмичара, ове го-
дине смо угостили и најбоље
такмичаре у Србији, па су Пан-
чевци могли да уживају у њи-
ховим бравурама на терену.
Хвала Бадминтон савезу Ср-
бије на великој подршци при
организацији, а велику захвал-
ност дугујемо и ОШ „Јован Јо-
вановић Змај”, Спортском са-
везу Панчева и пријатељима
из Града Панчева, без којих
организација овог турнира не
би била могућа – рекао је Го-
ран Јелисијевић, први човек
БК-а Динамо.

У свим категоријама укупно
је учествовало шездесет так-
мичара из девет клубова.



на ста вље на по но вље ним стар том уз си -
гур но сно во зи ло, али по ре до сле ду ва -
же ћем пре пре ки да, што је Бор ко ви ћу
до не ло дру гу старт ну по зи ци ју. Од мах
по на став ку тр ке Ду шан је кре нуо у на -
пад на Вер неа, али се ли дер до бро бра -
нио, па је наш шам пи он мо рао ви ше да
обра ћа па жњу на На ђа и Аско ну, ко ји
су би ли за њим. Пра ва дра ма од и гра ла
се че ти ри ми ну та пре кра ја тр ке, ка да
је Нађ уда рио Бор ко ви ћа от по за ди, а
овај је ван се риј ским ма не вром и ве ли -
ком хлад но крв но шћу ус пео да се одр -
жи на ста зи и од бра ни дру гу по зи ци ју.
И ка да се чи ни ло да је уз бу ђе њи ма крај,
Ду ца је по ка зао због че га је већ са да пр -
ва зве зда овог шам пи о на та. У по след њи
круг ушао је с по при лич ним за о стат -
ком за Вер не ом, али се ма ло-по ма ло
при бли жа вао и све га че ти ри кри ви не
пре ци ља, са уну тра шње стра не, пре те -
као је ли де ра и до ко пао се чел не по зи -
ци је, ко ју по том ни је ис пу стио до кра ја.

Та ко се и на Ђур ђев дан, за хва љу ју -
ћи Ду ци Бор ко ви ћу, у Фран цу ској ори -
ло „Бо же прав де” и ви јо ри ла срп ска
тро бој ка.

– Пот пу но нео че ки ва на по бе да. Би -
ло је мо кро, кли за во и ја ко опа сно за
во жњу. Ус пео сам вр ло бр зо да се про -
би јем с де се тог на дру го ме сто. Је два
сам успе вао да одр жим ту по зи ци ју
због при ти ска На ђа. Био сам пре сре -
ћан тим ме стом по сле пре ки да, али
ста за је по че ла да се су ши и ви део сам
где сам бр жи од Вер неа. На ко че њи ма
сам био бо љи, па сам че као до по след -
њег кру га до бру си ту а ци ју ка ко бих без
кон так та ус пео да га оби ђем. Ма ло сам
га до та као, али све је би ло спорт ски и,
ето, по бе дио сам. Сад се лак ше ди ше
за сле де ћу тр ку. По здра вљам све на ви -
ја че, мо ју Ср би ју и Пан че во, све спон -
зо ре ко ји су и у овој се зо ни уз ме не –
ис та као је Бор ко вић по сле дру ге тр ке.

По сле пр вог тр кач ког ви кен да наш
ас во ди у ге не рал ном пла сма ну с мак -
си мал них 55 бо до ва у так ми че њу ко -
је бро ји чак два де сет пет ау то мо би -
ли ста из пет на ест зе ма ља у се дам раз -
ли чи тих ти по ва ау то мо би ла.

На ред но ис ку ше ње би ће на про гра -
му 20. и 21. ма ја у Хо лан ди ји.

А. Жив ко вић

ни је оме ло на шег аса да ис пи ше но ву
исто ри ју ау то-мо то спор та. Ус пео је
да оства ри још је дан ве ли чан ствен
три јумф, и то спек та ку лар ним пре -
ти ца њем у по след њим ме три ма тр ке.

За раз ли ку од пр ве тр ке, ко ја је во -
же на по сун ча ном вре ме ну и су вој ста -
зи, пред не дељ но над ме та ње па да ла је
ки ша, али мно ги во за чи, укљу чу ју ћи и
Бор ко ви ћа, ни су се од лу чи ли за ки -
шне гу ме.

Ве ли ка гу жва на стар ту ни је оме ла
хра брог Ду цу да пре стиг не клуп ског
ко ле гу Ба ра и мла дог Шпан ца Аско -
ну и та ко „ско чи” на осмо ме сто. Ни -

је мно го про шло, а Бор ко вић је де -
мон стри рао вр хун ску тех ни ку за во -
ла ном. Као на тра ци „ре ђао” је ри ва -
ла за ри ва лом и хра брим ма не ври ма
оста вљао их иза се бе, па је по сле са -
мо че ти ри ми ну та во жње (во зи ло се
23 ми ну та и до дат ни круг) до шао на
дру го ме сто, иза ак ту ел ног свет ског
TCR шам пи о на Жан-Кар ла Вер неа.

Да ће тр ка би ти мак си мал но уз бу -
дљи ва, ви де ло се по сле све га шест ми -
ну та, ка да је због уде са Сте фанов ског
на ста зу иза шао „сеј фти кар”, а за тим
је тр ка пре ки ну та. Усле ди ла је па у за
од два де сет ми ну та, по сле ко је је тр ка
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Ог њен Бен дић,
гим на зи ја лац:
– За ви кенд ћу са
сво јим клу бом ићи
на фај нал фор ко ји
ће се одр жа ва ти у
Но вом Са ду. На дам
се да ће мо оства ри -
ти до бре ре зул та те.
Мо жда ћу у су бо ту
иза ћи с дру штвом.

Ма ри ја Зенг, 
гим на зи јал ка:
– Ићи ћу до Клу ба љу -
би те ља ига ра и фан та -
сти ке Д20, а на ћи ћу
вре ме на и да иза ђем с
дру штвом. Ве ро ват но
ће мо оти ћи на не ку
свир ку.

Ми хај ло 
Пет ко вић, 
гим на зи ја лац:
– Има ћу про бу бен -
да „Fabrication”, чи ји
сам члан, а ви де ћу
се и с де вој ком. Не -
ко вре ме ћу про ве -
сти у уче њу за на -
ред ну не де љу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

У па ру
Имаш две мо гућ но сти: тејк ит, ор лив ит?

    Мо раш да би раш, на те би је од лу ка.

    Имаш два па ра, не ко има три линг; ја чи је, ка жу пра ви ла игре.

    Мо раш да их по шту јеш, ба рем она основ на.

    Или да не уче ству јеш, јер је и то из бор.

    Имаш по два ока и уха, по две но ге и ру ке.

    Чо век си. Па, бу ди то.

    Би рај! Од лу чи!

И по то пље ни
Са ња мо. Или, што би пе сни ци ре кли, сне ва мо.

    Уз по моћ ма ште, не пре глед но сти ши ри не мо гућ но сти ко ју нам

да ју пу те ви ми сли.

    Би ло да се осе ћа мо ни кад бо ље, би ло да смо у те шком да у ну.

    О то ме ко смо и ка ко нам мо же би ти.

    Да ли смо са со бом на ти?

    То ра де сви. И по то пље ни. По го то во они.

Је су фан та стич ни
Цир кус. Фан та сти чан је де ци.

    Ша ре ни клов но ви, акро ба те, хо да чи по жи ци...

    Ко ри да. Фан та стич на је од ра сли ма.

    Бор ба ко ја иза зи ва страх, на пе тост, ту гу енд ра дост...

    Фан та стич ну емо ци ју.

    По ли ти ка. Фан та стич на је. По себ но у Ср би ји.

    Они нај бо љи у њој из гле да ју као по ме ну ти и иза зи ва ју већ ре че но.

    Је су фан та стич ни.

Пр вог ви кен да – два 
три јум фа

На ред но ис ку ше ње
у Хо лан ди ји

Наш су гра ђа нин, нај бо љи срп ски ау -
то мо би ли ста Ду шан Бор ко вић оства -
рио је са вр шен старт у сво јој пр вој
се зо ни шам пи о на та TCR Евро па. Во -
зач Тар гет ком пе тишн ти ма, у свом
ау то мо би лу „хјун даи и30 Н” с бро јем
62, на ста зи „Пол Ри кар” у фран цу -
ском гра ду Ле Ка сте леу, фан та стич -
ном во жњом пр вог да на но ве се зо не
до мо гао се мак си мал них три де сет по -
е на, по што је осво јио пол-по зи ци ју у
ква ли фи ка ци ја ма, а за тим и пр во ме -
сто у пр вој од две тр ке пре ми јер ног
ви кен да.

Иа ко је у Фран цу ску до шао са мо
два ме се ца по сле на пр сну ћа но ге и
без упо зна ва ња с но вим ау то мо би лом,
Бор ко вић је до нео од лу ку да во зи овог
ви кен да. И већ у ква ли фи ка ци ја ма је
за бли стао. Оства рио је вре ме за пам -
ће ње – 2:13,781, што је за го то во по ла
се кун де би ло бр же од пр вог кон ку -
рен та. Успех у ква ли фи ка ци ја ма ни је
по пу лар ном Ду ци до нео са мо пол-по -
зи ци ју у пр вој тр ци, већ и дра го це -
них пет бо до ва у шам пи о на ту.

Ду шан је без ика квих про бле ма са -
чу вао во де ћу по зи ци ју, ис пред На ђа
и Аско не, ко ји су мо ра ли да се по ми -
ре с тим да је пр во ме сто ре зер ви са но
за на шег аса. Ду ца је по сле 23 ми ну та
и до дат ног кру га во жње, ка ко пред -
ви ђа ју пра ви ла овог шам пи о на та, пр -
ви про шао кроз циљ.

– Мо рам при зна ти да сам био упла -
шен, јер ни сам во зио још од Ду ба и ја
про шле се зо не и ју че сам пр ви пут
сео у нов ау то мо бил. Од ве зао сам са -
вр шен круг у ква ли фи ка ци ја ма, али
су ме бри ну ли старт и по тро шња гу -
ма. У пр вих не ко ли ко кру го ва ни сам
знао ко ли ко мо гу да бу дем агре си ван,
па је Нађ, из ван ре дан во зач, ус пео да

ЕВРОП СКИ TCR ШАМ ПИ О НАТ

СЈА ЈАН СТАРТ ДУ ША НА БОР КО ВИ ЋА

ми се при бли жи. Ме ђу тим, од че твр -
тог кру га сам ушао у ри там и ру тин -
ски при вео тр ку кра ју, упр кос про -
бле ми ма с ра дио-ве зом и не мо гућ но -
сти да чу јем са ве те из бок са – ре као
је Ду шан по сле пр ве тр ке.

Хим на „Бо же прав де” слу ша ла се
већ по сле пр вог да на над ме та ња у
Фран цу ској, а он да је Ду ца на чи нио
још јед ну сен за ци ју, и то на Ђур ђев -
дан, у не де љу, 6. ма ја.

У дру гој тр ци је стар то вао с де се те
по зи ци је, бу ду ћи да про по зи ци је на -
ла жу обр ну ти по ре дак нај бр же де се -
то ри це у ква ли фи ка ци ја ма, али то


