
људи живи у ули ца ма без име на. Због
тога су почет ком годи не Репу блич ки
гео дет ски завод и Мини стар ство држав -
не упра ве и локал не само у пра ве покре -
ну ли акци ју ажу ри ра ња адре сног реги -
стра како би се до сре ди не иду ће годи -
не реши ли сви про бле ми с нере гу ли са -
ним адре са ма, ули ца ма без име на и
кућа ма без бро је ва. Важно је иста ћи да
сви гра ђа ни који због тога буду мора ли
да мења ју лич на доку мен та, неће ништа
пла ти ти, јер ће све тро шко ве уме сто
њих сно си ти држа ва.

До каквих тешко ћа дола зи у сва ко -
днев ном живо ту због тих про бле ма,
види се из речи Бра ни сла ва Ђако ви -
ћа, воза ча у слу жби Хит не помо ћи.

– На при мер, незгод но је када доби -
је мо позив да интер ве ни ше мо на Бава -
ни штан ском путу. У тој ули ци има
места на који ма се исти број пона вља

и неко ли ко пута. Затим, има мо про -
блем с кућа ма на који ма уоп ште нема
бро је ва. Није стра шно када је дан,
нека ко успе мо да се сна ђе мо, али
ноћу има мо про бле ме. Деша ва се да
доби је мо хитан позив и да онда мора -
мо да тра жи мо где је кућа из које је
упу ћен. Због тога губи мо вре ме, па се
деша ва да се људи љуте, да нам при -
го ва ра ју и гово ре: зашто вам је тре ба -
ло ово ли ко вре ме на да дође те? Осим
тога, у гра ду има ули ца у који ма уоп -
ште нема табли с њихо вим нази ви ма.
Слич на је ситу а ци ја и у сели ма. Мно -
го је кућа на који ма уоп ште нема бро -
је ва, или су они избле де ли. Гене рал -
но, када је реч о про бле ми ма које
има мо због дупли ра них или непо сто -
је ћих бро је ва и нео бе ле же них адре са,
ми иску сни воза чи нека ко се сна ла -
зи мо тако што пози ва мо јед ни дру ге

Хроника
Богатство које

мора бити

доступно свима

» страна 8

цена 40 динара

Политика
На све законске начине

против узурпатора

земљишта

» страна 4

Хроника

Тестирање на склоност

ка корупцији

» страна 5

Просвета/екологија

Инвестиције за

адаптацију и санацију

» страна 7

Култура

О пролазности

» страна 10

Село

Одржавање домова 

све теже

» страна 11

Фото-репортажа
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» страна 29

Спорт
Тријумф за нови

почетак

» страна 31
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До кра ја иду ће годи не 
тре ба ло би да се завр ши
акци ја сре ђи ва ња 
реги стра свих адре са на
тери то ри ји Срби је

Када то буде гото во, више
неће бити кућа с 
дупли ра ним бро је ви ма
или без бро је ва, као ни
ули ца без име на

Бео гра ђа ни ну Дра га ну Попо ви ћу који
је недав но посе тио наш град да би се
састао са ста рим при ја те љем тре ба ло
је више од сат вре ме на док га није
про на шао. Није ни слу тио да ће про -
блем бити то што у Пан че ву посто је
ули це са истим име ном, као и адре се
„без бро ја,” због чега га је так си ста
одвео тамо где није тре ба ло.

– Када смо сти гли, мислио сам да
сам дошао на пра во место. Зво нио
сам на вра та, убе ђен да ћу виде ти мог
при ја те ља, али уме сто њега поја вио
се мени пот пу но непо знат човек. Обја -
снио ми је да је у пита њу забу на и да
осо ба коју сам тра жио, по све му суде -
ћи, живи на неко ли ко мину та вожње
ода тле – рекао је Попо вић.

Ово је само кап у мору сва ко днев -
них про бле ма који се деша ва ју не само
у Пан че ву већ и у дру гим гра до ви ма
широм Срби је због тога што и у њима
посто је дупли ра ни бро је ви и адре се,
или ули це без име на. Про це њу је се да
у сва ком насе ље ном месту у Срби ји
посто ји бар десет таквих ули ца.

Када се узме у обзир да је у нашој
држа ви реги стро ва но око 4.700 насе ља,
из тога про из ла зи да око 1,2 мили о на

ДРЖА ВА ПОКРЕ НУ ЛА ВЕЛИ КУ АКЦИ ЈУ

ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ УЛИ ЦА БЕЗ ИМЕ НА И БРО ЈЕ ВА
пре ко радио-везе и међу соб но се
инфор ми ше мо. Међу тим, није нима -
ло јед но став но када нам дођу мла ди
воза чи и када се суо че с таквим тешко -
ћа ма – изја вио је Ђако вић.

Слич не нево ље има ју и так си сти.
Маја Дрн дар ски из „Бедем пре во за”
рекла је да воза чи који раде за ту
фир му нај ве ће про бле ме у сна ла же -
њу има ју на Бава ни штан ском путу.

– Тамо посто је ста ри и нови бро је -
ви. Људи нису ски ну ли ста ре озна ке
када је назив за целу ули цу Бава ни -
штан ски пут био Паје Мар га но ви ћа.
Још је теже у про се ци ма. На при мер,
посто ји адре са Бава ни штан ски пут,
про сек, број 34. Нема сло ва у озна ка -
ма адре са на свим кућа ма, а тамо где
их има, она су изме ша на! Има мо про -
бле ме и у Коза рач кој, јер се бро је ви
покла па ју, као и у Зла ти бор ској ули -
ци. Један део се води под јед ном, а
дру ги под дру гом ули цом. Посе бан
слу чај је и Шар пла нин ска ули ца на
Миси. Бро је ви тамо прво иду до 50, а
онда се одјед ном поја ви број 100!
Даље, у гра ду има ули ца које су нео -
све тље не, у који ма не ради град ска
расве та и где је ноћу гото во немо гу ће
виде ти озна ке. Воза чи мора ју да изла -
зе из ауто мо би ла да би се сна шли –
иста кла је Маја Дрн дар ски.

Акци ја ажу ри ра ња адре сног реги -
стра поче ће тако што ће Репу блич ки
гео дет ски завод доста ви ти локал ним
само у пра ва ма ски це дело ва насе ља
без име на ули ца и бро је ва. Након тога
ће коми си је за име но ва ње ули ца одре -
ди ти нази ве свим ули ца ма које их
нису има ле. У тре ћој, послед њој фази,
која ће поче ти иду ће годи не, локал не
само у пра ве ће поста ви ти табле с новим
нази ви ма ули ца и кућ ним бро је ви ма.

М. Глигорић
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Ко и како ангажује адвокате за
предмете из породичног права
» страна 5

Метковић „пао”,
на реду Европа
» страна 30

СТАРТ

Воза чи Хит не помо ћи има ју про бле ма док не нађу пра ве адре се



Вежба ју 
са нај бо љи ма 

При пад ни ци спе ци јал них једи ни ца
наше поли ци је вежба ју са нај бо љим
коле га ма из све та, без обзи ра на то
из које су држа ве!

Пре неко ли ко неде ља „Пан че вац”
је обја вио текст о томе да је Спе ци -
јал на анти те ро ри стич ка једи ни ца
Срби је (САЈ) недав но одр жа ла јед но -
ме сеч ну успе шну вежбу са коман до -
си ма „Navy seal”-a, специјалнe
јединицe аме рич ке арми је. У овом
бро ју може мо да оба ве сти мо чита о це
да су запо сле ни у још јед ној важној
орга ни за ци о ној једи ни ци наше поли -
ци је, у Једи ни ци за обез бе ђи ва ње
важних обје ка та и шти ће них лич но -
сти (ЈЗО) ових дана вежба ли са коле -
га ма из Феде рал не слу жбе обез бе ђе -
ња Руске Феде ра ци је (ФСО) 
Они ма који не зна ју тре ба ло би да
буде довољ но ако каже мо да је то јед -
на од нај тај ни јих и нај е лит ни јих слу -
жби у Руси ји, која је заду же на за обез -
бе ђи ва ње пред сед ни ка Пути на, и
нај ви ших држав них руко во ди ла ца
Руске феде ра ци је. Њени при пад ни -
ци важе за одлич но уве жба не, нао ру -
жа не, и опре мље не, па је за оче ки ва -
ти да ће доста сво јих зна ња и вешти на

пре не ти на људе из наше поли ци је.
Ина че, они и њихо ве коле ге из

Руси је, већ три годи не одр жа ва ју
зајед нич ке вежбе а послед њој, која
још увек тра је, су у сре ду, 11. апри ла
при су ство ва ли Небој ша Сте фа но вић,
мини стар уну тра шњих посло ва Срби -
је, и Алек сан дар Чепу рин, амба са дор
Руси је. Они су могли да виде неке од
рад њи које су зајед нич ки уве жба ва не
као што су одбра на од напа да на шти -
ће ну лич ност током про ла за кроз
агре сив ну масу, напад на вози ло на
пар кин гу, или одбра на од напа да
пали цом, бом бом, ауто мат ском
пушком, пишто љем и ножем.

Нажа лост, међу неким нашим опо -
зи ци о ним пар ти ја ма и посла ни ци ма
у Скуп шти ни Срби је било је неких
који су јав но изно си ли кри ти ке због
сарад ње Мини стар ства уну тра шњих
посло ва са ФСО-ом. Навод но, по
њима је то био доказ губит ка држав -
ног суве ре ни те та Срби је, и нашег пот -
чи ња ва ња инте ре си ма Руси је. 

То зву чи сме шно, јер је неи сти ни -
то. Сарад ња наше пол ци је са дру гим
поли ци ја ма широм све та је искљу чи -
во про фе си о нал на, и запо че та је
искљу чи во ради сти ца ња нових
вешти на наших поли ца ја ца. Због тога
не само да неће ште ти ти нашој држа -
ви већ може само да јој кори сти. 

М.Г. 

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

... само да је овако сваки дан!

Ових дана у Панчеву

Снимио Милан Шупица

Петак, 13. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Никола Тесла

Про ле ће пуно наде
Поче ло је! Про лећ на спорт ска гро зни ца, која ће се ове годи не пре -
тво ри ти и у пра ву лет њу „епи де ми ју”, почи ње да тре се све заљу бље -
ни ке у ову дру штве ну гра ну. Како у Срби ји, тако и у Пан че ву.

У мору про бле ма који нас све више море, а који су нај че шће у
вези с голом егзи стен ци јом, наш ће човек увек наћи вре ме на и да
про пра ти спорт ска деша ва ња. Исти на, можда то неће бити с оним
истим жаром и адре на ли ном као у нека леп ша и срећ ни ја вре ме на,
када је један од нај ве ћих про бле ма био резул тат воље ног тима, али
сва ка ко се гле да њем неке утак ми це или чита њем поне ког изве шта ја
бар мало скре ћу оне црне мисли и допу не бате ри је за наста вак сва -
ко днев не бор бе и трке за бољим живо том.

Поче ло је фина ле АБА лиге изме ђу „Зве зде” и под го рич ке „Будућ -
но сти”, зани мљив ће бити и плеј-оф у фуд бал ској Супер ли ги, у коме
и црве ни и црно-бели део Срби је има ју сво ју „рачу ни цу”... Одбој ка -
ши „Вој во ди не” и „Новог Паза ра” бију бит ку за титу лу шам пи о на,
баш као и одбој ка ши це „Визу ре” и „Црве не зве зде”. Гле да ли смо
ватер по ли сте на Европ ском купу, чека ју се вести о сарад њи Нова ка
Ђоко ви ћа и тре не ра Вај де...

Још увек нека ко у запећ ку, али све сна жни је осе ћа се и дах – Мун -
ди ја ла. Руси ја ће уско ро бити цен тар пла не те, јер Свет ско првен ство
у фуд ба лу, ако можда и није нај ве ћи спорт ски дога ђај на кугли
земаљ ској, онда је сва ка ко – нај ску пљи. „Пани ни” је одав но „изба -
цио” албум, поче ло је и саку пља ње сли чи ца, исти на у мно го мањој
мери него с неких дру гих свет ских првен ста ва, јер јед на кеси ца
кошта чак 80 дина ра, али цена се одра жа ва веро ват но само на Срби -
ју и земље у окру же њу. Мада ни код нас они нај за гри же ни ји колек -
ци о на ри не пита ју шта кошта када је попу ња ва ње офи ци јел ног албу -
ма Свет ског фуд бал ског шам пи о на та у пита њу.

Ведро спорт ско про ле ће дога ђа се и у нашем гра ду. Уско ро нај бо -
ље кошар ка шке еки пе у Срби ји почи њу бор бу за титу лу држав ног
прва ка, а КК „Тамиш” је међу њима. Још јед ном је тај спорт ски
колек тив пока зао сна гу. Чак и онда када су мно ги поми шља ли да
неће успе ти. „Тамиш” има добру орга ни за ци ју, ста бил ност, јаку упра -
ву и – одлич ног тре не ра. Тако је већ пуних два де сет пет годи на. Зато
и не тре ба да чуди што је тим из нашег гра да међу нај бо љи ма.

С мно го нестр пље ња оче ку је се и поче так плеј-офа у Супер ли ги за
руко ме та ше. После сасвим задо во ља ва ју ћег, пре ми јер ног насту па у
СЕХА лиги сјај ни стра тег Иван Пет ко вић ће сво је мом ке пове сти и у
бит ку за пехар наме њен прва ку Срби је. Про шле годи не су заслу жи -
ли вице шам пи он ску титу лу, сада желе да напра ве још тај један корак.
Јак је дана шњи „Дина мо”, у сва ком погле ду. На све то, Пан чев ци
воле игру с лепљи вом лоп том, бодре сво је миље ни ке. Зато тре ба
има ти нај ви ше циље ве. Када се у успех чвр сто веру је, онда он по
пра ви лу и дође.

Одлич ну сезо ну у Супер ли ги има ле су и одбој ка ши це „Дина ма”.
Попу лар не пан че вач ке „лави це” су, од отпи са них, игра ле чак и у
плеј-офу, где ума ло нису начи ни ле нај ве ће изне на ђе ње и из даљег
так ми че ња изба ци ле осва ја ча Купа Срби је. Баш као и њихо ве „коле -
ги ни це по лоп ти”, успех су оства ри ли и одбој ка ши стар че вач ког
„Бор ца”, који су недав но окон ча ли првен ство у Првој лиги на тре -
ћем месту.

Фуд ба ле ри „Желе зни ча ра” и „Дина ма 1945” ове неде ље су оди -
гра ли и град ски дер би у Срп ској лиги, што је још један пока за тељ да
се и нај ва жни ја спо ред на ствар на све ту вра ти ла у наш град. Мада,
пра ви лет фуд бал ске „буба ма ре” тек сле ди...

А када нас опет сва ко днев не муке при ти сну, „лек” и нову наду
тре ба потра жи ти и у насту пи ма наших асо ва у инди ви ду ал ним спор -
то ви ма, попут Ање Цре вар, Зора не Бар јак та ро вић, Биља не Релић,
Сло бо да на Бите ви ћа и мно гих дру гих.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

НИЈЕ МИ ЖАО ШТО СУ КРА ЛИ МОЈЕ ИДЕ ЈЕ, ВЕЋ ШТО НИСУ 

ИМА ЛИ СВО ЈЕ.



Позо ри шна пред ста ва „Брач -
не воде Миме и Мусе”, у којој
уло ге тума че Сте фан Уси ља -
нин Суси и Алек сан дар Јова -
но вић, биће оди гра на у четвр -
так, 19. апри ла, од 19.30, у дво -
ра ни Кул тур ног цен тра. Цена
ула зни це изно си 100 дина ра, а
сав при ход од про да тих кара -
та биће упла ћен на рачун нашег
сугра ђа ни на Мило ша Ста ни -
са вље ви ћа Зеца (28), како би
он могао да пла ти тро шко ве
лече ња на Мал ти.

Сви Пан чев ци добро пам те
при чу с кра ја про шле годи не,
о томе како је Милош Ста ни -
са вље вић Зец у ноћи изме ђу 6.
и 7. децем бра дожи вео тешку
сао бра ћај ну несре ћу на Мал ти,
када је пао с мото ра и пре тр -
пео број не повре де, а након
тога про вео десет дана у коми.
Лека ри су га неду го затим с
пра вом свр ста ли у меди цин ске

фено ме не: иако му нису дава -
ли ника кве шан се ни да ће пре -
жи ве ти, Милош се сре ди ном
јану а ра вра тио с Мал те, а после
пре гле да у пан че вач кој бол ни ци

пуштен је на кућ но лече ње!
Ипак, ста ње овог мла ди ћа није
ни бли зу иде ал ног: пред сто ји
му опе ра ци ја вра ћа ња дела
лоба ње на место, лево око му
је у лошем ста њу, а и нога му
се опо ра вља након пре ло ма.

Милош је на Мал ти боравиo
седам месе ци, а онда му је сао -
бра ћај на несре ћа поре ме ти ла
све пла но ве. Како већ само суд -
би на може да се пои гра, неко -
ли ко дана после пада тре ба ло
је да овај Пан че вац обно ви
здрав стве но оси гу ра ње, да узме
лич ну кар ту и да сре ди свој
ста тус у ино стран ству. Како га
је неми ли дога ђај спре чио да
све то завр ши до кра ја, цео тро -
шак опе ра ци ја и лече ња на
Мал ти сно си он с поро ди цом.
Кона чан рачун у бол ни ци
„Mater dei” изно си 22.700 евра.
До сада је у хума ни тар ним
акци ја ма при ку пље но око

19.000 евра, тако да је нов ча на
помоћ и даље нео п ход на.

Ако жели те да помог не те
Мило шу, довољ но је да себи
улеп ша те вече наред ног четврт -
ка тако што ћете оти ћи да
погле да те коме ди ју у Кул тур -
ном цен тру. Уко ли ко бисте
ради је помо гли на дру га чи ји
начин, може те упла ти ти новац
Хума ни тар ном удру же њу „Дру -
га шан са”, које је поро ди ца
Ста ни са вље вић отво ри ла како
би се избе гле адми ни стра тив -
не зач ко љи це и додат ни тро -
шко ви при ли ком упла та нов -
ца бол ни ци на Мал ти. Динар -
ски рачун тог удру же ња је 160-
505576-40, а деви зни IBAN
RS35160005400002700965.
Додат не инфор ма ци је могу се
доби ти од Мило ше вог бра та
Боја на Ста ни са вље ви ћа путем
теле фо на 066/300-985.

Д. К.

Мани фе ста ци ја ће
бити одр жа на на 
Кор зоу

У пону ди пре ко 160
рад них места

Поне си те сво ју 
био гра фи ју

Пан че вач ка фили ја ла Наци о -
нал не слу жбе за запо шља ва ње
у сарад њи с локал ном само у -
пра вом и ове годи не ће орга -
ни зо ва ти Сајам запо шља ва ња.
Tа мани фе ста ци ја ће бити одр -
жа на у сре ду, 18. апри ла, на
Кор зоу (Ули ца вој во де Живо -
ји на Миши ћа), од 11 до 13 сати.
У слу ча ју лоших вре мен ских
при ли ка сајам ће бити пре ме -
штен у хол Град ске упра ве.

Како наја вљу ју орга ни за то -
ри, на ово го ди шњем сај му уче -
ство ва ће око 35 посло да ва ца,
који ће пону ди ти пре ко 160
сло бод них рад них места из
обла сти лич них и финан сиј -
ских услу га, услу га обез бе ђе -
ња, про из вод ње и пре ра де дрве -
не гра ђе, уго сти тељ ства, оси -
гу ра ња, обра де мета ла, тури -
зма, инфор ма ци о них тех но ло -
ги ја,  трго ви не и соци јал не
зашти те. При ли ку да дођу до
посла, има ће коно ба ри, кува -
ри, про дав ци, рецеп ци о не ри,
књи го во ђе, посла сти ча ри, виљу -
шка ри сти, рад ни ци обез бе ђе -
ња, ауто-меха ни ча ри, дипло -
ми ра ни прав ни ци, про јек тан -
ти, про гра ме ри, воза чи, вас пи -
та чи и мно ги дру ги. Шан су да
про на ђу посао, има ће и осо бе
са инва ли ди те том.

Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, прва
и једи на уста но ва тог типа
у Вој во ди ни, кон стант но
ради на про ши ре њу бога тог
спек тра сво јих услу га, због
чијег ква ли те та је већ постао
непре ва зи ђен, и то не само
по мишље њу број них Пан -
че ва ца и Пан чев ки већ и
ста нов ни ка чита вог јужног
Бана та.

Савре ме ни уре ђа ји, љуба -
зно осо бље, при ја тан амби -
јент, брза и про фе си о нал на
услу га, све већи број пре -
гле да који се у нашем гра -
ду не раде ни на јед ном дру -
гом месту – само су неке од
карак те ри сти ка које су
издво ји ли задо вољ ни кли -
јен ти Заво да „Пан че вац”.

Наста вља ју ћи миси ју да
поста не прва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, Завод шири
и свој струч ни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од нај це ње ни јих струч ња ка
из Кли нич ког цен тра Срби -
је и са Инсти ту та „Деди ње”
у Бео гра ду.

Тако сада кори сни ци
услу га Заво да „Пан че вац”
има ју при ли ку да субо том
ура де ултра звуч ни пре глед
абдо ме на и мале кар ли це,
који оба вља ради о лог др
Љуби ца Лазић из Кли нич -
ког цен тра Срби је. Довољ -
но је рећи да др Љуби цу
Лазић коле ге сма тра ју јед -
ним од нај бо љих дијаг но -
сти ча ра у нашој земљи.
Уско ро ће, тако ђе субо том,
заин те ре со ва ни моћи да ура -
де и све врсте ултра звуч них
пре гле да срца, рачу на ју ћи
и пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ову услу гу
анга жо ван је један од воде -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
Томић, кар ди о лог, док тор
меди цин ских нау ка и маги -
стар кар ди о ло ги је са Инсти -

ту та „Деди ње”. Субо том спе -
ци ја ли стич ке ОРЛ пре гле -
де ради др Горан Митев ски
из пан че вач ке Опште бол -
ни це, а уро ло шке његов
коле га из исте уста но ве др
Небој ша Тасић, док је за
пре гле де из обла сти гине -
ко ло ги је заду жен др Јован
Рудић из ГАК „Народ ни
фронт”.

Поред све га наве де ног,
Завод „Пан че вац” издва ја се и
по томе што у хема то ло шко-
-био хе миј ској лабо ра то ри ји
те уста но ве паци јен ти већи -
ну вери фи ко ва них, кон тро -
ли са них и суми ра них резул -
та та могу доби ти за све га
сат вре ме на.

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки
и Пан че ва ца бира Завод
„Пан че вац”, посеб но онда

када је нео п ход но ура ди ти
пре гле де и ана ли зе на јед -
ном месту и доби ти резул -
та те што пре. С тим у вези,
тре ба под се ти ти и на то да
се у Заво ду, при ме ра ради,
све врсте лекар ских уве ре -
ња изда ју за мак си мал но
два сата.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више о
томе, као и о додат ним погод -
но сти ма које оства ру ју сви
они који посе ду ју лојал ти
кар ти це Ауто-цен тра „Зоки”,
погле дај те на реклам ним
стра на ма акту ел ног бро ја
нашег листа.

Додат не инфор ма ци је
може те доби ти путем теле -
фо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а ово су ујед но и бро је ви
путем којих се зака зу ју пре -
гле ди. Ново сти може те пра -
ти ти и на сај ту www.zavod-
pancevac.rs, као и на „Феј -
сбук” стра ни ци Заво да.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин

УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА

+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин

Прегледе обавља 

dr sc. med. 
Слободан Томић
(Институт „Дедиње”)

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

УКО ЛИ КО ТРА ЖИ ТЕ ПОСАО

У СРЕ ДУ САЈАМ ЗАПО ШЉА ВА ЊА

Након сај ма у Пан че ву иста
мани фе ста ци ја биће одр жа на
седам дана касни је у Кова чи -
ци. Сви они који су у потра зи
за послом моћи ће да се инфор -
ми шу о пону да ма рад них места
у сре ду, 25. апри ла, од 11 до
13 сати, у про сто ри ја ма МЗ
Кова чи ца у Маса ри ко вој 69.

Д. Кожан

Петак, 13. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШЕМ СУГРА ЂА НИ НУ

Хума ни тар на пред ста ва за Мило ша

На књи жев ној про мо ци ји која
ће бити одр жа на у петак, 13.
апри ла, од 19 сати, у Гале ри ји
савре ме не умет но сти биће
пред ста вље на изда ња „Ред бок -
са”. С Дра го сла вом Бар зут и
Боја ном Кри во ка пи ћем раз го -
ва ра ће Јасми на Топић.

Дра го сла ва Бар зут је рође на
1984. годи не у Црвен ки. Завр -
ши ла је ком па ра тив ну књи жев -
ност у Новом Саду. Аутор ка је
збир ке при ча „Злат ни метак”
(2012), за коју је доби ла награ -
ду „Ђура Ђука нов” (2011). За
при чу „Нај ду жи је послед њи
сат плус bonus track” доби ла је
прву награ ду на реги о нал ном
кон кур су за крат ку при чу
„Изван кори до ра” (2011), а за
при чу „Учим пса да се вози
са мном на бици клу” тре ћу
награ ду на кон кур су за нај -

бо љу queer при чу у реги о ну
(2016). Уре ди ла је збор ник
лезбеј ских крат ких при ча са
екс ју го сло вен ског про сто ра

„При сто јан живот” (2013). При -
че су јој пре ве де не на маке дон -
ски, енгле ски и немач ки језик.
Тре нут но живи у Бео гра ду.

Бојан Кри во ка пић (1985)
завр шио је сту ди је ком па ра -
тив не књи жев но сти у Новом
Саду, где и данас живи. Обја -
вио је књи ге „Трчи Лилит, запи -
њу демо ни” и „Жоха ров лет”.
Годи не 2011. добио је реги о -
нал ну награ ду „Ула зни ца за
нај бо љу крат ку при чу”. За руко -
пис „Трчи Лилит, запи њу демо -
ни” добио је награ ду „Ђура
Ђука нов” (Кикин да, 2012), као
и Годи шњу књи жев ну награ ду
Истар ске жупа ни је „Едо Буди -
ша” за нај бо љу књи гу крат ке
про зе ауто ра до три де сет пет
годи на (Пазин, 2014). За поет -
ски руко пис „Жоха ров лет”
добио је награ ду „Мак Диздар”
(Сто лац, 2013). „Про ле ће се на
пут спре ма” је његов први
роман.

М. М. В. 

ПРИ ЛИ КА ЗА НАЈ БО ЉЕ РЕЦИ ТА ТО РЕ

Так ми че ње 
„Сти хо ва ње”

Так ми че ње у реци то ва њу срп -
ске пое зи је за уче ни ке основ -
них шко ла, које орга ни зу је
удру же ње „Лас хен тес”, биће
при ре ђе но 12. и 15. маја на
две лока ци је.

Полу фи на ле ће бити одр -
жа но у субо ту, 12. маја, од 10

сати, у чита о ни ци Град ске
библи о те ке, а фина ле у уто -
рак, 15. маја, од 18 сати, у
Народ ном музе ју Пан че во.

Реци та то ри ће се так ми чи -
ти у две кате го ри је: народ на
и аутор ска пое зи ја.

М. М. В.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГА „РЕД БОК СА”

Пред ста вља ње нових изда ња

У пан че вач кој фили ја ли
НСЗ-а кажу да се све већи број
посло да ва ца сва ке годи не укљу -
чу је у Сајам запо шља ва ња, јер
у томе виде јед но ста ван и брз
начин да про на ђу потреб не рад -
ни ке. Додат но их моти ви ше то
што на рас по ла га њу има ју и
бес плат ну про фе си о нал ну
селек ци ју при ли ком избо ра
кан ди да та, као и могућ ност

кори шће ња финан сиј ских олак -
ши ца при запо шља ва њу.

Наци о нал на слу жба за запо -
шља ва ње пози ва неза по сле на
лица да посе те ово го ди шњи
сајам и да са собом поне су сво -
ју био гра фи ју. Они ће на штан -
ду НСЗ-а моћи да доби ју одго -
во ре на пита ња о услу га ма и
про гра ми ма који су акту ел ни у
тој слу жби.

Ова ко је било пре три годи не



Све сни смо да су мно ги од вас изло же ни разно вр сним при -
ти сци ма да при зна ју јед но стра но про гла ше ну неза ви сност
Косо ва. Апе лу јем на вас да оста не те дослед ни у одбра ни
међу на род ног прав ног порет ка и истра је те на пози ци ји непри -
зна ва ња, као и да наста ви те да се супрот ста вља те уни ла те -
рал ним поку ша ји ма тзв. држа ве Косо во да афир ми ше сво је
тежње за члан ство у међу на род ним орга ни за ци ја ма.
(Из обра ћа ња Иви це Дачи ћа уче сни ци ма Међу на род не кон -

фе рен ци је несвр ста них у Азер беј џа ну, 5. април)

* * *
У Хрват ској је про шле годи не био при ме тан већи сте пен
пред ра су да, соци јал не дис тан це, нетр пе љи во сти и мржње
пре ма при пад ни ци ма срп ске наци о нал не мањи не. Те поја ве
нису наи ла зи ле на осу ду у хрват ском дру штву. Срби се
колек тив но изјед на ча ва ју са агре со ри ма, због чега су изло -
же ни вре ђа њу, јав ним про зив ка ма, пози ви ма на наси ље и
напа ди ма.

(Из изве шта ја Лоре Видо вић, хрват ске заштит ни це 
гра ђа на, за 2017. годи ну)

* * *
Запад је При шти ни упи сао минус због хап ше ња и при во ђе ња
Мар ка Ђури ћа. Када су до сада аме рич ке дипло ма те дола зи -
ле у посе те Бал ка ну, почи ња ле су их од глав ног гра да наше
држа ве. Међу тим, Метју Пал мер, пред став ник Стејт департ -
мен та заду жен за Бал кан, про шле неде ље је учи нио обр ну то
и прво оти шао за Бео град.

(Из тек ста обја вље ног у при штин ском листу
„Газе та екс прес”, 6. април)

* * *
Чујем да је нови коман дант базе Бонд стил изја вио да је
поно сан на срп ско и пра во слав но поре кло. То је вео ма лепо.
С дру ге стра не, он је аме рич ки офи цир. Довољ но је да посту -
па по саве сти. Нијед ном вој ни ку или офи ци ру није лако када
доби је наред бу и тре ба да је извр ши. У агре си ји НАТО-а на
Срби ју уче ство вао је изве сни пуков ник Кара мар ко вић, мари -
нац. Има и дру га чи јих при ме ра. Недав но смо одли ко ва ли
госпо ди на Рицу ди са. Он је брат Грка који је одбио да 1999.
годи не уче ству је у агре си ји на пра во слав ну бра ћу, због чега
је касни је пре тр пео мно ге нево ље.

(Патри јарх Ири неј у ускр шњем интер вјуу за
„Поли ти ку”, 7. април)

* * *
Тур ска је непри ја тељ који нас и даље про во ци ра. Ако се само
дрзну да пип ну и педаљ наше тери то ри је, мора, земље или
вазду ха, уни шти ће мо их.

(Мини стар одбра не Грч ке Панос Каме нос у изја ви за 
тамо шње меди је, 5. април)

* * *
Ако мој ави он екс пло ди ра, питај те ЦИА шта се запра во дого -
ди ло.

(Родри го Дуер те, пред сед ник Фили пи на, у обра ћа њу 
меди ји ма, 7. април)

* * *
Алек сан дру Вучи ћу су глав ни при о ри тет држа ва и гра ђа ни,
па тек онда све дру го.

(Вла ди мир Марин ко вић, СДПС, пот пред сед ник 
Скуп шти не Срби је)

Рок за увид од осам
дана кра так

На кон фе рен ци ји за нови на ре
одр жа ној у сре ду, 11. апри ла,
у про сто ри ја ма пар ти је, гово -
рио је Дра го љуб Крстић, в. д.
пред сед ни ка Град ског одбо ра
Демо крат ске стран ке. Он је у
неко ли ко навра та поно вио да,
и поред стра нач ке функ ци је,
изно си ста во ве не само ДС-а
већ и лич но сво је, као гра ђа -
нин Пан че ва и више де це ниј -
ски при вред ник и бан кар.

– Вео ма бур но се поја ви ла
инфор ма ци ја о томе да је могу -
ћа инве сти ци ја у север ној инду -
стриј ској зони. То би могло да
буде добро, с обзи ром на посто -
је ћу стра те ги ју раз во ја Пан че -
ва, у чијој је изра ди и ДС уче -
ство вао. То јесте на лини ји
наше поли ти ке. Реин ду стри ја -
ли за ци ја, раз вој пољо при вре -
де и агро ин ду стри је – нео п -
ход ни су гра ду. Ни стран ка ни
ја лич но нема мо нега ти ван став
пре ма тој зони гене рал но, јер
је она пред у слов за реин ду -
стри ја ли за ци ју. Али... – запо -
чео је сво је обра ћа ње Крстић.

Додао је да се поја вио Нацрт
ела бо ра та о оправ да но сти оту -
ђе ња неиз гра ђе ног гра ђе вин -
ског земљи шта, без накна де, у
север ној инду стриј ској зони.
Сушти на је, нарав но, у томе
што је писмо о наме ра ма
немач ке ком па ни је „ZF Frie-
drichshafen AG”, 30. мар та,
закључ ком при хва ти ло Град -
ско веће. Ради се о, како је тада
фор му ли са но, обез бе ђи ва њу
под сти ца ја за оту ђе ње неиз гра -
ђе ног гра ђе вин ског земљи шта
у поме ну тој зони у Пан че ву
повр ши не 10,8 хек та ра – с
фоку сом на фазу 1 инве сти ци -
ја те ком па ни је у пери о ду од
2019. до 2021. Она пла ни ра
изград њу фабри ке за про из вод њу

ком по не на та из обла сти ауто -
мо бил ске инду стри је.

Крстић је, као гра ђа нин Пан -
че ва, послао при мед бе на Нацрт
ела бо ра та. И то три. Прва је да
је рок за тран спа рен тан увид у
Нацрт ела бо ра та од осам дана,
и то од 4. до 11. апри ла, вео ма
кра так, при чему је уз то тра јао
током нерад них дана због Ускр -
са, што, пре ма њего вим речи -
ма, „иза зи ва додат ну сум њу да

је тим за изра ду ела бо ра та
желео што мањи обим уви да
гра ђа на у пред мет ни акт”.

– Ово се наро чи то одно си на
оне гра ђа не Пан че ва који су
желе ли да директ но оства ре
увид у Нацрт ела бо ра та путем
кан це ла ри је 301 од 12 до 15
часо ва, а нису могли, јер је
згра да Град ске упра ве била
дани ма закљу ча на због вер ског
пра зни ка и викен да. Потре бан

је дужи рок за увид у Нацрт
ела бо ра та, јер се ради о инве -
сти ци о ном про јек ту вели ке
вред но сти, а при ма лац је, пре -
ма пода ци ма Аген ци је за при -
вред не реги стре, ново јед но -
дом но дру штво, без управ ног
и над зор ног одбо ра, осно ва но
27. фебру а ра 2018, са осни вач -
ким уло гом од 10.000 евра и
са седи штем на Новом Бео гра -
ду – рекао је Крстић.

Дру га при мед ба је у вези с
тржи шном вред но шћу пред -
мет не ката стар ске пар це ле. Он
сма тра да је она нижа од оне
коју би тре ба ло да има, те да је
утвр ђе на без изла ска на терен,
на бази арит ме тич ке сре ди не
две ју цена дру гог гра ђе вин ског
земљи шта, као и да оне нису
рефе рент не за тржи шну цену
земљи шта гра да.

– Тре ћа при мед ба је запра во
пред лог допу не чла на 11 Нацр -
та уго во ра. Пла ти ва гаран ци ја
за добро извр ше ње посла, на
први позив, без про те ста и при -
мед би, тре ба ло би да покри је
гаран циј ским изно сом тржи -
шну вред ност неиз гра ђе ног гра -
ђе вин ског земљи шта од 10,8
хек та ра, веза ну за евро путем
сред њег кур са НБС за евро, уве -
ћа ну за износ зате зне кама те,
обра чу на те за пери од од дату -
ма уго ва ра ња па све до напла -
те гаран то ва не вред но сти, за
слу чај да се пред мет ни уго вор
не реа ли зу је – обја снио је
Крстић.

Закљу чио је да би се овом
допу ном уго во ра ума њио уго -
во ре ни ризик Пан че ва у поступ -
ку реа ли за ци је инве сти ци о ног
про јек та.

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

чувари, републички инспекто-
ри, геодетске куће и припад-
ници Полицијске управе.

Сарадници – запослени у
Секретаријату
Паралелно са овом борбом бла-
говремено је, у августу 2016,
обављена лицитација земљи-
шта.

– Омогућавање пољопривред-
ницима да дођу до жељених
површина, једна је од врло ефи-
касних мера против узурпаци-
је. Ништа није пролонгирано,
није се каснило. Укупна држав-
на пољопривредна земља издаје
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЗОРИЦА РЕПАЦ, ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

НА СВЕ ЗАКОНСКЕ НАЧИНЕ ПРОТИВ УЗУРПАТОРА ЗЕМЉИШТА

се према неколико критерију-
ма: без надокнаде институти-
ма, специјалним установама и
затвору; други је по приорите-
ту, који се остварује на основу
инфраструктуре, што подразу-
мева системе за наводњавање
и одводњавање, или, рецимо,
обим сточног фонда; остатак
иде на лицитацију – рекла је
Зорица Репац.

И током 2017. године наста-
вљено је оно што је започето
претходне. Она додаје:

– Били смо поприлично
релаксирани. Компарације

ДЕМО КРАТ СКА СТРАН КА

Три при мед бе на Нацрт ела бо ра та

предавати до последњег ара,
нико не може да буде ван систе-
ма. Мада, има ту и проблема
са утврђивањем власништва, а
преко 80 одсто од тих 500 хек-
тара је апсолутно неупотре-
бљиво.

Најближи сарадници члани-
це Градског већа су запослени
у Секретаријату за пољопри-
вреду, село и рурални развој
Градске управе; они су током
читаве године окупирани про-
јектима у вези са очувањем и
стварањем бољих услова за
кориснике државног пољопри-
вредног земљишта. Секретари-
јат је у фази добијања сагла-
сности за програм за нову агро-
економску годину.

– Кад време то дозволи, иза-
ћи ће на терен изабрани изво-
ђач за изградњу атарских путе-
ва, овог пута на деоници Стар-
чево–Иваново у дужини од
седам километара. Постоји и
сарадња с ЈКП-ом „Зеленило”
око подизања ветрозаштитних
појасева. Финансирамо одржа-
вање каналске мреже, у сарад-
њи с Порајином, ради бољег
одводњавања и наводњавања
земљишта. Радујемо се и
наставку комасације у Глого-
њу. Перманентно смо на вези
с пољопривредним произвођа-
чима; организујемо едукације,
помажемо им око конкурсне
документације у вези с подсти-
цајима... Пратимо и рад разних
удружења – закључује Зорица
Репац.

Иначе, Државна ревизорска
институција детаљним увидом
у документацију потврдила је
исправност спровођења свих
поступака у вези са узурпаци-
јом и целокупног рада секре-
таријата.

ради, 2016. године било је узур-
пирано преко 7.000 хектара, а
после првих корака и опсе-
жних акција 2017. годину смо
завршили са узурпираних непу-
них 35 хектара, што је озбиљ-
на разлика. Скоро све оно што
је било бесправно коришћено,
излицитирано је у првом кру-
гу. У септембру 2017. године
издато је преко 11.000 хектара
земље. Пратићемо програм за
2018. Предмет даље контроле
биће до 500 хектара земљишта
које је преостало после другог
круга лицитације; нећемо се

На препоруку Владе
прављена вансудска
поравнања

Скидани усеви с
њива, продавани и
тако стваран приход

Широко је поље активности
Зорице Репац, чланице Град-
ског већа за пољопривреду, село
и рурални развој. Ипак, у
последње време у фокусу јој је
била једна велика акција.

– Гледајући с ове времен-
ске дистанце, можемо сви да
будемо веома задовољни
постигнутим резултатима које
је донела наша одлучна, прин-
ципијелна и ужасно тешка бор-
ба против нелегалног кори-
шћења државног пољопривред-
ног земљишта. Пре две годи-
не, 2016, када смо је започе-
ли, радило се о преко седам
хиљада хектара узурпираних
површина. Постојали су и
познати и непознати узурпа-
тори, који су користили земљу
без икакве надокнаде, а ми
смо користили све наше закон-
ске могућности у тој борби –
започиње причу чланица Град-
ског већа.

Школски пример нашег града
Ради се о примени Закона о
државном пољопривредном
земљишту.

– На препоруку Владе пра-
вили смо вансудска поравнања
с пријављеним узурпаторима,

а цена је била прихватљива.
Било је, наравно, и много оних
који су покушавали да изигра-
ју ту коректну понуду. Њихова
дрскост дала нам је додатну
енергију да на њу одговоримо
у складу са законом. Познати
узурпатор је био процесуиран
с троструко вишом ценом заку-
па. Сви предмети су предати
тужилаштву и осталим орга-
нима гоњења. У случајевима
када су узурпатори били непо-
знати, кренули смо да скида-
мо усеве с њива, да их продаје-
мо и да тако приходујемо. То
су у име града радили изабра-
ни извођачи на конкурсу, тј.
ПКБ корпорација. Укупан при-
ход је био 180 милиона дина-
ра – објашњава Зорица Репац.

Он се делио аналогно кључу
прихода редовне лицитације:
40 одсто је ишло у градску, а
по 30 одсто у покрајинску и
републичку касу. Чланица Град-
ског већа каже:

– Обавеза нам је била да не
трпимо јавашлук и безакоње.
Нико не може да буде јачи од
државе. Наш задатак је био
да све ставимо у легитимне
оквире. Нешто што је апсо-
лутно сигурно, јесте да су
школски пример града Пан-
чева следиле и друге локалне
самоуправе; с поносом може-
мо да кажемо да смо били
први у овој причи на терито-
рији Србије. Сви су само ради-
ли свој посао.

Поред ресорног секретари-
јата и чланице Градског већа,
у све су били укључени и пољо-
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Сун це и топло вре ме вра ти ли су енер -
ги ју која нам је недо ста ја ла у прет -
ход ним месе ци ма. Про бу ди ла се и
потре ба да се више кре ће мо, леп ше
обла чи мо, а самим тим и да боље
изгле да мо. Могу ћег вишка кило гра -
ма који смо зара ди ли пре ко зиме,
може мо да се осло бо ди мо вежба њем,
а како је про ле ће у свом пуном сја ју,
нема више про сто ра за изго во ре. Дан
је дужи, при ро да нас сво јом лепо том
мами да више бора ви мо напо љу. Сви -
ма су доступ ни пар ко ви, па је шет ња
оно нај ма ње што може мо ура ди ти за
сво је тело. Она не може да заме ни
вежба ње, али може нам помо ћи у
саго ре ва њу барем јед ног дела кало -
ри ја које смо уне ли током дана. С
дру ге стра не, ту је и дру же ње и већа
веро ват но ћа да срет не мо дра ге људе.

Пита ли смо наше сугра ђа не на који
начин они вежба ју ових дана.

НАДА МАТИЋ, пен зи о нер ка:
– Још нисам кре ну ла у актив ну

шет њу, али имам оби чај да шетам,
када је лепо вре ме, до Народ не баште.
Сада је ствар но див но напо љу, само
тре ба наћи вре ме на за рекре а ци ју.

МИР ЈА НА МИЛУ ТИ НОВ, тет ки ца у
ОШ „Миро слав Мика Антић”:

– Водим рачу на о свом здра вљу
тако што сам актив на. Идем у Народ -
ну башту, мало се бавим спор том,
трчим и радим вежбе за раз ги ба ва -
ње. Тру дим се да сва ког дана вежбам,
јер имам про бле ма с кич мом. Вежба -
ње ми олак ша ва тего бе.

СЛО БО ДАН МИЛО ВА НО ВИЋ, пен зи о нер:
– Тре нут но живим на селу, па се тамо

заба вљам у при ро ди. Кре ну ли су ти спољ ни
радо ви, сре ђи ва ње баште, а и сеје се пола ко.
То је сасвим довољ на актив ност за мене.

БОЈА НА ТРБЕН ЧИН, посла сти чар ка:
– Кад имам сло бод ног вре ме на,

шетам с деч ком по Народ ној башти.
Често одла зим с дру га ри ца ма на пиће
и у купо ви ну, која је тако ђе вид рекре -
а ци је.

САФЕТ ХАЏЕ ЛИЋ, пен зи о нер:
– Тре нут но сам у про ла зу кроз град,

ина че живим на селу, у Мра мор ку.
Про во дим вре ме напо љу, а сва ко днев -
но са сво јим при ја те љем пеша чим до
шуме, где се нала зе викен ди це. Већ
седам годи на сва ког дана шета мо по
шест кило ме та ра у јед ном сме ру.

НИКО ЛА САДАК, мета ло фре зач:
– Немам довољ но вре ме на због посла,

а кад успем да угра бим неко вре ме,
одем до Спорт ског цен тра на трча ње.

Анке ти ра ла Мир ја на 

Марић Велич ко вић

Б. ТРБЕНЧИНС. МИЛОВАНОВИЋ С. ХАЏЕЛИЋ Н. САДАК

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ВЕЖБА ТЕ ОВИХ ДАНА?

Сва ко днев на шет ња у при ро ди

М. МИЛУТИНОВН. МАТИЋ

ХРОНИКА

УСКО РО У НАШЕМ ЛИСТУ:

КО И КАКО АНГА ЖУ ЈЕ АДВО КА ТЕ
ЗА ПРЕД МЕ ТЕ ИЗ ПОРО ДИЧ НОГ ПРА ВА

2018. годи не, адво кат Анђе ли ја Мило -
ше вић из Пан че ва, од стра не овог суда,
у поро дич ним спо ро ви ма, поста вље на
јед ном за при вре ме ног заступ ни ка.

– у вези с пита њи ма која се одно се
на засту па ња адв. Анђе ли је Мило ше -
вић из Пан че ва у поро дич ним спо ро -
ви ма, база АВП про гра ма овог суда даје
пода так да су у пери о ду од 1. 1. 2017.
годи не до 29. 3. 2018. годи не у Основ -
ном суду у Пан че ву запри мље на укуп -
но 983 ини ци јал на акта из поро дич ног
пра ва и да је у овој мате ри ји, у назна -
че ном пери о ду, адв. Анђе ли ја Мило -
ше вић из Пан че ва анга жо ва на као пуно -
моћ ник стран ке од стра не физич ких
лица, не суда, у 30 пред ме та”.

Ипак, не сасвим задо вољ ни доби је -
ним одго во ри ма, посла ли смо још
један мејл: „Пошто ва на Дра га на, хва -
ла вам на одго во ру и сарад њи, али
морам да при ме тим да сте се бази ра -
ли на само послед њих 15 месе ци, а у
пита њи ма нису посто ја ли вре мен ски
окви ри. Зато вас молим да погле да те
у бази АВП про гра ма коли ко је пред -
ме та адво кат Анђе ли ја Мило ше вић у
послед њих десет годи на води ла као
заступ ник у слу ча је ви ма које смо опи -
са ли, као и да тај пода так с нама поде -
ли те у нај ско ри јем могу ћем року.”

Још увек чека мо одго вор на овај
мејл. Потом ћемо сазна ња која има -
мо укр сти ти са зва нич ним пода ци ма,
па ћемо доби ти ком плет ну сли ку.

С. Трај ко вић

Цен тар за соци јал ни рад
„Соли дар ност” у Пан че ву
нај ве ћа ениг ма?

Нови на ри нашег листа су дошли до
сазна ња да тек неко ли ко адво ка та
испред Основ ног суда у нашем гра ду
води пред ме те из обла сти поро дич -
ног пра ва, те да се нај че шће поми ње
име Анђе ли је Мило ше вић. То је био
раз лог да про ве ри мо ове наво де, па
смо сто га сту пи ли у кому ни ка ци ју са
овом инсти ту ци јом.

Јасми ни Петро вић, пред сед ни ци
Основ ног суда у Пан че ву, поста ви ли
смо сле де ћа пита ња:

1. Коли ко пред ме та је укуп но адво -
кат Анђе ли ја Мило ше вић доби ла да
води по слу жбе ној дужно сти када се
ради о Цен тру за соци јал ни рад „Соли -
дар ност” у Пан че ву?

2. Коли ко је напла ти ла сво је услу ге?
3. Коли ко пред ме та је доби ла, а

коли ко изгу би ла?
Сти гао је одго вор, који је пот пи са -

ла Ната ша Цицуљ, секре тар суда, и
то ове садр жи не:

„Пово дом Вашег меј ла од 8. мар та
оба ве шта ва мо Вас да се са пита њи ма
која сте поста ви ли пред сед ни ку овог
суда обра ти те над ле жном Цен тру за
соци јал ни рад у Пан че ву, који поста -
вља ста ра о це за посеб не слу ча је ве”.

Пита ња смо из разу мљи вих раз ло га
мора ли да поно ви мо, допу ни мо и пре -
фор му ли ше мо. Нарав но, из пошто ва -
ња и пре ма инсти ту ци ји и пред сед ни -
ци Основ ног суда, у меј лу је ста ја ло
сле де ће: „Уз дужно ува жа ва ње и Вас и
суда којим пред се да ва те, сло жи ће те
се с нама да одго во ре на ова пита ња
пре може те дати ви него Цен тар за
соци јал ни рад у Пан че ву, како сто ји у
вашем одго во ру на прет ход ни мејл
који је послат 8. мар та”.

У нашем меј лу је сада ста ја ло ово:
„Пошто ва на пред сед ни це, с обзи ром
на то да има мо сазна ња да је адво кат
Анђе ли ја Мило ше вић има ла нај ве ћи
број пред ме та, пре ко две сто ти не,

Тзв. тесто ви инте гри те та, тач ни је
тести ра ња поли ца ја ца на то да ли су
под ло жни коруп ци ји – јед на је од нај -
ва жни јих нови на недав но усво је ног
Зако на о изме на ма и допу на ма Зако -
на о поли ци ји.

Тим тесто ви ма ће се нена ја вље но и
без прет ход ног оба ве шта ва ња про ве -
ра ва ти како људи у поли циј ским уни -
фор ма ма реа гу ју када неко поку ша
да их под ми ти, или да им пону ди

новац као награ ду за неку услу гу. То
ће ради ти њихо ве коле ге, поли цај ци,
које они не позна ју.

Како пише у чла ну 230 допу ње ног
Зако на о поли ци ји, спро во ђе њу тих
тесто ва прет хо ди ће ини ци ја ти ве да се
оба ве, одлу ке да буду оба вље ни и пла -
но ви на који начин ће се врши ти.

Важно је да ће се посту пак спро во -
ђе ња тесто ва инте гри те та покре та ти
након писа не и обра зло же не ини ци -
ја ти ве мини стра уну тра шњих посло -
ва, дирек то ра поли ци је или начел ни -
ка Сек то ра уну тра шње кон тро ле,
посеб не слу жбе која је заду же на за
кон тро лу зако ни то сти рада запо сле -
них у поли ци ји.

Одлу ку да су испу ње ни сви усло ви
да се ти тесто ви спро ве ду доно си ће
начел ник Сек то ра. Он ће бити заду -
жен и да пре ци зи ра све дета ље о томе
како, када, и у којим усло ви ма ће се
то ради ти. 

У чла ну 230 нагла ше но је и да ће
током спро во ђе ња тесто ва мора ти да
се пошту ју основ на људ ска пра ва, сло -
бо де, про фе си о нал ни инте гри тет и
досто јан ство поли ца ја ца који буди
тести ра ни. Осим тога, стро го је забра -
ње но да их њихо ве коле ге које ће их
про ве ра ва ти под сти чу да извр ше неко
кри вич но дело. Међу тим, дозво ље но
је аудио или видео сни ма ње реак ци ја
тести ра ног (тести ра них).

Зако ном је пред ви ђе но и то да резул -
та ти тесто ва инте гри те та могу да буду
пози тив ни или нега тив ни. На при мер,
уко ли ко је поли ца јац који је био субје -
кат тести ра ња узео пону ђе ни новац,
ауто мат ски ће се еви ден ти ра ти да није
дока зао свој про фе си о нал ни инте гри -
тет и то ће бити основ да про тив њега
буде покре нут дисци плин ски посту пак.

После усва ја ња допу ње ног Зако на о
поли ци ји Мини стар ство уну тра шњих
посло ва је оба ве зно да интен зи ви ра
бор бу про тив коруп ци је међу запо сле -
ни ма. У скла ду с тим, у чла ну 230б
про пи са не су оба ве зе да ста ре ши не
поли ци је и виши руко во ди о ци у хије -
рар хи ји сачи ња ва ју изве шта је с пре по -
ру ка ма и мера ма за спре ча ва ње, убла -
жа ва ње и ели ми ни са ње веро ват но ће за
поја ву коруп ци је. На осно ву тих изве -
шта ја реа го ва ће Сек тор уну тра шње кон -
тро ле, као и Аген ци ја за бор бу про тив
коруп ци је.

Важно је напо ме ну ти и да је зако -
ном пред ви ђе но да Сек тор уну тра шње
кон тро ле кон ти ну и ра но пра ти имо вин -
ско ста ње свих запо сле них у МУП-у,
посеб но висо ко пози ци о ни ра них ста -
ре ши на и руко во ди ла ца. М. Г.

НОВИ НА У РАДУ ПОЛИ ЦИ ЈЕ

Тести ра ње на скло ност 
ка коруп ци ји

У ДОМУ ВОЈ СКЕ, 14. АПРИ ЛА

Скуп шти на удру же ња 
вој них пен зи о не ра

МОЛ БА НАД ЛЕ ЖНИ МА

Сани рај те удар не рупе 
на коло во зи ма

УПРА ВА ЦАРИ НА О НЕДАВ НИМ АКЦИ ЈА МА

Спре че на про да ја 
дра го це них нов чи ћа

У субо ту, 14. апри ла, од 11 сати, у
Дому вој ске биће одр жа на избор на
скуп шти на Град ског удру же ња вој -
них пен зи о не ра. Том ску пу ће као
гост при су ство ва ти пред сед ник Удру -

же ња вој них пен зи о не ра Срби је
Љубо мир Дра га њац.

Он ће гово ри ти о акту ел ним про бле -
ми ма који се тичу вој них пен зи о не ра, а
након тога ће бити одр жа ни избо ри. 

После зиме и баца ња соли на коло -
во зе да се не би ства ра ла поле ди ца,
на њима је оста ло мно го рупа и оште -
ће ња, које би што пре тре ба ло сани -
ра ти да наши мото ри зо ва ни сугра -

ђа ни не би оште ћи ва ли сво ја вози -
ла. Довољ на опо ме на за то могла би
да буде ова рупа коју смо сни ми ли у
јед ној ули ци на Тесли.

М. Г.

Упра ва цари на недав но је два пута
спре чи ла поку ша је јед ног нашег
сугра ђа ни на да про да ста ре и вред -
не нов чи ће у ино стран ству – саоп -
шти ла је та слу жба. Он је нај пре оне -
мо гу ћен у поку ша ју да јед ном лицу
у Ката ру поша ље нов чић с бро јем
1807, који, по све му суде ћи, озна ча -
ва годи ну када је иско ван.

Након тога послао је слич ну
пошиљ ку у Торон то, али су у њој
била три нов чи ћа. С обзи ром на то
да би могли да буду од кул тур не,
исто риј ске или архе о ло шке вред но -
сти, нов чи ћи су пре да ти над ле жној
слу жби да их она про це ни.

„Позна то је да лов ци на бла го и
тргов ци ста ри на ма пре ко па ва ју и
раза ра ју лока ли те те широм Срби је
у потра зи за дра го це но сти ма које

могу да про да ју дру гим лици ма.
Вред ни анти кви те ти с наших про -
сто ра често завр ша ва ју на аук ци ја -
ма на Запа ду, где се про да ју по цена -
ма које нису ни при бли жне њихо вој
ствар ној вред но сти и зна ча ју који
има ју за нашу архе о ло ги ју и исто -
ри ју”, пише тако ђе у саоп ште њу Упра -
ве цари на. М. Г.

више од свих оста лих адво ка та, молим
Вас да ми у што кра ћем року одго во -
ри те на сле де ћа пита ња:

1. Коли ко пред ме та је укуп но адво -
кат Анђе ли ја Мило ше вић доби ла да
води када се ради о раз во ди ма?

2. Коли ко када су у пита њу издр -
жа ва ња деце?

3. Који је тачан број пред ме та које
је води ла у вези с пове ра ва њем деце?

4. У коли ко пред ме та је била поста -
вље на за при вре ме ног заступ ни ка?

5. Коли ко пред ме та је доби ла, а
коли ко изгу би ла?”

Овај допис је озбиљ ни је схва ћен,
па су одго во ри овог пута посто ја ли.
Пот пи са ла их је Дра га на Зло ко ли ца,
порт па рол Основ ног суда:

„Пово дом Вашег зах те ва, доста вље -
ног Основ ном суду у Пан че ву меј лом
23. мар та 2018, пру жа мо Вам сле де -
ће подат ке из АВП про гра ма
(аутоматско вођење предмета):

– база АВП про гра ма, коју при ме -
њу је суд и на осно ву које се пра ве зва -
нич ни изве шта ји, даје пода так да је у
пери о ду од 1. 1. 2017. годи не до 29. 3.



Град ска библи о те ка Пан че -
во је на осно ву гра ђе из сво -
јих фон до ва при ре ди ла изло -
жбу пово дом сто годи на од
рође ња Алек сан дра Сол же њи -
ци на (1918–2008), нај и стак -
ну ти је лич но сти књи жев ног
отпо ра совјет ском тота ли та -
ри зму.

Рођен је 1918. годи не у
Кисло вод ску. Завр шио је сту -
ди је мате ма ти ке и физи ке на
Уни вер зи те ту у Росто ву 1941.
годи не, а пара лел но је сту ди -
рао и на Инсти ту ту за исто ри -
ју, фило зо фи ју и књи жев ност
у Москви.

Био је уче сник Дру гог свет -
ског рата 1945. годи не. У чину
капе та на бива ухап шен под
опту жбом да је кри ти ко вао
Ста љи но ву власт. Осу ђен је на
осам годи на лого ра у Сиби ру.
После реха би ли та ци је 1956.
годи не почи ње да се бави књи -
жев ним радом. Позна тим га
је учи нио роман „Један дан
Ива на Дени со ви ча”, који се
теме љи на опи су Руса у логор -
ском зато че ни штву. Његов
књи жев ни рад трпео је жесто -
ку цен зу ру, тако да је совјет -
ска власт 1974. годи не одлу -
чи ла да га про те ра. У изгнан -

ству је живео у Швај цар ској, а
потом у Аме ри ци. Све вре ме
пише и обја вљу је. У том пери -
о ду наста ју пре о ста ли томо ви
„Архи пе ла га Гула га”, као и
ауто би о гра фи ја „Борио се шут
с рога тим” (1975). У Руси ју се
вра ћа 1994. годи не и тада
почи ње вео ма пло дан пери од
њего вог рада. Пише књи жев -
но те о риј ске тек сто ве о савре -
ме ним руским песни ци ма, о
Алек се ју Тол сто ју, Чехо ву, раз -
не фило зоф ско-исто риј ске сту -
ди је, лир ске мини ја ту ре.

Годи не 1970. добио је Нобе -
ло ву награ ду за књи жев ност.

Упр кос нега тив ној оце ни њего -
вих ста во ва из послед њег раз -
до бља Сол же њи цин и даље зау -
зи ма зна чај но место у руској
књи жев но сти дру ге поло ви не
20. века. Умро је у Москви
2008. годи не.

Изло жбу je при ре ди ла Љиља -
на Драк шан, виши библи о те -
кар.

Слат ки корен (Glycyrrhiza gla-
bra L.) или, како га у нашем
наро ду зову, сла дић, гли це -
ри за, гли ћи ри ца, коње да, сла -
цић, госпи но зеље, пати ка,
слат ка коре ни ца, слат ко дрво,
слат ка тра ва или слат ки
багрем, јесте више го ди шња
полу др ве на ста маху нар ка
бога та сапо ни зи ди ма. Живи
дуже од свих врста гаје ног
леко ви тог биља (два де сет и
више годи на). Слат ки корен
посе ду је вео ма раз ви је не моћ -
не коре но ве и сто ло не, који
могу дости ћи дужи ну од 13
мета ра, што зави си од ста ро -
сти биљ ке. У слу жбе ној упо -
тре би су корен (Liquiritiae
radix) и сто ло ни ста ри три-
чети ри годи не. Под зем ни
дело ви те ста ро сти има ју нај -
ви ше гли ци ри зи на (до 15%)
и фла во но и да, који чине глав -
не дело твор не мате ри је коре -
на. Гли ци ри зин је носи лац
слат ког уку са, а педе сет пута
је сла ђи од саха ро зе. Гли ци -
ри зин (ГЛ) као актив на мате -
ри ја ула зи у састав вели ког
бро ја пре храм бе них, фар ма -
це ут ских и козме тич ких про -
из во да. Сла дић је јед на од
нај ста ри јих леко ви тих биља -
ка, те је у упо тре би неко ли ко
хиља да годи на. Древ ни Егип -
ћа ни су га кори сти ли као
леко ви то сред ство, а про на -
ђе не су и њего ве зали хе у
гроб ни ци кра ља Тута. Про -
тив ћела во сти су га још 360.
годи не пре нове ере кори -
сти ли у Риму. Модер не бом -
бо не од слат ког коре на дати -
ра ју из 17. века, када су их из
Холан ди је по целом све ту
про ши ри ли холанд ски мор -
на ри. Да је зна чај сла ди ћа у
прет ход ним вре ме ни ма био
изра зит, потвр ђу ју и мешта -
ни из око ли не Бам бер га у
Немач кој, који су сла ди ћу
дали посеб но место на грбу
сво га кра ја.

Корен слат ког коре на је
спо ља сме ђе, а изну тра све -
тло жу те боје. Жута боја поти -
че од фла вон ских једи ње ња
(ликви ри ци на и др.). Про ди -
ре дубо ко у земљи ште и сво -
јим раз гра на тим систе мом
коре ња, сто ло на и ризо ма
добро везу је земљи ште и јако
је пого дан за спре ча ва ње еро -
зи је. На коре ну се јавља ју квр -
жич не бак те ри је, које врше
азо то фик са ци ју слич но као и
на коре ну дру гих биља ка из
фами ли је маху нар ки (фам.
Fabaceae). То зна чи да и сла -
дић, на овај начин, везу је
атмос фер ски азот и тиме
попра вља и обо га ћу је земљи -
ште азот ним једи ње њи ма. На
сва ком коре ну нај че шће се
сре ћу два до пет сто ло на. Из
поје ди них сто ло на изби ја ју
нове биљ ке, корен расте вер -
ти кал но, а водо рав но и косо
расту нови сто ло ни. Тако се
сла дић сам раз мно жа ва, те се
вео ма брзо шири. Ста бло је
добро раз ви је но, у гор њем делу
раз гра на то, хра па во или густо
покри ве но дла ка ма и жле зда -
ма, висо ко и до два метра.
Како из ризо ма изби ја по неко -
ли ко ста бљи ка, оне фор ми ра -
ју зби је ни честар који на први
поглед личи на мла ду багре -
мо ву шуми цу. Ста бљи ке су

обра сле наиз ме нич но поста -
вље ним листо ви ма дугач ким
од 10 до 20 цм. Листо ви су
непар но пера сто сло же ни, са
чети ри до осам пари овал них
листи ћа целог обо да, и по
томе слат ки корен личи на
багрем. Листи ћи су јаја стог
до изду же но елип тич ног обли -
ка, дугач ки од два до пет цен -
ти ме та ра и широ ки 1,5–2,5
цм. На врху су зао бље ни, с
крат ком бодљи цом, са изра -
же ном пера стом нер ва ту ром
и смо ла сто лепљи вим, седе -
ћим све тлим жле зда ма на
налич ју. Слат ки корен обич -
но цве та у пери о ду мај –јул.
Цве то ви су од љуби ча сто пла -
ве до љуби ча сто цр ве не боје,
дужи не око један цен ти ме -
тар, сме ште ни на крат кој цвет -
ној дршци. Фор ми ра ју гро -
зда сте цва сти које се састо је
од 20 до 30 цве то ва. Цва сти
се нала зе на врху ста бљи ке и
у пазу ху листо ва. Цве то ви су
бога ти нек та ром па их пче ле
радо посе ћу ју. Плод је маху -
на која не пуца. Маху на је
црвен ка сто сме ђе боје, дугач -
ка два-три цен ти ме тра, с три
до пет семен ки. Семе је сит -
но. Маса 1.000 семен ки изно -
си око 10 гра ма. Има сла бу
кли ја вост и задр жа ва је крат -
ко вре ме. Семе ња ча му је изу -
зет но јака и отпор на, па је
нео п ход на ска ри фи ка ци ја
ради бољег кли ја ња.

Има га у чита вој јужној
Евро пи, југо за пад ној Ази ји и
север ној Аме ри ци. У земља -
ма бив ше Југо сла ви је засту -
пљен је у Срби ји, Хрват ској и
Сло ве ни ји. Нај ви ше се гаји у
Шпа ни ји, Ита ли ји, Фран цу -
ској, Енгле ској и САД. Пре -
ма тем пе ра ту ри нема вели ке
зах те ве. Лако пре зи мља ва у
нашим кли мат ским усло ви -
ма. Нај бо ље успе ва на јужним
екс по зи ци ја ма, одно сно на
добро осун ча ним тере ни ма.
Засе ње на места не под но си.
За успе шно гаје ње сла ди ћа
земљи ште тре ба да има добре
вод но-вазду шне осо би не,
одно сно да је поро зно и да
добро чува вла гу. Тре ба ло би
да буде сред ње обез бе ђе но
хран љи вим мате ри ја ма. Ово -
ме су нај при бли жни је песко -
ви те ило ва че. Али како сла -
дић има моћан коре нов
систем, он може успе ва ти и
на сиро ма шни јим и еро зи -
јом угро же ним земљи шти ма,
а ника ко на заба ре ним и вла -
жним земљи шти ма. У одно -
су на прет ход ни пери од број -
ност само ни клог слат ког коре -
на је уве ли ко сма ње на. Иако
посе ду је рела тив но ефи ка сан
систем само ре про дук ци је,
потра жња и добра цена ути -
ца ли су на сма ње ње њего вог
при су ства у при ро ди, те се
нерет ко нала зи као јед на од
зашти ће них врста у Наред би
о забра ни саку пља ња поје ди -
них зашти ће них врста дивље
фло ре и фау не, коју пред ла -
же Завод за зашти ту при ро де
Срби је. Рани је се саку пљао с
неко ли ко лока ли те та у Вој -
во ди ни, наро чи то на Фру шкој
гори, као и на висо ким песко -
ви тим оба ла ма Дуна ва. Данас
се сиро ви на обез бе ђу је углав -
ном од гаје них биља ка. 

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 13. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Слат ки корен

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ПРЕД СТА ВЉЕ НЕ КЊИ ГЕ ИЗДА ВАЧ КЕ КУЋЕ „АГА ПЕ”

КУЛ ТУР НИ ХЕРО ЈИ ДАНА ШЊИ ЦЕ
Чети ри нова изда ња

Госто ва ли 
Алек сан дар Гај шек,
Алек сан дра 
Нин ко вић Ташић и
Арно Гујон

Кра јем мар та у Град ској библи -
о те ци Пан че во одр жа но је књи -
жев но вече посве ће но књи га ма
изда вач ке куће „Ага пе”, које је
орга ни зо ва ло удру же ње „Лас
хен тес”. Том при ли ком су пред -
ста вље на чети ри нова насло ва:
„Ага пе 4” Алек сан дра Гај ше ка,
„Зве здо број ци” Алек сан дре Нин -
ко вић Ташић, „Сви моји путе ви
воде ка Срби ји” Арноа Гујо на и
ауто би о гра фи је Мих ај ла Пупи -
на и Нико ле Тесле у јед ној књи -
зи. О књи га ма су, у пре пу ној
чита о ни ци, гово ри ли сами ауто -
ри, а вели ко оду ше вље ње иза -
зва ло је госто ва ње фран цу ског
хума ни тар ца Арноа Гујо на.

Он је осни вач и дирек тор
фран цу ске невла ди не орга ни -
за ци је „Соли дар ност за Косо -
во”. У сво јој књи зи „Сви моји
путе ви воде ка Срби ји” обја -
снио је раз ло ге осни ва ња хума -
ни тар не орга ни за ци је „Соли -
дар ност за Косо во” и анга жо -
ва ња око помо ћи Срби ма у
енкла ва ма на Косо ву. Та орга -
ни за ци ја је од осни ва ња допре -
ми ла помоћ у више од три де -
сет кон во ја у вред но сти већој
од мили он и по евра, реа ли зо -
ва ла је два на ест про је ка та, сара -
ђу је са Епар хи јом рашко-
-при зрен ском и има три де се -
так волон те ра. Помоћ тој орга -
ни за ци ји у Фран цу ској пру жа
десет хиља да дона то ра. Пред
Пан чев ци ма је нагла сио да се
једи но пла ши да му не забра не
да одла зи на Косо во, а под се -
тио је и на косов ско веро ва ње

ИЗЛО ЖБА У БИБЛИ О ТЕ ЦИ

Сто годи на од рође ња Алек сан дра Сол же њи ци на 

У Зре ња ни ну ће од 25. до 27.
апри ла бити одр жан тре нинг
за про мо ви са ње раз во ја локал -
них микро пре ду зе ћа за све оне
који желе да уна пре де послов -
не вешти не и боље упо зна ју
нови реги о нал ни тури стич ки
про из вод „Еко Тамиш”.

Тре нинг ће омо гу ћи ти прак -
тич не вежбе послов них вешти -
на и уна пре ђи ва ње про мо тив -
них и дру гих бизнис ала та који
се кори сте у тури зму, али и
било ког дру гог посла који зах -
те ва рад с људи ма. Уче сни ци
ће доби ти основ не вешти не,
ресур се и тех ни ке. Циље ви су:
ства ра ње све сти о зна ча ју истра -
жи ва ња тржи шта и иден ти фи -
ко ва њу циљ них гру па у тури -
зму; уче ње о томе како се при -
ме њу ју раз ли чи ти кон цеп ти и
тех ни ке; иден ти фи ко ва ње и
пла ни ра ње нај бо љег при сту па
про мо ци ји у тури зму; изград -
ња вешти на и уче ње тех ни ка
ефи ка сне про мо ци је; сагле да -

ва ње потре ба куп ца/тури сте,
као и сти ца ње уви да у потен -
ци јал и огра ни че ња онлајн мар -
ке тин га.

Тре нинг је посеб но дизај ни -
ран за микро пре ду зе ћа. Поде -
љен је у три јед но днев не сеси -
је, па уче сни ци неће пре ду го
бити одсут ни с посла. Првог
дана ће се гово ри ти о истра -
жи ва њу тржи шта и одре ђи ва -
њу циљ них гру па, а током дру -
гог дана уче сни ци ће се усме -
ра ва ти на прак тич не аспек те,

укљу чу ју ћи про мо ци ју, са
акцен том на онлајн мар ке тин -
гу. Послед њи дан тре нин га
пред ви ђен је за суми ра ње сте -
че ног зна ња, као и пове зи ва ње
нау че них тех ни ка и ала та с
кон крет ним тури стич ким про -
из во дом „Еко Тамиш”.

Обу ка је засно ва на на нај бо -
љим међу на род ним прак са ма
и широ ком спек тру зна ња
струч ња ка из ове обла сти. Тре -
нинг је интер ак ти ван и укљу -
чу је вежбе и при ме ре из ствар -

ног живо та и води уче сни ке
кроз при ступ мар ке тин гу у
тури зму од почет ка до кра ја.
Тре не ри су иску сни струч ња -
ци из обла сти мар ке тин га у
тури зму.

Тре нинг ће бити одр жан на
срп ском јези ку. Уче шће пола -
зни ка је бес плат но, а за уче -
сни ке су обез бе ђе ни штам па -
ни и оста ли мате ри ја ли, хра на
и осве же ње, као и пре но ћи ште
за оне који има ју објек тив ну
потре бу за тим. Пожељ но је да
уче сни ци на тре нинг доне су
„памет не теле фо не” или лап -
топ рачу на ре.

Додат не инфор ма ци је о про -
це су при ја вљи ва ња могу се доби -
ти помо ћу сле де ћих кон та ка та:
daliborka.ivanovic@pks.rs
(063/10-44-290) и zoran.cer-
noh@pks.rs (066/87-51-195).

Тре нинг ће бити одр жан и у
Зре ња ни ну и Кова чи ци, од 19.
до 21. апри ла.

ТРЕ НИНГ У ПАН ЧЕ ВУ

Про мо ви са ње раз во ја микро пре ду зе ћа

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић

да „ако од сво јих уста не одва -
јаш, ти у сушти ни и не дајеш”.

Алек сан дра Нин ко вић Ташић
иста кла је да је у добру лако
добар бити, а да се на муци
позна ју јуна ци и да Арно није
ништа дру го него аутен тич ни
херој и јунак који није ни све -
стан свог јуна штва.

– Данас посто ја ти, пома га ти
и бити у нај те жим, збу њу ју ћим
тре ну ци ма уз срп ски народ,
мора да је иза зов прве врсте,
те га због тога сви гле да мо с
љуба вљу и дивље њем, јер дру -
га чи је не може. Ја се већ пет -
на ест годи на дру жим с нај ве -
ћим супер хе ро ји ма исто ри је и
ако могу нешто да нау чим, то
је да пре по знам обра зац који
је потре бан да се фор ми ра лик
херо ја. У савре ме ном добу вео -
ма је тешко пре по зна ти херо -
је, али само када погле да мо
Арно ов рад, може мо да буде -
мо срећ ни што дели мо про стор
с пра вим супер ју на ком – закљу -
чи ла је Алек сан дра Нин ко вић
Ташић.

Аутор и води тељ еми си је
„Ага пе” Алек сан дар Гај шек

детаљ ни је је гово рио о сво јој
послед њој књи зи, „Ага пе 4”,
наста лој у сарад њи са ака де -
ми ком Вла де том Јеро ти ћем,
који је нај зна чај ни ја осо ба сери -
ја ла „Ага пе”.

– Вла де та Јеро тић ми је увек
при чао о зна ча ју кон ти ну и те та
као јед ној од вред но сти које недо -
ста ју нашем наро ду. Често је
цити рао Амфи ло хи ја Радо ви ћа,
који је још када је био монах,
изја вио да Срби нема ју иден ти -
тет јер нема ју кон ти ну и тет. Зато
је сма трао да је то важно, јер би
та вред ност надо гра ди ла све дру -
го што Сло ве ни има ју – кре а -
тив ност, иде је, машту. Па зато
све што тра је неко вре ме тре ба
хва ли ти и бодри ти да опста не –
рекао је Гај шек.

Због тога је напи са на и четвр -
та књи га „Ага пе”, коју је уре -
ђи вао Вла де та Јеро тић. У крат -
ком року пре гле да но је око пет
сто ти на еми си ја и на кра ју је
иза бра но два на ест саго вор ни ка,
међу који ма су Арно Гујон, Алек -
сан дра Нин ко вић Ташић, али и
Дар ко Тана ско вић, Душан Кова -
че вић, Алек сан дар Кне же вић,

Жар ко Тре бје ша нин..., али и
један део који је посве ћен Вла -
де ти Јеро ти ћу и њего вом живо -
ту.

– Вла де та Јеро тић је био
неста шан дечак који је зада -
вао гла во бо ље роди те љи ма. Три
пута је био на иви ци да га изба -
це из гим на зи је, падао је на
поправ ни и онда се деси ло
нешто у њего вој души па је
трај но остао човек цркве и духа
– испри чао је Гај шек.

Он је обја снио да њего ва при -
ча отва ра могућ ност да раз ми -
шља мо да ли је сва ко пред о -
дре ђен за нешто.

– Да ли су Арно и Алек сан -
дра пред о дре ђе ни за то што
раде или је то неки лич ни труд
учи нио да забли ста ју ова квим
сја јем? То је пита ње за сва ко га
од нас. Да ли ипак чучи нешто
у нама, али из лењо сти и недо -
стат ка сна ге да пове ру је мо у
лич ни став, то се не реа ли зу је?
За шта се спре ма мо, а шта буде -
мо? Арно је желео да буде
инже њер еко ло ги је, али га је
пут довео у Срби ју и сада три -
на ест годи на пома же Срби ма
на Косо ву. Алек сан дра се спре -
ма ла да буде про фе сор књи -
жев но сти, а сада је про фе сор -
ка неке дру ге нау ке. Тако је и
Вла де та маштао да буде спор -
ти ста, атле ти чар, фуд ба лер.
Ипак, 1943. годи не, када је била
оку па ци ја, про чи тао је пуно
књи га, изме ђу оста лог и „Кво
вадис” Хен ри ка Сјен кје ви ча, и
тада је дожи вео мистич ни тре -
ну так, који се слич но опи су је у
књи га ма све тих ота ца – обја снио
је Гај шек.

На кра ју вече ри Стар че вац
Ненад Миле тић, који руч но
изра ђу је народ ни музич ки
инстру мент кавал, покло нио је
Арноу Гујо ну пет кава ла, које
ће он посла ти на Косо во, у шко -
ле по свом избо ру.



додао да је важно да се упо ре -
до с тим ради на тех нич ком
оса вре ме ња ва њу обра зов них
уста но ва.

Европ ски стан дар ди
С дру ге стра не, пот пред сед ник
Покра јин ске вла де и покра јин -
ски секре тар за обра зо ва ње,
про пи се, упра ву и наци о нал не
мањи не – наци о нал не зајед ни -
це Михаљ Њилаш у свом обра -
ћа њу је нагла сио да је важно
да се обез бе ди одго ва ра ју ћа
инфра струк ту ра, по европ ским
стан дар ди ма, која задо во ља ва
потре бе новог тех но ло шког раз -
во ја. Како је рекао, кон ти ну и -
ра но финан си ра ње реви та ли -
за ци је обје ка та које кори сте
обра зов не уста но ве мора бити
при о ри тет Покра јин ске вла де.

– Одлуч ни смо да истра је мо
и наста ви мо ка циљу, а то је
обез бе ђи ва ње бољих усло ва за
бора вак и рад у уста но ва ма

Почи њу радо ви 
у основним шко ла ма
„Ђура Јак шић” и „Вук 
Кара џић”

У јулу нови кон курс

Пред сед ник Покра јин ске вла -
де Игор Миро вић у сре ду, 4.
апри ла, у пала ти Бано ви не, уру -
чио је уго во ре у вред но сти од
150,4 мили о на дина ра за инве -
сти ци је у обла сти обра зо ва ња
у 2018. годи ни. Сред ства су
доби ле 53 уста но ве – основ не
и сред ње шко ле, пред школ ске
уста но ве и домо ви уче ни ка –
за рекон струк ци ју, адап та ци ју,
сана ци ју и инве сти ци о но одр -
жа ва ње обје ка та.

Миро вић је том при ли ком
иста као да Покра јин ска вла да
неће ста ти на овом кон кур су и
наја вио да ће у јулу бити рас -
пи сан нови кон курс с новим
сред стви ма. Како је рекао, мно -
ги нису веро ва ли да ће се овај
про грам спро ве сти и да ће тра -
ја ти у кон ти ну и те ту све до
момен та док се у свим основ -
ним и сред њим шко ла ма, пред -
школ ским уста но ва ма и уче -
нич ким домо ви ма у Вој во ди -
ни не сани ра ју и рекон стру и -
шу објек ти и не обез бе ди енер -
гет ска ефи ка сност.

– Ова годи на је за нас тек
поче ла и ових 150 мили о на
дина ра је прва фаза у реа ли за -
ци ји важних инве сти ци ја. Један
део посло ва ради ће Кан це ла -
ри ја за јав на ула га ња Вла де
Срби је, с којом је Покра јин ска
вла да успо ста ви ла пуну коор -
ди на ци ју, а део посло ва ради -
ће локал не само у пра ве. Наш
план је да до кра ја ман да та ове
вла де има мо пун кон ти ну и тет
у реа ли за ци ји ових посло ва.
Жели мо да све шко ле буду
рекон стру и са не и да усло ви у
који ма наша деца уче, буду мно -
го бољи – казао је Миро вић и

Упис буду ћих прва ка у основ не
шко ле почeo je у поне де љак, 2.
апри ла, и тра је до 31. маја 2018.
годи не. Уче ни ци који се не упи -
шу до овог рока, моћи ће то да
ура де до почет ка школ ске годи -
не. На осно ву пода та ка о деци
која поха ђа ју оба ве зни при прем -
ни пред школ ски про грам, који -
ма рас по ла же Покра јин ски
секре та ри јат за обра зо ва ње, про -
пи се, упра ву и наци о нал не
мањи не – наци о нал не зајед ни -
це, оче ку је се да ће се у 2018/19.
школ ској годи ни у основ не шко -
ле на тери то ри ји АП Вој во ди не
у први раз ред упи са ти око 17.600
уче ни ка.

Број деце која се упи су ју у
први раз ред, у поре ђе њу са
школ ском 2017/2018. годи ном,
при бли жно је исти као и прет -
ход не школ ске годи не. У први
раз ред основ не шко ле упи су је
се сва ко дете које до 1. сеп -
тем бра 2018. навр ши нај ма ње
шест и по годи на, а нај ви ше
седам и по годи на. То зна чи да
се у први раз ред основ не шко -
ле у школ ској 2018/2019. годи -
ни упи су је гене ра ци ја деце
рође на од 1. мар та 2011. до 28.
фебру а ра 2012. годи не. У шко -
лу се могу упи са ти и деца која
до 1. сеп тем бра навр ше шест
до шест и по годи на, уз оба ве -

зну про ве ру њихо ве спрем но -
сти за пола зак у шко лу, као и
деца ста ри ја од седам и по
годи на која – због боле сти или
дру гих раз ло га – нису упи са на
у први раз ред. Шко ла је дужна
да упи ше сва ко дете с под руч -
ја шко ле, а на зах тев роди те ља
– у скла ду с про стор ним и
кадров ским могућ но сти ма – и
дете с под руч ја дру ге шко ле.
Све пан че вач ке шко ле спрем -
не су за при јем при ја ва за упис
прва ка.

При ја вљи ва ње деце оба вља
се у обра зов ним уста но ва ма и
роди те љи/ста ра те љи тре ба да
доста ве шко ла ма фото ко пи ју

лич не кар те, потвр ду лека ра
да је дете здрав стве но спо соб -
но за пола зак у шко лу, извод
из матич не књи ге рође них, при -
ја ву ста на (на увид) и уве ре ње
о завр ше ном при прем ном пред -
школ ском про гра му. Испи ти -
ва ње дете та оба ви ће пси хо лог
и педа гог шко ле. У шко ле за
обра зо ва ње уче ни ка са смет -
ња ма у раз во ју уче ник се упи -
су је на осно ву мишље ња Интер -
ре сор не коми си је за про це ну
потре бе за пру жа ње додат не
обра зов не, здрав стве не или
соци јал не подр шке, уз сагла -
сност роди те ља одно сно ста -
ра те ља.

Проб но тести ра ње
мату ра на та током
викен да

У основ ним шко ла ма у Срби ји
у петак и субо ту, 13. и 14. апри -
ла, биће одр жан проб ни завр -
шни испит за осма ке, а шко ле
су пре у зе ле тесто ве у сре ду, 11.
апри ла, са сај та Заво да за вред -
но ва ње ква ли те та обра зо ва ња
и вас пи та ња. Про ба мале мату -
ре биће орга ни зо ва на за 71.661
осма ка. Тест из мате ма ти ке зака -
зан је за петак у 12 сати, а тест
из матер њег јези ка биће одр -
жан у субо ту од 9 сати. Ком би -
но ва ни тест (био ло ги ја, хеми ја,
исто ри ја, гео гра фи ја и физи ка)

осма ци ће реша ва ти у субо ту
од 11.30. Мали мату ран ти има -
ће при ли ку да про ве ре сво је
зна ње две месе ца пре мале
мату ре, која је зака за на за 18,19.
и 20. јун. Зада ци ће бити, као
и на пра вом тести ра њу, поде -
ље ни у три нивоа – основ ни,
сред њи и напред ни.

Ове годи не биће дру га чи ји
начин бодо ва ња мале мату ре.
Сада шњи и буду ћи осма ци
бодо ва ће се по новом прин ци -
пу на малој мату ри – на осно ву
успе ха доби ће нај ви ше 60 пое -
на, а на завр шном испи ту моћи
ће да осво је још мак си мал но
40. Нови начин бодо ва ња сту -
па на сна гу ове школ ске годи -
не. Мини стар ство про све те и

тех но ло шког раз во ја ова кву
про ме ну је наја ви ло још у сеп -
тем бру уз обра зло же ње да на
малој мату ри тре ба да се више
вред ну је, а самим тим и боду -
је, зна ње које ђаци пока жу на
испи ту од општег успе ха
постиг ну тог током осмо го ди -
шњег шко ло ва ња. Наи ме,
опште је позна то да се у шко -
ла ма врше при ти сци на настав -
ни ке и дирек то ре да ђаци
„доби ју” што више оце не и сто -
га је над ле жно мини стар ство
одлу чи ло да про ме ни пра ви ла
игре. Тако ће од ове годи не
тесто ви из срп ског и мате ма -
ти ке носи ти по 13 бодо ва, док
ће се ком би но ва ни тест вред -
но ва ти са 14 бодо ва.

Поред ових изме на, мату -
ран ти ове годи не могу оче ки -
ва ти и више отво ре них пита ња
из срп ског, као и пита ња која
ће зах те ва ти пове зи ва ње зна -
ња из раз ли чи тих обла сти. Ком -
би но ва ни тест ће се, као и лане,
доби ја ти по раз ли чи тим гру -
па ма, да би се сма њи ло пре пи -
си ва ње. Ујед но, доса да шња
прак са на ком би но ва ном тесту
– по чети ри пита ња из пет пред -
ме та: исто ри је, гео гра фи је, био -
ло ги је, физи ке и хеми је – дожи -
ве ће про ме ну. Ради се на томе
да ђаци пока жу функ ци о нал -
но зна ње – да се гра ди во из
књи жев но сти и дела одре ђе -
них писа ца пове зу ју и са одре -
ђе ним пери о дом из исто ри је.

Мини стар ство зашти те живот -
не сре ди не обја ви ло је почет -
ком апри ла јав ни кон курс за
доде лу сред ста ва за подр шку
про јек ти ма цивил ног дру штва
у обла сти зашти те живот не
сре ди не у 2018. годи ни. Како
сто ји у пози ву, општи циљ јав -
ног кон кур са је зашти та и уна -
пре ђе ње живот не сре ди не.
Пред ност ће има ти про гра ми
који се темат ски одно се на
зашти ту при ро де (еко ло шка
мре жа и зашти ће на под руч -
ја), успо ра ва ње кли мат ских
про ме на (пољо при вре да, енер -
ге ти ка, сао бра ћај, шумар ство
и воде), раз вој еко ло шког
пред у зет ни штва (еко ло шка
мре жа, зашти ће на под руч ја,
цир ку лар на еко но ми ја), као
и они који под сти чу гра ђан -
ски акти ви зам (при ме на зако -
на из доме на зашти те живот -
не сре ди не, упра вља ње отпа -
дом и отпад ним вода ма, стра -
те шка про це на и про це на ути -

ца ја на живот ну сре ди ну) и
уна пре ђу ју еко ло шко обра зо -
ва ње (еко ло шка мре жа и
зашти ће на под руч ја, кли мат -
ске про ме не, одр жи ви раз вој).
Поред тога, невла ди не орга -
ни за ци је има ју могућ ност да,
уз подр шку Мини стар ства,
реа ли зу ју актив но сти у вези с
пошу мља ва њем.

Рок за под но ше ње при ја ва
је закључ но са 24. апри лом.
Новац за овај кон курс, у укуп -
ном изно су од 35 мили о на
дина ра, обез бе ђен је у скла ду
са Зако ном о буџе ту Репу бли -
ке Срби је за 2018. годи ну.
Про јект ном при ја вом може
се потра жи ва ти нај ви ше до
90 про це на та укуп но потреб -
них сред ста ва. Мини ма лан
износ по про јек ту је 300.000,
а мак си ма лан 2.000.000 дина -
ра. Оче ки ва ни датум почет -
ка реа ли за ци је иза бра них
актив но сти је јун 2018.

У окви ру кон стант ног уна пре -
ђи ва ња рафи не риј ске пре ра -
де у пан че вач кој рафи не ри ји,
Нафт на инду стри ја Срби је
завр ши ла је модер ни за ци ју
систе ма уто ва ра биту ме на у
пого ну Биту мен. Пре ма речи -
ма над ле жних, овај про је кат,
у који је инве сти ра но сто мили -
о на дина ра, пове ћа ће послов -
ни биланс и уна пре ди ће еко -
ло шке стан дар де. Како кажу,
реа ли за ци јом ове инве сти ци -
је НИС је кроз кон кре тан при -
мер поно во пока зао да је та
ком па ни ја посве ће на зашти -
ти живот не сре ди не.

Пово дом успе шне модер -
ни за ци је дела пого на Биту -

мен, Бора Спа сов, коор ди на -
тор тог пого на, рекао је да је
реа ли за ци јом овог про јек та у
Рафи не ри ји учи њен још један
зна ча јан иско рак у уна пре ђи -
ва њу про це са рафи не риј ске
пре ра де у Пан че ву.

– Оба вље ни радо ви на
побољ ша њу отпре ме биту ме -
на из Рафи не ри је има ју и зна -
ча јан еко ном ски ефе кат, јер
се скра ћу је вре ме уто ва ра у
ауто и желе знич ке цистер не.
Ујед но, наста вља мо да допри -
но си мо зашти ти живот не сре -

ди не, што је један од стра те -
шких при о ри те та у посло ва -
њу НИС-а – додао је Спа сов.

Како твр де у НИС-у, рекон -
струк ци јом и модер ни за ци -
јом ауто и желе знич ког пуни -
ли шта и дела резер во ар ског
про сто ра обез бе ђе на је пот -
пу на ауто ма ти за ци ја про це -
са пуње ња и отпре ме биту -
ме на, што ће исто вре ме но
допри не ти већој без бед но сти
запо сле них у НИС-у и уна -
пре ђе њу зашти те око ли не. У
скло пу ове инве сти ци је инста -
ли ра на је нај са вре ме ни ја
опре ма, укљу чу ју ћи и моде -
ран ком пју тер ски софт вер,
који обез бе ђу је мак си мал ну

поу зда ност отпре ме. Сада се
све рад не опе ра ци је, од дола -
ска тран спор та на пуни ли -
ште, пре ко пуње ња, одре ђи -
ва ња коли чи на и тем пе ра ту -
ра, до одла ска вози ла са ута -
кач ког места, одви ја ју уз
помоћ диги тал них коман ди.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 13. април 2018.
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АП ВОЈ ВО ДИ НА ПОТ ПИ СА ЛА УГО ВО РЕ С ВАС ПИТ НО-ОБРА ЗОВ НИМ УСТА НО ВА МА

ИНВЕ СТИ ЦИ ЈЕ ЗА АДАП ТА ЦИ ЈУ
И САНА ЦИ ЈУ

МИНИ СТАР СТВО РАС ПИ СА ЛО КОН КУРС

Новац за еко-про јек те

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

УПИС У ПРВИ РАЗ РЕД

Будући ђаци прва ци

обра зо ва ња и вас пи та ња, има -
ју ћи на уму, пре све га, инте рес
деце која поха ђа ју те уста но ве
– иста као је Њилаш.

Да под се ти мо, про шле годи -
не из покра јин ског буџе та издво -
је на су сред ства за реа ли за ци ју
122 про јек та и изве де ни су радо -
ви у 109 уста но ва. Када је реч о
уста но ва ма с тери то ри је нашег
гра да, уго во ре су пот пи са ли
пред став ни ци ОШ „Ђура Јак -
шић” (300.000 дина ра за заме -
ну сто ла ри је) и стар че вач ке
основ не шко ле „Вук Кара џић”
(990.000 дина ра за рекон струк -
ци ју фискул тур не сале).

Очу ва ње тра ди ци је
ОШ „Ђура Јак шић” је јед на од
нај ста ри јих шко ла у нашем гра -
ду и послед њих годи на је доста
ура ђе но на њеној адап та ци ји.
Пре ма речи ма Раде та Бар јак -
та ро ви ћа, дирек то ра ОШ „Ђура
Јак шић”, шко ла је апли ци ра ла

код Покра јин ског секре та ри ја -
та про јек том за адап та ци ју, то
јест заме ну глав них ула зних
вра та, која су у вео ма лошем
ста њу. Како је он рекао за наш
лист, пошто је згра да под
зашти том држа ве, осми шље но
је идеј но реше ње које ће обез -
бе ди ти да се сачу ва ста ри, пре -
по зна тљив улаз у ту зна чај ну
обра зов ну уста но ву. Вра та ће
бити напра вље на од алу ми ни -
ју ма, што ће допри не ти побољ -
ша њу енер гет ске ефи ка сно сти
дела школ ског про сто ра. Поред
тога, Град је одо брио сред ства
за уре ђе ње ста за и при ла за,
тако да ће по окон ча њу радо ва
бити завр ше на јед на зна чај на
цели на – улаз у шко лу. Пре ма
речи ма дирек то ра „Ђури не
шко ле”, ове адап та ци је су вео -
ма важне, наро чи то за
формирање  првог ути ска роди -
те ља и ђака о тој шко ли.

МОДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА РАФИ НЕ РИ ЈЕ

Нове ута кач ке руке

ШКО ЛСКА 2018/2019.

Послед ња зва нич на про ве ра сте че ног зна ња



Чла но ви удру же ња „На пола
пута” спро ве ли су 3. и 4. апри ла
јав ну акци ју „Мој глас, моја пра -
ва”, у окви ру про јек та „Само за -
ступ ни ци за основ на пра ва осо -
ба са инва ли ди те том у Срби ји”.
Они су том при ли ком на пла -
тоу испред Град ске упра ве
нашим сугра ђа ни ма дели ли
бало не и пре но си ли им важне
пору ке о њихо вим пра ви ма.

Пре ма речи ма Мари не Куриљ,
глав не коор ди на тор ке у удру -
же њу „На пола пута”, мла ди из
тог удру же ња већ ско ро две годи -
не уче ству ју у овом про јек ту,

чији је циљ да се пру жи допри -
нос пошто ва њу људ ских пра ва
осо ба са инва ли ди те том.

– На ради о ни ца ма и састан -
ци ма који се одр жа ва ју јед ном
недељ но мла ди уче о сво јим
пра ви ма, оба ве за ма о томе како
посту пи ти на одго ва ра ју ћи
начин у одре ђе ним ситу а ци ја -
ма, како тра жи ти посао, шта је
пошто ва ње и толе ран ци ја и
коли ко је важно ува жа ва ти неког
и бити ува жа ван. При ча мо и о
томе шта је то на шта има мо
пра ва по рође њу, а која пра ва
мора мо заслу жи ти соп стве ним

поступ ци ма – обја сни ла је
Мари на Куриљ.

Гра ђа ни су лепо при хва ти ли
про шло не дељ ну акци ју и радо
су се укљу чи ва ли у њу, слу ша -
ју ћи с пажњом пору ке које су
им, уз пру же ни балон, мла ди
само за ступ ни ци саоп шта ва ли.

Про је кат „Само за ступ ни ци за
основ на пра ва осо ба са инва ли -
ди те том у Срби ји” подр жао је
EIDHR и он се реа ли зу је у осам
гра до ва у Срби ји. Поред Пан -
че ва, то су још и Нови Сад, Бео -
град, Ниш, Јаго ди на, Субо ти ца,
Нови Пазар и Вла со тин це. 

Уче сни ци про јек та из удру -
же ња „На пола пута” у про те -
кле две годи не реа ли зо ва ли су
вели ки број актив но сти и пости -
гли зна чај не резул та те. Они су
тако, изме ђу оста лог, уче сто ва -
ли у фокус-гру пи о јача њу капа -
ци те та локал них само у пра ва у
југо и сточ ној Евро пи коју је орга -
ни зо ва ла Град ска упра ва. Тако -
ђе, дали су пред ло ге за уна пре -
ђи ва ње кому ни ка ци је Град ске
упра ве са осо ба ма са инва ли -
ди те том, који су ува же ни. Сва -
ко днев но су се само за сту па ли
пред дру гим људи ма и орга ни -
за ци ја ма, а при су ство ва ли су и
завр шној реги о нал ној кон фе -
рен ци ји о соци јал ној инклу зи -
ји гра до ва у Загре бу и били на
обу ци „Спре ча ва ње наси ља над
жена ма са инва ли ди те том у
рези ден ци јал ним усло ви ма”.

Петак, 13. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Нега косе у овом пери о ду је
вео ма важна. Баш као и лице,
и она је пре тр пе ла хлад но ћу,
ветар, потом наглу вру ћи ну
у топлим домо ви ма и разна
хемиј ска тре ти ра ња. Зато је
сада пра во вре ме за добро
шиша ње и дело твор на пако -
ва ња за реге не ра ци ју. У сало -
ни ма је један од нај бо љих
трет ма на „Remedy” систем,
тако зва ни ботокс косе, који
има вели ку моћ реге не ра ци -
је и затва ра ња дла ке како не
би цве та ла и иста њи ва ла се.
Ради се јед ном месеч но, а
цена је врло при сту пач на.

Сами тако ђе може те напра -
ви ти добра пако ва ња за косу.
Јед но од нај бо љих, које се
пре но си с гене ра ци је на гене -
ра ци ју, јесте пако ва ње од
жума на ца и масли но вог уља.
На суву косу тре ба ста ви ти
два жуман це та уму ће на са

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

Про лећ на нега косе

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Ово је нешто врло згод но за

гриц ка ње. Лепи њи це могу

послу жи ти као лага на вече ри -

ца уз неки фини намаз, а уку -

сне су и саме. Брзо се напра -

ве, а коли чи ну сло бод но

може те пове ћа ти по жељи.

Састој ци: 300 гра ма меког

бра шна, 15 гра ма ква сца, јед -

на рав на каши чи ца соли, око

два деци ли тра мла ке воде, чети ри каши ке уља, 100 гра ма црних

масли на и рузма рин.

При пре ма: Ква сац раз му ти ти у пола шоље топле воде, с каши чи -

цом шеће ра и бра шна. Заме си ти меко тесто од бра шна, мало соли,

уља, мла ке воде и при пре мље ног ква сца, па поде ли ти на шест лоп -

ти ца и оста ви ти да одсто је 15–20 мину та.

Сва ку лоп ти цу рас та њи ти руком, поре ђа ти на под ма за ни плех,

избоц ка ти виљу шком на неко ли ко места и пре ма за ти уљем. На сва -

ку лепи њи цу ста ви ти по неко ли ко масли на, мало их ути сну ти у тесто

и посу ти сец ка ним рузма ри ном и круп ном мор ском сољу. Пећи око

два де сет мину та у пећ ни ци прет ход но загре ја ној на 200 сте пе ни.

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

Лепи њи це 
с масли на ма

Осун ча на јутра, цвр кут пти -
ца и при зо ри рас цве та лог воћа
пуне бате ри је и попра вља ју
рас по ло же ње ових дана.
Тешко је одо ле ти потре би да
иза ђе мо напо ље и буде мо
физич ки актив ни у при ро ди.
То су пред но сти лепог вре -
ме на, али како то обич но бива,
ова кве вре мен ске при ли ке не
могу да про ђу без ризи ка у
сао бра ћа ју. Шта ви ше, могло
би се рећи да су сао бра ћај не
незго де и наше интер вен ци је
обе ле жи ле про те кли пери од.
Никад није довољ но скре та -
ња пажње на глав не раз ло ге
које дово де до тра гич них
после ди ца у сао бра ћа ју.

Вожња под деј ством алко -
хо ла или нар ко ти ка и даље
је глав ни раз лог за нај ве ћи
број сао бра ћај них незго да.
Алко хол ума њу је спо соб ност
упра вља ња мотор ним вози -
лом и брзи ну реак ци је, а нар -
ко ти ци дају лажно осе ћа ње
супер и ор но сти, како у про -
це ни, тако и у мане ври са њу
вози лом. Недо вољ но сна и
умор нису ништа мање ризич -
ни од вожње под деј ством
алко хо ла. То иза зи ва успо -
ре но реа го ва ње и непре кид -
ну опа сност од пада ња у сан
у момен ти ма када се вози ло
кре ће вели ком брзи ном или
када посто ји опа сност од уда -
ра у дру ги обје кат. Уоби ча је -
ни мане ври који ума њу ју
после ди це суда ра нај че шће
изо ста ју. Једи но реше ње је
зау ста вља ње вози ла и пре дах

поред пута без обзи ра на
кашње ње до циља.

Пре ко ра че ње брзи не је дру -
ги фак тор у ста ти сти ци сао -
бра ћај них незго да. Пове за -
ност брзи не и озбиљ но сти
после ди ца је недво сми сле на
и засни ва се на зако ни ма
физи ке. Ства ри поста ју мно -
го пред ви дљи ви је, па је самим
тим и сигур ност на путу већа
уко ли ко се вози ла кре ћу јед -
на ком брзи ном. За мла ђе
воза че је карак те ри стич на
несмо тре на вожња у сми слу
наглог мења ња прав ца кре -
та ња и брзи не. Јасно је због
чега је ова ква вожња ризич -
на по све уче сни ке у сао бра -
ћа ју. С дру ге стра не, воза чи
ста ри ји од седам де сет годи -
на чешће има ју про блем са
уоча ва њем вози ла која се
укљу чу ју у сао бра ћај са стра -
не. Пошто ва ње све тло сне сиг -
на ли за ци је на рас кр сни ци не
може бити пот пу на зашти та
од незго де уко ли ко дру го
вози ло, бици кли ста или
пешак не пошту ју про пи се.
Вожња непри ла го ђе на вре -
мен ским усло ви ма дово ди до
гото во четвр ти не сао бра ћај -
них незго да. Сма ње ње брзи -
не једи ни је начин да аде -
кват но реа гу је мо уко ли ко
видљи вост није нај бо ља, а
точ ко ви отка зу ју послу шност.

На еко но мич ност вожње
иза вели ких ками о на и при -
ко ли ца мора мо пот пу но да
забо ра ви мо суо че ни с ризи -
ком који носи непре гле дан
пут и нагло коче ње у ситу а -
ци ја ма када је уда ље ност
изме ђу вози ла мања од педе -
сет мета ра. Упо тре ба мобил -
них теле фо на и оба вља ње
актив но сти које одвра ћа ју
пажњу од сао бра ћа ја све су
важни ји раз ло зи уче ста ло сти
сао бра ћај них незго да. При -
ме на сигур но сног поја са тре -
ба ло би да буде основ на
сигур но сна мера пре запо -
чи ња ња вожње. На тај начин
ће и вазду шни јасту ци има -
ти пот пу ну заштит ну функ -
ци ју уко ли ко дође до сао бра -
ћај не незго де.

Сао бра ћај не незго де

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

чети ри пуне каши ке бла го
загре ја ног масли но вог уља.
Рас по ре ди ти по целој коси,
са акцен том на кра је ви ма.
Потом упа ко ва ти косу у обич -
ну нај лон кесу и умо та ти
сувим топлим пешки ром.
Држа ти што дуже, мини мум
сат вре ме на. Потом опра ти
косу и осу ши ти је на уоби ча -
јен начин. Биће те оду ше вље -
ни резул та ти ма и неће вам
пасти тешко да то поста не
ваш мали риту ал јед ном
недељ но.

За неве ро ва тан сјај косе упо -
тре би те још један ста ри непре -
ва зи ђе ни рецепт. Након дру -
гог шам по ни ра ња и испи ра -
ња косе, уме сто бал за ма, у
лавор сипај те мла ку воду
(ника ко топлу) и две-три
каши ке јабу ко вог сир ће та. У
тај рас твор умо чи те косу до
теме на и мало држи те, а потом
тиме пре лиј те целу косу и не
испи рај те. Мирис сир ће та се
неће осе ћа ти када осу ши те
косу, а сјај је неве ро ва тан и
тра је све до сле де ћег пра ња.

За негу вла си и теме на гла -
ве тако ђе је бит но да сва ке
вече ри пре одла ска у кре вет
детаљ но ишчет ка те косу
нежном чет ком (нај бо ље
оном од при род не дла ке). На
тај начин се одстра њу ју све
нечи сто ће ната ло же не током
дана, а побољ ша ва се и цир -
ку ла ци ја у кожи гла ве, па се
тако поспе шу је раст и буја -
ње косе.

Седам деце ни ја од
осни ва ња СЗО

Нема шти на ства ра
раз ли ке

Оси гу ра ње доно си
бољи так

Нај ма ње поло ви на људи у све -
ту тре нут но није у могућ но сти
да доби је основ не здрав стве не
услу ге, а ско ро мили јар ду људи
је сиро ма шно и исто вре ме но
при си ље но да лекар ску помоћ
пла ћа из свог џепа. Више од
800 мили о на људи, одно сно
гото во 12 одсто попу ла ци је,
потро ши око 10 одсто буџе та
дома ћин ства на здрав стве не
тро шко ве за себе, боле сно дете
или дру гог чла на поро ди це,
што пред ста вља пре ко мер ни
тро шак и вели ки гло бал ни про -
блем. Овим чиње ни ца ма инспи -
ри са на је кам па ња „Здра вље за
све” којом је широм пла не те
обе ле жен 7. април, Свет ски дан
здра вља.

Дан посве ћен јед ној од нај -
ва жни јих ства ри у живо ту сва -
ког чове ка – здра вљу – уста -
но вљен је на ини ци ја ти ву Свет -
ске здрав стве не орга ни за ци је
(СЗО) и обе ле жа ва се на датум
када и сама та орга ни за ци ја
сла ви годи шњи цу свог посто -

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ЗДРА ВЉА

БОГАТ СТВО КОЈЕ МОРА БИТИ 
ДОСТУП НО СВИ МА

ја ња. Упра во ова годи на је
јуби лар на буду ћи да се навр -
ша ва седам де сет годи на посто -
ја ња СЗО. Тим пово дом су Ује -
ди ње не наци је обја ви ле сери -
ју поштан ских мар ки ца с пору -
ка ма мира, пошто ва ња људ -
ских пра ва и зашти те здра вља
и живот не сре ди не, а СЗО је
позвао свет ске лиде ре да
истра ју у напо ри ма за оства -

ре ње циље ва одр жи вог раз во -
ја на које су се оба ве за ли 2015.
годи не и чији је крај њи циљ
уна пре ђе ње здра вља свих
људи.

Кам па њи пово дом обе ле жа -
ва ња Свет ског дана здра вља и
ове годи не се при дру жи ла мре -
жа срп ских заво да за јав но здра -
вље, а акци ју су подр жа ли
Мини стар ство здра вља и Кан -
це ла ри ја за Срби ју СЗО.

Као што сло ган ово го ди шње
мани фе ста ци је гово ри, у цен -
тру пажње струч ња ка и јав но -
сти јесте потре ба да здрав стве -
на зашти та поста не уни вер -
зал но доступ на, одно сно да сви
има ју јед на ка пра ва на пред у -
зи ма ње мера чији је циљ спре -
ча ва ње, сузби ја ње и рано
откри ва ње боле сти, те пра ва
на пра во вре ме ну дијаг но сти -
ку, лече ње и реха би ли та ци ју.
Уни вер зал на покри ве ност
здрав стве ном зашти том тре ба
да омо гу ћи да људи и зајед ни -
це доби ју здрав стве не услу ге
које су им потреб не без финан -
сиј ских тро шко ва. Нарав но,
ово не зна чи бес плат ну покри -
ве ност за све могу ће здрав -
стве не интер вен ци је, већ под -
ра зу ме ва мини ма лан пакет
здрав стве них услу га. То је оно
што нам је у Срби ји омо гу ће -
но пре ко здрав стве ног оси гу -
ра ња – оба ве зног, које обез бе -
ђу је Репу блич ки фонд за здрав -

стве но оси гу ра ње, или пак
добро вољ ног, које пла ћа мо
сами.

У Заво ду за јав но здра вље
исти чу да се у послед њих неко -
ли ко деце ни ја упра во здрав -
стве но оси гу ра ње поја ви ло као
кључ на стра те ги ја за оства ри -
ва ње напрет ка у одно су на дру -
ге здрав стве не и шире раз вој не

циље ве. Струч ња ци твр де да
земље које ула жу у здрав стве -
ну зашти ту на тај начин запра -
во инве сти ра ју у људ ски капи -
тал, јер при ступ основ ној здрав -
стве ној нези и финан сиј ској
зашти ти не само да побољ ша -
ва здра вље људи и оче ки ва ни
живот ни век већ шти ти земље
од епи де ми ја, сма њу је сиро ма -
штво и ризик од гла ди, обез бе -
ђу је рад на места, покре ће еко -
ном ски раст и пове ћа ва рав но -
прав ност поло ва.

Ови „леко ви” су нај бо ља пре вен ти ва

АКЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Један балон, јед на
пору ка



Сан дра Сал ман је била срећ -
на. Језди ла је кроз тми ну, по
пљу ску, на свом новом белом
ску те ру и била је срећ на.
Онда је оста ла без гори ва,
мотор се уга сио, а хлад но ћа
јој се уву кла у кости: само је
желе ла да што пре стиг не
кући. Али чим је отво ри ла
вра та, као да се нашла у нај -
го рој ноћ ној мори.

Њен отац се обе сио. У тре -
ну, њен дом је био пун поли -
ца ја ца који су желе ли да
брже-боље архи ви ра ју слу -
чај као само у би ство.

Једи но се Оли ви ји Риве ри
чини да се нешто у чита вој
при чи не укла па. Пре све га,
Бент Сал ман није оста вио
опро штај ну пору ку. Осим
тога, радио је у царин ској
упра ви, ода кле је неста ла
вели ка коли чи на запле ње -
них нар ко ти ка. Можда је био
уме шан у кра ђу? Или је
желео да раз от кри је крив ца

и зато је ућут кан? Оли ви ја
не може да дозво ли да сва
ова пита ња оста ну без одго -
во ра. Са свих стра на сти жу
при кри ве не прет ње, људи
пове за ни са слу ча јем неста -
ју без тра га и убр зо ће поста -
ти јасно да је смрт Бен та
Сал ма на само врх леде ног
бре га који плу та по црном
мору стра шних спо зна ја.

ДРУШТВО
Петак, 13. април 2018.

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

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас да ли се пла -
ши те ује да пче ле. „Пан че -
вац” и изда вач ка кућа „Вул -
кан изда ва штво” при пре ми -
ли су по један при ме рак књи -
ге „Жао ка” Сан дре Бра ун за
два наша чита о ца или чита -
тељ ке који су нај кре а тив ни -
је одго во ри ли на то пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:

„Ма, шта је ујед пче ле у
одно су на ујед чове ка.”
064/1792...

„Пче ле се не пла шим, а
када се наљу тим, зујим по
кући.” 060/3632...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -
а тив ни јих одго во ра на пита -
ње када је пра ви тре ну так за

живот удво је. Они ће осво ји -
ти по један при ме рак књи ге
„Удво је” Нико ла са Спарк са.

То изда ње моћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Секу лић”
у „Авив пар ку”, од наред ног
утор ка, пре у зму ауто ри сле -
де ћих одго во ра:

„Да држа ње за руке не би
пре шло у хва та ње за вра то -
ве, живот удво је тек кад се
испу не три усло ва: с ким, где
и од чега.” 064/3456...

„За живот удво је не посто -
ји пра ви тре ну так, само што
то увек пре ка сно схва ти мо.”
064/3112...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наград на пита ња потра -
жи те на стра ни ца ма овог бро -
ја „Пан чев ца”.

Д. К.

Два чита о ца који до сре де, 18. апри ла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње:
„Коме нај ви ше веру је те?”, награ ди ће мо по јед ним при мер -
ком књи ге „Крва ва земља” Џоа Абер кром би ја. Нај бо ље одго -
во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју „Пан чев ца”, а награ де
се могу 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.

Шај Саут се нада ла да ће
моћи да забо ра ви на сво ју
крва ву про шлост и да ће
живе ти мир ним живо том.
Али неко се усу дио да јој
дира поро ди цу и сада ће брзо
мора ти да се при се ти свих
лоших нави ка да би спа сла
бра та и сестру. Пре све га, она
није жена која ће устук ну ти
пред оним што се мора.

У поте ру кре ће у дру штву
два вола и јед не кука ви це –
свог очу ха, чове ка зва ног Јаг -
ње. Испо ста ви ће се, међу тим,
да и Јаг ње кри је сво ју про -
шлост, и то још крва ви ју. А
тамо, у беза ко њу и дивљи ни
Дале ке земље, про шлост ника -
да не оста је дуго сакри ве на.

Путо ва ње ће их одве сти
пре ко суро вих и бес крај них
рав ни ца до рудар ског гра да
где вла да злат на гро зни ца,

кроз крв не осве те, дво бо је и
маса кре, висо ко у неис тра -
же не пла ни не, у сусрет Утва -
ра ма. Још и горе, нате ра ће
их на савез с Нико мом
Коском, зло гла сним најам -
нич ким вођом, и њего вим
пре вр тљи вим прав ни ком
Тем плом, људи ма који ма
нико не би смео да веру је.

„Крва ва земља” Џоа
Абер кром би ја

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Уздах у тиши ни” Силe
и Ролфa Берјлиндa

Два чита о ца који до сре де, 18. апри ла, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „За ким ви узди ше те у
тиши ни?”, награ ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Уздах у тиши -
ни” Силе и РолфaБерјлиндa. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред -
ном бро ју „Пан чев ца”, а награ де се могу 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.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ МИЛА НА МАЂА РЕ ВА

ЗБИР КА ПРИ ПО ВЕ ДА КА „ПРИ ЧЕ”
Зајед но са ауто ром
дело је пред ста вио
песник и глу мац
Јован Попо вић

У чита о ни ци Град ске библи о -
те ке Пан че во у уто рак, 3. апри -
ла, одр жа на је про мо ци ја збир -
ке при по ве да ка „При че” Мила -
на Мађа ре ва. Зајед но са ауто -
ром дело је пред ста вио песник
и глу мац Јован Попо вић, а
одлом ке су кази ва ли и чла но -
ви Драм ског сту ди ја „Ате ље
мла дих”, који води Нико ла
Мрка јић.

– Књи га је писа на у послед -
њих шест годи на, писао сам
при че у јед ном даху и када сам
био инспи ри сан. Мој рад је
испи ти ва ње спон та но сти и кре -
а тив но сти, а ова књи га је деби -
тант ска, иако сам у међу вре -
ме ну напи сао неко ли ко. Прва
је која није теа тро ло шка. Моја
жеља је била да пишем по оној
мак си ми Мак си ма Гор ког:
„Пиши тако да речи ма буде
тесно, а мисли ма широ ко” –
рекао је Милан Мађа рев.

Аутор је зако ра чио у вре ме
шезде се тих и поку шао да га
кроз одре ђе не тре нут ке пред -
ста ви, као и људе који су у том
вре ме ну живе ли.

– Када пише те, ви поку ша -
ва те да напра ви те што мањи
одмак изме ђу оног што има те
у себи и оно га што ћете напи -
са ти. Добро је када то расто ја -
ње није пре ви ше вели ко. Тако
ја дожи вља вам ства ра ла штво –
истакао је аутор.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Хва та ње за вра то ве

Иако је књи га наста ја ла
током неко ли ко годи на, обја -
вље на је након што су про шле
годи не у фебру а ру Народ на
библи о те ка Нови Бечеј и Банат -
ски кул тур ни цен тар рас пи са -
ли зајед нич ки књи жев ни кон -
курс на зави чај не теме.

– Поми слио сам да би неке
при че које сам напи сао, с неким
дода ци ма, могле да буду довољ -
не за јед ну књи гу. Онда сам се
вра тио ста рим при ча ма и тај
про цес је био пове зан с нечим
што је позна то као скра ћи ва ње
и сажи ма ње – рекао је Мађа рев.

„Имаш дом, немаш дом”. Има те
само један дом. Ја сам у живо ту
живео у више кућа и ста но ва,
али мој дом је непо сто је ћи. Међу -
тим, када изгу би те дом, то је јако
тешка ситу а ци ја јер, као са зави -
ча јем, има те потре бу да се вра -
ти те тамо. Ја сада имам педе сет
шест годи на и када се вра тим у
зави чај, чему се вра ћам? Њега
поред про сто ра и згра да чине
људи, а они људи који су духов -
но одре ди ли то место више нису
живи – обја снио је Мађа рев.

М. Марић Величковић

Резул тат овог рада су при че
које су поде ље не у темат ске
цели не, а ипак је сва ка за себе
једин стве на, па се књи га може
чита ти на пре ско ке.

Аутор је рође ни Бео гра ђа -
нин, али је поре клом из Вра -
ње ва, где се и оди гра ва ју при -
че из збир ке. На пита ње које је
дошло из публи ке о месту ода -
кле је поте као, аутор је дао
лепо обја шње ње о зави ча ју,
којем је и посве ће на послед ња
темат ска цели на.

– Ви од зави ча ја не може те да
побег не те. Као у мојој при чи

Нео д го вор ни вла сни ци паса,
који их неко вре ме држе код
себе, а онда их, када им доса -
де, пушта ју на ули цу, сно се
вели ку кри ви цу за то што се
про блем напу ште них живо ти -
ња не реша ва – чуло се на три -
би ни одр жа ној у Град ској
библи о те ци 4. апри ла, када је
удру же ње „Еко ли бри јум” обе -
ле жи ло Међу на род ни дан напу -
ште них живо ти ња.

О начи ни ма за њего во реша -
ва ње посе ти о ци ма три би не су
гово ри ли док тор вете ри нар ске
меди ци не Вук Игњић из орди -
на ци је „Snoopy-vet”, Раде Вида -
ко вић, инспек тор из Град ске упра -
ве, и Ђор ђе Рат ков, врсни позна -
ва лац паса и кино ло шки суди ја.

Пре почет ка три би не акти ви -
сти „Еко ли бри ју ма” су у Град -
ском пар ку изве ли још јед ну
акци ју. Поку ша ли су да удо ме
псе које су њихо ви бив ши и нео -
д го вор ни вла сни ци исте ра ли на
ули цу. За то није било заин те -

ре со ва них, али „Еко ли бри јум”
је наја вио да ће наста ви ти с
поку ша ји ма да тим „бес кућ ни -
ци ма” нађе нове вла сни ке.

„Хва ла сугра ђа ни ма који су
сво јим при су ством на нашој три -
би ни пока за ли инте ре со ва ње и
жељу за анга жо ва њем. Наста -
ви ће мо да орга ни зу је мо слич не
дога ђа је, јер такав начин оку -
пља ња омо гу ћа ва нео п ход ну

живу кому ни ка ци ју и отва ра
могућ ност сарад ње гра ђа на и
љуби те ља живо ти ња без обзи -
ра на узраст и зани ма ње. Циљ
оку пља ња и раз го во ра је про -
на ла же ње и пости за ње кон крет -
них реше ња који ма жели мо да
оства ри мо дуго оче ки ва ну и
закон ски регу ли са ну добро бит
живо ти ња. Сва ко мишље ње је
важно и зато смо сви ту, да се

чује мо, раз го ва ра мо, раз ме ни -
мо иде је и да зајед но ради мо
на про ме на ма”, пише у саоп -
ште њу „Еко ли бри ју ма”.

У њему се може про чи та ти
и да су на три би ни одр жа ној у
Град ској библи о те ци изне ти
кон крет ни пред ло зи за реша -
ва ње про бле ма напу ште них
паса и да ће с њима бити упо -
зна ти над ле жни у Град ској
упра ви.

Под се ћа мо, удру же ње „Еко -
ли бри јум” обе ле жи ло је и про -
шле годи не Међу на род ни дан
напу ште них живо ти ња. У клу -
бу „Кру зер” је пово дом тог дату -
ма била отво ре на изло жба
фото гра фи ја напу ште них паса,
који су били чипо ва ни, вак ци -
ни са ни и спрем ни за удо мља -
ва ње, а у Град ској библи о те ци
су уче ни ци ма нижих раз ре да
основ них шко ла чита ни радо -
ви њихо вих вршња ка о напу -
ште ним живо ти ња ма.

М. Г.

УДРУ ЖЕ ЊЕ „ЕКО ЛИ БРИ ЈУМ” ОДР ЖА ЛО ТРИ БИ НУ

Како реши ти про блем напу ште них живо ти ња

Почела је електронска размена
података из матичних књига
рођених, венчаних и умрлих
између Министарства за држав-
ну управу и локалну самоупра-
ву и надлежних судова, јавних
тужилаштава и јавних бележни-
ка – објавило је Министарство
правде.

Електронско повезивање база
података ових државних инсти-
туција омогућено је захваљују-
ћи споразуму који су новем-
бра прошле године потписали
министарка правде Нела Кубу-
ровић и министар државне
управе и локалне самоуправе
Бранко Ружић, као и новчаној

подршци агенције USAID. Ова
размена података између два
министарства допринеће да
матичне службе добијају директ-
не податке од судова када је реч
о правоснажним судским одлу-
кама о разводима бракова. Поред
тога, матичари ће моћи да доби-
јају и одлуке које се односе на

разводе бракова, као и утврђи-
вање смрти, материнства и очин-
ства.

Успостављена електронска раз-
мена додатно ће допринети убр-
зању поступака пред правосуд-
ним органима, али и смањити
њихове трошкове, што је у инте-
ресу грађана Србије. М. Г.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ СРБИЈЕ

Повезани матичари, судови и јавни бележници



У Гале ри ји савре ме не умет но -
сти одр жа на је мул ти ме ди јал -
на изло жба под нази вом „That
Was It”, коју је при ре ди ла Сања
Лати но вић.

Умет ни ца је напра ви ла доку -
мен тар ни филм који пред ста -
вља при каз гене ра ци је с којом
је сту ди ра ла на Ликов ној ака -
де ми ји пре девет годи на.

– Сни ма ла сам сво је коле ге
на мести ма где се тре нут но
нала зе. Било ми је зани мљи во
да су сву да, само не у умет но -
сти. Један ради у фар ба ри, дру -
ги је тре нер на тени ским тере -
ни ма, а тре ћа коле ги ни ца ради
у апо те ци. Филм је при каз гене -
ра ци је, али у сушти ни и цело -
куп не ситу а ци је у све ту умет - но сти. Пер фор манс који сам

изве ла је мој део при че, јер
једи но ја нисам у том фил му –
рекла је Сања Лати но вић.

Умет ни ци данас, како је она
иста кла, нема ју довољ но подр -
шке, али је при ме тан и недо -

ста так публи ке на кул тур ним
деша ва њи ма.

– Публи ка која дола зи су
опет коле ге умет ни ци. Јед ни
дру ги ма иде мо на изло жбе и
ту се при ча завр ша ва. Људи
услед исцр пље но сти нису у

Дими три је Јова нов, 

исто ри чар умет но сти

КЊИ ГА: Збир ка при по ве -
да ка аустриј ског писца
Тома са Бер нхар да „Гете на
самр ти”, наста лих почет -
ком осам де се тих годи на
про шлог века, пред ста вља
ауто ров окр ње ни избор
пре ки нут самом конач но -
шћу њего вог живо та. Може
се сма тра ти кри ста ли за -
ци јом опу са запо че тог
рома ном „Мраз” и нове -
лом „Амрас” у првој поло -
ви ни шезде се тих, исхо дом
опста ја ња у истој идеј но-стил -
ској и мотив ској матри ци
осо бе ног нара тив ног поступ -
ка. У цен тру је увек инди ви -
дуа, углав ном изо ло ва на, али
се кроз њу, дру гим погле дом,
има на уму Аустри ја, аустриј -
ско; доми ни ра моно лог као
непре кид ни говор, посред но
пре не ти дожи вља ји дру гих.
Оно што је у „Амра су”, можда,
пре тен ци о зни мла да лач ки
вир ту о зи тет, али и обе ћа ње,
у делу „Гете на самр ти” живи
као при род но и зачу ђу ју ће
при хва тљи во и лако сао бра -
же но оче ки ва њи ма чита о ца
који позна је Бер нхар до во
дело – плод хлад ног мај стор -
ства – не без зна чај ног уде ла
ужит ка. У исто и ме ној, носе -
ћој при по ве ци у збир ци дата
је јед на гро теск на визи ја
наци о нал не кул ту ре немач -
ког све та – на истој позор ни -
ци, иако ствар но вре мен ски
уда ље ни, кори фе ји, Гете и
Лудвиг Вит ген штајн. Пута ња
нара ци је и сми сао дела наго -
ве шта ва ју чита о цу да се
њихов сусрет неће дого ди ти.

СЕРИ ЈА: Мој избор је теле -
ви зиј ска сери ја „Мла ди папа”
режи се ра Пао ла Сорен ти на,
првен стве но зато што је одли -

ку ју вред но сти ква ли тет ног
кине ма то граф ског дела. Оне -
о би ча ва ње суд би не папе
вешто осми шље ном холи ву -
ди за ци јом папи ног лика уз
заво дљи ву фик ци ју обич ног
живо та у Вати ка ну; „све ти”
људи, при ка за ни као обич ни,
пли ва ју у сво јим днев ним
бизар но сти ма. Папа одлуч -
ним мера ма згра жа ва нај бли -
же под ре ђе не и слу жбе ни ке
вати кан ске кури је, што у
првом јав ном обра ћа њу чини
и маси вер них који су се оку -
пи ли, жељ но ишче ку ју ћи да
га чују. Исти ску је свој лик из
зва нич не репре зен та тив не
поли ти ке Вати ка на, наја вљу -
ју ћи ради кал не рефор ме, мно -
ги ма неја сне, па и њему не
сасвим. Запра во и не зна се
које су то рефор ме и како ће
се њихо ва при ме на одра зи ти
на свим пољи ма, осим што
посто ји боја зан од губит ка
моћи и пот пу ног окре та ња од
Римо ка то лич ке цркве. Он је
сиро че – дослов но, ал’ сиро -
че које има неве ро ват ну моћ.

МУЗИ КА: Што се тиче алтер -
на тив ног музич ког ства ра ла -
штва са акцен том на аутор -
ском при сту пу, пре по ру чио
бих сја јан пан че вач ко-бео -
град ски бенд „Миша Маши -
на и Маштра ка ла”. 

КУЛТУРА
Петак, 13. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ИЗЛО ЖБА ФОТО ГРА ФИ ЈА ДЕЈА НА ГАЋЕ ШЕ

О ПРО ЛА ЗНО СТИ
Радо ви пан че вач ког
умет ни ка резултат
вишегодишњег 
истраживања

Наши сугра ђа ни су од 28. мар -
та до 10. апри ла има ли при ли -
ку да посе те изло жбу фото гра -
фи ја Деја на Гаће ше под нази -
вом „Про ла зност”, која је била
отво ре на у фоа јеу Кул тур ног
цен тра Пан че ва.

Фото гра фи је су резул тат
више го ди шњег истра жи ва ња и
поде ље не су у два циклу са:
„Над гроб ни спо ме ни ци” и „Цве -
ће којем су доса ди ле обич не
вазе”. Циклу си су спо је ни за
потре бе изло жбе, али изме ђу
њих посто ји сим бо лич на веза,
јер цве ће се одно си на гро бље,
а зајед нич ка им је про ла зност.
Умет ник је изло жбом поку шао
да од забо ра ва сачу ва и јед но и
дру го.

– Изло же но је три де се так
радо ва. Циклус о над гроб -
ним спо ме ни ци ма које сам
посма трао као скулп ту ре, као
и цве ће којем су доса ди ле
обич не вазе. Још као млад

Мла ди папа

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Темат ски про грам
Петак, 13. април, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет но сти:
про мо ци ја књи га „Ред бок са”. Гости: Дра го сла ва Бар зут и
Бојан Кри во ка пић.

Недеља, 15. април, 18 сати, дворана Културног центра:
педесет седма Градска смотра музичко-фолклорног ствара-
лаштва деце.

Уторак, 17. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција књиге „Три дана” Љиљане Јовановић.

Среда, 18. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција књиге „Живот кроз снове”. 

Музи ка
Петак, 13. април, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт
пово дом обе ле жа ва ња седам де сет годи на посто ја ња ансам -
бла народ них ига ра и песа ма „Коло”.

Петак, 13. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
кон церт бен да „Went” с гости ма.

Субо та, 14. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
фести вал „Metal Strike”.

Неде ља, 15. април, 18 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра:
град ска смо тра музич ко-фол клор ног ства ра ла штва деце.

Сре да, 18. април, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”:
кон церт уче ни ка кла ри не та из кла се проф. Шамуа Киша.

Четвр так, 19. април, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”:
кон церт мла дих соло пева ча (кла са проф. Мари ја не Михај -
ло вић) и уче ни ка вио ли не.

Пред ста ве
Субо та, 14. април, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за децу „Лаза мами на маза”.

Поне де љак, 16. април, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: позо -
ри шна пред ста ва „Два мири са руже” Еми ли ја Кар ба љи да.

Четвр так, 19. април, 19.30, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
пред ста ва „Покон ди ре на тиква” Јова на Сте ри је Попо ви ћа.

Изло жбе
Поне де љак, 16. април, 19 сати, Гале ри ја Мило ра да Бате
Миха и ло ви ћа: изло жба радо ва чла но ва Удру же ња ликов них
умет ни ка „Све ти о ник” под нази вом „Умет ни ци Пан че ву”.

Уто рак, 17. април, 19 сати, Народ ни музеј: изло жба „Архе о -
а ку сти ка: сакрал на архи тек ту ра сред њо ве ков не Срби је”.

Уто рак, 17. април, 20 сати, гале ри ја Дома омла ди не: изло -
жба фото гра фи ја сту де на та прве годи не каме ре на Факул те -
ту драм ских умет но сти.

Дејан Гаће ша се фото гра фи -
јом бави од 1987. годи не. Поха -
ђао је шко лу фото гра фи је код
мај сто ра фото гра фи је Ђор ђа
Буки ли це. Доку мен тар не фото -
гра фи је је изла гао на Окто бар -
ском сало ну Пан че ва, у гале ри ји

„Арт гет” и у окви ру неких дру -
гих постав ки. Посе бан сег мент
њего вог рада чине доку мен тар -
не фото гра фи је о живо ту Рома у
насе љу Мали Лон дон. Радио је
као фото граф у нови на ма „Пан -
че вац” и „Нови Пан че вац”.

фото граф сма трао сам да је
сва ки бит ни ји фото граф имао
цве ће у свом опу су, али су
то биле неке стан дард не вазе.
Ја сам сми слио да то буде
ати пич но – рекао је аутор
изло жбе.

МУЛ ТИ МЕ ДИ ЈАЛ НА ИЗЛО ЖБА

Недо вољ но подр шке за умет ност

У Руском цен тру за нау ку и
кул ту ру „Руски дом”, 28. мар -
та, пред став ни ци ма Град ске
библи о те ке Пан че во уру че но
је сто четр де сет осам књи га
на руском јези ку као поклон
дат с циљем даљег попу ла ри -
са ња руског јези ка и кул ту ре
у Пан че ву.

Иде ја је да се у доглед но вре ме
отво ри и руски кутак као издво је -
ни део књи жног фон да за све који
буду хте ли да уса вр ша ва ју сво је
зна ње и ужи ва ју у руском јези ку.

Књи ге се тре нут но нала зе на
обра ди и уско ро ће бити пону -
ђе не свим заин те ре со ва ним
чита о ци ма.

ПОКЛОН ГРАД СКОЈ БИБЛИ О ТЕ ЦИ

Књи ге на руском јези ку

Црте жи Пре дра га Бач ко ње који
су наста ли у сарад њи с њего -
вим мла ђим сином Лаза ром
пред ста вље ни су пан че вач кој
публи ци на изло жби која је
отво ре на до 12. апри ла у Гале -
ри ји Мило ра да Бате Миха и ло -
ви ћа.

Црте жи су малог фор ма та и
наста ли су ком би но ва ном тех -
ни ком (олов ке у боји, гра фит -
не и хемиј ске олов ке, фло ма -
сте ри, а поне где и аква рел).
Рађе ни су на кар тон ској амба -
ла жи од рачу на и реклам них
фла је ра, а моти ви су углав ном
лица која се међу соб но надо -
ве зу ју, густо „спа ко ва на” у фор -
мат црте жа.

Пре ма речи ма Пре дра га Бач -
ко ње, радо ви наста ли на нео -
бич ним под ло га ма сим бо ли зу -
ју потро шач ко дру штво.

– Шта год нам се учи ни ло
ква ли тет но, на томе смо пра -
ви ли црте же. Пре пра вља ли смо
фото гра фи је и шабло не. У
осно ви све га овог је игра. Томе

су нас учи ли на факул те ту, да
се вра ти мо у игру, а ја сам с
Лаза ром успео да уђем још
дубље у ту игру, да сада када
погле да мо, не може мо да утвр -

ди мо које радо ве сам радио ја,
а које он – рекао је Пре драг
Бач ко ња.

Он са сво јим сином црта
интен зив но послед њих годи ну
и по дана. Први рад је настао
још 2014. годи не, а моти ви су
лико ви из маште, али и неки
који посто је у ствар но сти.

Пре драг Бач ко ња је дипло -
ми рао на Факул те ту ликов них
умет но сти у Бео гра ду 1989.
годи не у кла си Мили це Сте -
ва но вић и маги стри рао на
истом факул те ту 1994. годи -
не. Члан је УЛУС-а од 1989.
годи не. Имао је више само -
стал них и груп них изло жби, а
уче ство вао је и у изра ди више
мура ла у гра ду. Тре нут но ради
као про фе сор ликов не кул ту -
ре у ОШ „Јован Јова но вић
Змај” у Пан че ву.

ИЗЛО ЖБА ЦРТЕ ЖА

У аван ту ри с Лаза ром

могућ но сти ни да се баве умет -
но шћу, већ мора ју да раде неке
дру ге посло ве. Већи на њих је и
оду ста ла, јер је немо гу ће живе -
ти од умет нич ког рада – обја -
сни ла је аутор ка изло жбе.

Оту да и наслов „То је било
то”, који је поте као из рече ни -
це јед не од актер ки доку мен -
тар ног фил ма. Она је при ча ла
о пери о ду про ве де ном на ака -
де ми ји, који је за њу био вео ма
зна ча јан, али има и дру го зна -
че ње – њиме се дефи ни ше завр -
ше так јед ног пери о да.

Сања Лати но вић је дипло -
ми ра ла вајар ство на Факул те -
ту ликов них умет но сти у Бео -
гра ду 2008. годи не, а мастер-
сту ди је пер фор ман са завр ши -
ла је 2016. годи не на Уни вер -
зи те ту у Бер ну. Изла га ла је на
само стал ним и груп ним изло -
жба ма и уче ство ва ла на изло -
жби „The Silk Road and World’s
Civilizations” у Пекин гу.



КУД „Вељ ко Вла хо вић” из
Кача ре ва при ре дио је дру ги
ускр шњи кон церт послед њег
дана нај ве ћег хри шћан ског
пра зни ка, у поне де љак, 9.
апри ла, у Дому омла ди не.

Про грам је у дуп ке испу -
ње ној сали отво ри ла мла ђа
гру па, сачи ње на од пред шко -
ла ца, а коре о граф Маја Пра -
ли ца је зајед но с њима за ту
при ли ку при пре ми ла спле то -
ве ига ра под нази вом „Сељан -
чи ца”, „Паде листак”, „Ја посе -
јах лубе ни це” и „Гру жан ка”.

Након тога се ста ри ји деч ји
ансамбл уче ни ка од дру гог до
сед мог раз ре да пред ста вио коре -
о гра фи ја ма с тема ма из Срби -
је, Лесков ца и вла шког кра ја,

које су осми сли ли Нема ња Ђоко -
вић и Боја на Стој ков ски.

Сва ки наступ испра ћен је
бур ним апла у зи ма, а по завр -
шет ку при ред бе орга ни зо ва -
но је так ми че ње за нај леп ше
јаје, у чему је побе ди ло оно
које је осли ка ла Сара Бокун,
док нај ја че није иза бра но, јер
су мали ша ни у жару бор бе
сва пораз би ја ли.

Посе ти о ци су могли да
погле да ју и деч је ликов не
радо ве на тему Ускр са.

Банат ски Бре сто вац: Завр ше -
ни су лимар ско-гра ђе вин ски
радо ви на кро ву згра де Месне
зајед ни це и Дома кул ту ре.
Наста вљен је посао на уре ђе -
њу глав ног колек тор ског кана -
ла. Уско ро ће поче ти сад ња
липа, бре за и јаво ра у пар ко -
ви ма у цен тру и у Ули ци Жар -
ка Зре ња ни на, одно сно у
„широ ком шору”.

Банат ско Ново Село: У току
је изград ња капе ле на пра во -
слав ном гро бљу, а тре нут но
рад ни ци изли ва ју бетон у
темељ и опши ва ју га циглом.
Месна зајед ни ца запо чи ње
при пре ме за орга ни за ци ју сео -
ске сла ве – Духо ва.

Доло во: Начел но је постиг нут
дого вор фир ме „НИС –Гас” и
локал них пољо при вред ни ка у
вези с накна да ма на поте зу
„лива де” ка Ново се љан ском
путу. Месна скуп шти на дала
је налог за рас пи си ва ње јав не
набав ке за дру гу фазу изград -
ње пла тоа испред Дома кул -
ту ре, а у при пре ми је саста нак
с пред став ни ци ма „Ветро е лек -
тра на” на тему сана ци је путе -
ва. Пред у зе ће „Водо вод и кана -
ли за ци ја” иза бра ло је изво ђа ча

за изра ду про јек та за заме ну
азбест них цеви на водо вод ној
мре жи. Чла но ви удру же ња
„Све ти Три фун” оре за ли су свој
вино град, на којем ће уско ро
поче ти град њу кући це.

Гло гоњ: Уче ни ци основ не
шко ле су пово дом нај ве ћег
хри шћан ског пра зни ка орга -
ни зо ва ли про дај ну изло жбу
осли ка них јаја. Испред Хра -
ма Све тог Петра и Павла
након ускр шње литур ги је
насту пи ли су фол кло ра ши
Дома кул ту ре, чије ће сек ци -
је мла ђег и ста ри јег узра ста у
неде љу, 15. апри ла, уче ство -

ва ти на град ској смо три фол -
кло ра у Пан че ву.

Ива но во: Једа на е сти фото-
-сафа ри биће одр жан у неде -
љу, 15. апри ла, а уче сни ци ће
се оку пи ти изме ђу 8 и 9 сати у
Дому кул ту ре. Након тога сле -
ди про мо ци ја фото-опре ме,
штам па ча и фото-књи га; у 13
сати биће при ре ђе но отва ра -
ње три де сет шесте Омла дин -
ске изло жбе фото гра фи ја Срби -
је у фоа јеу поме ну те кул тур не
уста но ве, а за 14.30 зака за но
је фото гра фи са ње у цркви.

Јабу ка: Месна зајед ни ца ће
ових дана рас пи са ти јав ну
набав ку за крпље ње рупа на
локал ним путе ви ма, за шта је
већ напра вљен спи сак при о -
ри те та. Иако је вода дошла до
уста ва, нема боја зни од попла -
ва, јер Тамиш сто ји, али над -
ле жни орга ни пом но пра те
ситу а ци ју. Кон церт духов не
музи ке одр жан је у неде љу, 8.
апри ла, у Дому кул ту ре.

Кача ре во: Кому нал но пред у -
зе ће обно ви ло је клу пе у цен -
тру, а ових дана поче ће редов -
но коше ње. У окви ру акци ју
„Април – месец чисто ће” сле -
де ће неде ље биће деље ни фла -
је ри који ма ће гра ђа ни бити
замо ље ни да темељ ни је уре -
де повр ши не испред сво јих
кућа. КУД „Вељ ко Вла хо вић”
при ре дио је ускр шњу при ред -
бу у поне де љак, 9. апри ла, у
Дому омла ди не.

Омо љи ца: Ђаци из ОШ „Доси -
теј Обра до вић” наста вља ју да
нижу успе хе на так ми че њи ма,
а послед њи је оства ри ла Селе -
на Гво зде но вић, уче ни ца осмог
раз ре да, пла си рав ши се на
репу блич ки ниво. Теку при -
пре ме за дан шко ле, који ће
бити обе ле жен кра јем месе ца.

Стар че во: У току је поста вља -
ње водо вод ног при кључ ка на
пија ци. Изви ђа чи из одре да
„Надел” има ли су у поне де -
љак, 9. апри ла, „Ускр шњу
куца ни ја ду”, а потом је орга -
ни зо ва на игра тра же ња ускр -
шњег зеца у пар ку.

Петак, 13. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Упр кос мањ ку нов ца
сву где поне ка 
мани фе ста ци ја

Шта са огром ним
згра да ма?

Вре ме када дани бива ју све
топли ји и при ро да буја, јесте и
пери од у којем по тра ди ци ји,
без обзи ра на све упа дљи ви ји
мањак нов ца, има и више кул -
тур них садр жа ја.

То важи и за рурал не сре ди -
не, попут пан че вач ких насе ље -
них места.

Лети ипак више про гра ма
Тако већ 15. апри ла Ива нов ча -
ни оче ку ју једа на е сти сафа ри,
на којем ће, као и увек, уче -
ство ва ти пре ко сто мај сто ра
умет нич ке фото гра фи је из целе
земље и ино стран ства. У том
малом, али шаро ли ком селу
биће живо и у јуну, када је на
про гра му дру ги Међу на род ни
фести вал хар мо ни ке „Злат на
дир ка Вој во ди не”, који је лане
при ву као вели ки број људи. У
пла ну су и сусре ти банат ских
Буга ра – Пал ће на, као „Рибар -
ски дани и ноћи”, када ће бити
орга ни зо ван и салон фото гра -
фи ја с поме ну тог сафа ри ја.

И у Омо љи ци ће се наста ви -
ти позна ти дога ђа ји почет ком
авгу ста, када ће бити упри ли -
чен четр де сет осми Салон ама -
тер ског фил ма и умет нич ке
фото гра фи је „Жисел”, а неко -
ли ко дана касни је и „Поро дич -
ни дани”, у окви ру којих ће на
локал ном пла тоу бити одр жа -
но и мно штво кул тур них садр -
жа ја. Јабу ча ни могу оче ки ва ти
лет ње кон цер те и поет ски мара -
тон, а с јесе ни и Деч ји позо ри -
шни фести вал. Њихо ве ком -
ши је Гло гоњ ци фоку си ра ће се
на поче так јула и сео ску сла ву
Петров дан, када ће стар то ва ти
и „Музич ко лето”; „Дани Руму -
на” биће при ре ђе ни у сеп тем -
бру, кра јем окто бра усле ди ће
при вред но-кул тур на „Гло гоњ -
ска јесен”, а у новем бру и мани -

СЕЛО

ПЕР СПЕК ТИ ВЕ УСТА НО ВА КУЛ ТУ РЕ У НАСЕ ЉЕ НИМ МЕСТИ МА

ОДР ЖА ВА ЊЕ ДОМО ВА СВЕ ТЕЖЕ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ КУД-а 

„ВЕЉ КО ВЛА ХО ВИЋ”

Дру ги ускр шњи 
концерт

фе ста ци ја под нази вом „Да се
коре ни не забо ра ве”.

Долов ци ће има ти при ли ку
да уче ству ју у дру жи о ни ца ма,
ради о ни ца ма, пред ста ва ма и
при ред ба ма за децу и да гле да -
ју фол клор, док ће Дом кул ту ре
у Бре стов цу сара ђи ва ти с КФФА
„Поња ви ца” у вези са изло жба -
ма умет нич ке фото гра фи је и са
ОШ „Олга Петров” око деч јих
кре а тив них ради о ни ца. На кача -
ре вач ком језе ру током лета тре -
ба да буде упри ли чен „Лудус
фест”, а кра јем окто бра и ново
оку пља ње врхун ских, као и мла -
дих и тален то ва них афо ри сти -
ча ра на осмој „Жао ци”.

Актив но ће бити, по оби ча ју,
и у Стар че ву, наро чи то кра јем
јула и почет ком авгу ста на
„Дани ма дру же ња”, изме ђу две
тамо шње сла ве – Огње не Мари -
је и Све тог Пан те леј мо на, када
је на про гра му и јуби ла ран,
десе ти „Екс-Ју рок фест”. Поред
оста лог, с јесе ни се у том месту
одр жа ва ју нада ле ко позна ти
међу на род ни фести ва ли „Стар -
че вач ка там бу ри ца” и „Гаши -
ни акор ди”. И Ново Село важи
за изу зет но раз ви је ну кул тур ну
сре ди ну, наро чи то у погле ду
пре ко гра нич не сарад ње, а ове
годи не пла ни ра раз ме ну садр -

жа ја пре свих с парт не ри ма с
теми швар ског уни вер зи те та, као
и с Демо крат ском зајед ни цом
Срба, са иде јом да се про мо ви -
шу актив но сти Срба из Руму -
ни је и Руму на из Срби је.

Иде ја: модерне школ ске
сале!?
Наве де не про гра ме мање или
више, на овај или онај начин,
подр жа ва Град Пан че во, из чије
касе сва ком од девет домо ва
кул ту ре, поред сред ста ва за
мате ри јал не тро шко ве, одно -
сно за пла те и режи ју, годи -
шње сле ду је две ста хиља да за
садр жа је. Те уста но ве могу рачу -
на ти и на новац од изда ва ња
про сто ра у закуп, који се одне -
дав но не упла ћу је на њихов,
већ на држав ни рачун, али им
се одмах вра ти. У сушти ни,
домо ви од тога живе, буду ћи
да су ти изно си неко ли ко пута
већи од оно га што доби ју од
Гра да за про гра ме. Тамо где
тога нема, наста је про блем, што
се и види по мањ ку садр жа ја...

Пре ма речи ма већ ни ка заду -
же ног за кул ту ру Нема ње Рота -
ра, поје ди ним сео ским уста но -
ва ма кул ту ре доде ље на је
финан сиј ска подр шка и за одре -
ђе не ино ва тив не про гра ме, као

и за медиј ску про мо ци ју или
изра ду сај та, па је, реци мо,
„Злат на дир ка” доби ла сво ју
веб-пре зен та ци ју, а има ће је
уско ро и Доло во и Стар че во.

– Нисам за урав ни лов ку, па
ми је жеља да они ма који више
раде и додат но помог не мо, али
сви има ју базич ни износ да могу
да живе. С дру ге стра не, сма -
трам да би се у будућ но сти тре -
ба ло бави ти већи ном обје ка та
домо ва кул ту ре, чије је одр жа -
ва ње вео ма ску по и неин вен -
тив но. У мно ги ма од њих посто -
је неу слов не вели ке сале, у који -
ма се годи шње одр жи све га
неко ли ко мани фе ста ци ја, јер је
про шло вре ме био ско па и мега -
кон це ра та. Тај про блем би могао
бити пре мо шћен тако што
бисмо школ ске фискул тур не
сале пре тво ри ли у модер не мул -
ти функ ци о нал не објек те, као
што је слу чај у Сло ве ни ји. Тако
би се исто вре ме но ула га ло и у
обра зо ва ње, спорт и кул ту ру.
Ти про сто ри од по 500 ква дра -
та су реликт про шло сти, па би
један део, где има инте ре са,
тре ба ло изда ва ти у закуп, а
домо ви ма би на упра вља ње
оста ле сале за педе се так људи
за про гра ме, као и кан це ла ри је
и библи о те ке – исти че Ротар.

НОВO ИЗДАЊE СТАР ЧЕ ВАЧ КОГ ГЛА СИ ЛА

Негде пљач ка, негде доби так
Прeдускршњи, или 292. број
месеч ни ка „Стар че вач ке нови -
не” почи ње кон тра сти ма –
честит ком нај ве ћег хри шћан -
ског пра зни ка свим вер ни ци -
ма и „про лећ ном” фото гра фи -
јом чишће ња сне га.

Наред не стра не доно се
инфор ма ци је о госто ва њу удру -
же ња „Пагус” на Сај му тури -
зма, скуп шти на ма локал них
пче ла ра и воћа ра, акци ји
„Април – месец чисто ће”, као
и јед ну ружну – о ору жа ној
пљач ки мар ке та СТС, и јед ну
лепу вест – о томе да је глав на
награ да у масов ној игри „Узми
рачун и побе ди” – тро со бан
стан на Новом Бео гра ду, међу
пет мили о на кан ди да та, при -

па ла поро ди ци Пау лић. Вео ма
зани мљи во је да је овај брач ни
пар, који педе сет три годи не
дели добро и зло, у живот ној
сто ри ји обја вље ној у прет про -
шлом бро ју „Стар че вач ких”,
сугра ђа ни ма пре нео изу зет но
симп то ма тич ну пору ку: „Из
љуба ви све се лако стек не...”

Интер вју на две стра не уго -
стио је начел ни ка Јужно ба нат -
ског управ ног окру га Дани је -
лу Лон чар, која твр ди да јој је
бри га о гра ђа ни ма на првом
месту; осврт на про те клу годи -
ну и пла но ве за теку ћу изнео
је дирек тор Дома кул ту ре
Дали бор Ада мов, а о зна ча ју
бавље ња спор том за раз вој деце
и све му дру гом на ту тему

гово ри ла је Дра га на Марин -
ко вић, про фе сор физич ког вас -
пи та ња.

Ту су и „Ћаска ње у ’Ђер му’”
с Мила ном Мрђом, недав но
пен зи о ни са ним дуго го ди шњим
настав ни ком музич ког вас пи -
та ња у стар че вач кој шко ли, као
и раз го во ри с рата ром Нема -
њом Петро ви ћем и с „лицем с
наслов ни це” – Зора ном Анђел -
ко ви ћем. Редов на рубри ка
„Црти це из про шло сти” посве -
ће на је поро ди ци Богут, а „Кул -
ти ва тор” при чи о пред рат ним
раз бој ни ци ма и пред ста вља њу
мла дог Уро ша Таси ћа.

Живо пи сне су и дру ге фото -
гра фи је кадро ва ока сне ле мар -
тов ске зиме...

Бре сто вач ки мла ди кара ти сти
оства ри ли су одлич не резул та -
те на недав но одр жа ном девет -
на е стом Супер МПИ купу у
Субо ти ци, на којем је уче ство -
ва ло бли зу осам де сет клу бо ва
из три на ест земља, чак и из
Инди је.

Кара те клуб „Куми те 013”
пред ста вио се на севе ру Бач ке
у изу зет ном све тлу, с десет так -
ми ча ра, тач ни је девој чи ца и
деча ка рође них изме ђу 2002. и
2010. годи не. Злат не меда ље су
осво ји ли Душан Костић, Маг -
да ле на Анђе ло вић, Мате ја Цвет -
ко вић и Лука Крстић, сре бр на
је при па ла Јова ни Пекић, а

брон за не су заслу жи ли Реља
Тео фи ло вић, Вук сан Костић и

Михај ло Анђел ко вић. Соли дан
ути сак су оста ви ли и Жељан

Димић и Душан Пол дан. Хен -
ди кеп ових шесна е сто го ди шњих
носи ла ца зеле ног и црве ног
поја са био је то што су се обре -
ли у пре ја кој кон ку рен ци ји с
мно го ста ри јих мај сто ра с
црним поја сом. Све у све му,
овим је наста вљен низ успе ха с
про шло го ди шњег так ми че ња у
Субо ти ци, као и са слич них тур -
ни ра у Шап цу и на Бањи ци.

Тре нер само фи нан си ра ју ћег
бре сто вач ког клу ба Томи слав
Димић наво ди да је тешко обез -
бе ди ти усло ве за ова ква путо -
ва ња и исти че да је у овом слу -
ча ју то било могу ће захва љу ју -
ћи помо ћи Месне зајед ни це.

УСПЕ СИ БРЕ СТО ВАЧ КИХ КАРА ТИ СТА

Осам меда ља у Субо ти ци

(Не)функционалне велике сале у селима



ФИ ЈАТ бра во 1.9 ЈТД,
2001, ре ги стро ван,
147.000 км, до бар, до го -
вор. Тел. 063/813-50-61.
(СМС)

АУ ДИ А 3, 1.9 ТДИ, 130
кс, 2001. 064/177-35-82.
(257728)

ЈУ ГО ко рал ин, 2005, 40
кв, 1115 цм, 700 евра,
мо гућ до го вор. 062/495-
049. (258004)

ПРО ДА ЈЕМ ју го 1.1 ин,
2006, го ди ште, гас, ате -
сти ран, не ре ги сро ван.
063/858-47-55. (258012)

РЕ НО 4 ГТЛ, 1989. очу -
ван, 350 евра. 062/151-
41-98. (258023)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за
ма њи ок та ви ју 1.9 ТДИ,
2008, вла сник. 065/610-
45-67. (258026)

ПРО ДА ЈЕМ па са та Б
5,вла сник. 399-574,
061/153-34-61. (258050)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат сти ло
1.9 ЈТД, пе то ра вра та,
2003. ре дов но сер ви си -
ран, вла сник. 
063/269-987. 
(257873)

ФИ ЈАТ пун то кла сик, 1.2
бен зин, 2010, фул опре -
ма, 87.000 км.
064/142-11-16. 
(258065)

ПРО ДА ЈЕ се опел астра
ка ра ван Г 2, 1999. Тел.
013/251-64-86. (258012)

ПРО ДА ЈЕМ век тру 2001.
го ди ште, 1.8 Б, це на
1.300 евра. 063/811-18-
52. (258172)

ПЕ ЖО 206, 1.4 бен зин,
2001. 5 Б/5 В, ре ги стро -
ван до но вем бра 2018,
вла сник. 
062/172-58-97. (257963)

АЛ ФА ро мео 147, twins
park, 1.5, 2002, бен зин,
пре шао 123.000, пр ви
вла сник, 1.850 евра.
062/142-42-02. (257982)

ФИ ЈАТ пун то 2, 2002.
го ди ште, 1.2, 8 В, бен зи -
нац. 060/034-20-04.
(258186)

ГОЛФ 4 ка ра ван, 2004.
го ди ште, 1.600 ку би ка, у
од лич ном ста њу.
063/808-05-83. (258202)

ФА БИ ЈА 1.4 МПИ, 2002.
го ди ште, ка ра ван, фул
опре ма, вла сник, у пр вој
бо ји, 105.000 км.
064/587-50-24. (258210)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2010,
де цем бар, пе то ра вра та,
100.000 км, ате сти ран
плин. 064/130-36-02.
(2582109

КОР СА 1.2, 2003, пе то -
ра вра та, кли ма, у пр вој
бо ји, по вољ но. 064/587-
50-24. (258210)

СТИ ЛО 1.9 ди зел, 2003,
тро је вра та, фул опре -
ма, 170.000 км, вла сник.
064/587-50-24. (258210)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс,
1.2, 2005, фул опре ма,
на име. 064/587-50-24.
(258210)

СЕ АТ аро са, 2003. го ди -
ште, ре ги стро ван, од -
лич на. 063/882025-09.
(258263)

ТО МОС ау то ма тик,
1991, 350 евра; 1981,
250 евра, трај но ре ги -
стро ва ни. 064/171-22-
13. (258269)

ПРО ДА ЈЕМ лан дро вер
фри лен дер, 2002. го ди -
ште. 064/033-38-84.
(258274)

ФИ ЈАТ пун то 1.2, 2002,
плин ате сти ран до 2020,
ре ги стро ван, 1.350 евра.
061/200-73-09. 
(258258)

ПРО ДА ЈЕМ пе жо 307,
2002. го ди ште и спорт -
ски би цикл по лар.
063/709-44-97. 
(258297)

РЕ НО клио 1.2, 2009.
го ди ште. 065/336-76-84.
(258309)

ВР ШИМ стал ни от куп
во зи ла, не бит но ста ње,
мар ка, до ла зим на вас
по зив, од 100 до 3.000
евра. 064/552-31-19.
(257804)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, од 70
до 1.200 евра. 062/193-
36-05. (258126)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, 90 до
1.000 евра. 063/892-98-
25, 064/230-52-21.
(258059)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла од 80
до 2.000 евра, ста ње не -
бит но. 063/165-83-75.
(258126)

КУ ПУ ЈЕМ то мос АПН ау -
то ма тик, Т 15, Т 14,
елек тро ник, ис прав не,
не ис прав не. 064/171-
22-13. (258269)

БЕ РАЧ змај 222, дво -
ред ни, бун ке раш.
064/271-40-87. (256847)

КУЛ ТИ ВА ТОР имт 506,
CX, очу ван, ма ло ра дио.
064/088-09-08,
063/771.93-58. (258053)

ПРО ДА ЈЕМ мо то кул ти -
ва тор ИМТ, 506 С, Зо -
ран. 013/355-538,
069/775-805. (257952)

ПРИ КЛИ ЦА за трак тор
ки кин да, 1985. го ди ште,
но си вост 2.700 кг, 900
евра. 060/348-22-10.
(258231)

КУ ПУ ЈЕМ трак тор за
сво је по тре бе, мо же не -
ис прав но. 
063/739-76-72. 
(258244)

КУ ПУ ЈЕМ мо то кул ти ва -
тор са опре мом или без,
мо же не ис прав но, ку пу -
јем кру њач-пре кру пач.
063/739-76-72. 
(258244)

ПРО ДА ЈЕМ То ма Вин ко -
вић 821. 063/325-535.
(258278)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ га ра жу
на Ко те жу 2 или 
на Ко те жу 1. Тел.
064/226-24-06. 
(258090)

ЦЕН ТАР, Све тог Са ве
59, про да јем укњи же ну
га ра жу, 14 м2, стру ја,
ро ло-вра та. 063/449-
798. (258110)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Ко -
те жу 1. Тел. 069/409-83-
42. (268212)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
де ри и по лов ни де ло ви
од веш-ма ши на. Тел.
013/252-05-10, 063/703-
76-07. (258073)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди -
ги тал них ри си ве ра, мо -
ни то ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа 28.
353-463. (258284)

ТО ПО ЛА, пр ва кла са,
исе че на за шпо рет, на
25 цм, труп ци, по вољ но.
064/080-86-99. (257781)

ПРО ДА ЈЕМ то плу ви три -
ну, ду плу фри те зу и
оста ло. 063/741-64-00. 

МЕ СНА ТА пра сад, про -
да ја, 15 – 30 кг, мо гућ -
ност кла ња и ре зер ва ци -
је. Тел. 063/311-277.
(257422)

РАС ПРО ДА ЈА ко ка но -
си ља са фар ме „Да бић”
у Пан че ву, по це ни од
200 ди на ра по ко ма ду.
Упис вр ши мо за 14.
април 2018. Тел.
013/377-901. (257267)

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. (257294)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви,
но ви, од 12.900. Из бор
ме бла по же љи.
060/600-14-52. (253290)

РА САД на про да ју, па -
ра дајз, кра ста вац, па -
при ке Бре сто вац.
064/143-50-23, 013/626-
285. (257288)

ВЕ ЗЕ НЕ пе шки ре за
свад бе про да јем. Тел.
013/347-344. (258029)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле -
мен те, ку хи ња 10.000
ди на ра, но ва. 371-568,
063/773-45-97. (258041)

ТА ПЕЋ елинд, 3.5 кв,
очу ва на, про да јем.
063/869-31-62. (258062)

КУ ПО ПРО ДА ЈА ку хи ња,
сто ло ва, сто ли ца, гар ни -
ту ре, ТА пе ћи, до го вор,
до ла зак. 062/150-68-54. 

ПРО ДА ЈЕМ абрих тер,
ши ри на но же ва 30 цм,
мо тор 4 кв, 2.800 обр та -
ја, тро фа зни, струг за
др во, рад на ду жи на 120
цм. Тел. 064/396-16-33. 

ДВО ЈА вра та, др во-ста -
кло, про зор ска кри ла са
ста кли ма, дво сед ле жај
ма ло ко ри шћен.
062/424-128. (258117)

КУ ХИ ЊА у од лич ном
ста њу, од ме ди ја па на,
на про да ју. 064/339-09-
53. (258132)

НОВ шпо рет плин-стру -
ја, веш-ма ши на ма ња-
ве ћа, фри жи дер 220 л –
240 л, уга о на гар ни ту ра,
дво сед, тро сед, ши ва ћа
ма ши на, ду ше ци. Тел.
063/861-82-66. (258136)

ПРО ДА ЈЕМ пче ле, 10
ра мо ва ЛР. 066/314-
803. (258137)

КРЕ ВЕТ бол нич ки, ме -
тал ни, са мо 20.000 ди -
на ра, ко ли ца ин ва лид -
ска 9.000. 063/894-84-
23. (258151)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ло
орев но др во, бу ква,
храст, ба грем. 
063/868-02-06. 
(258162)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
ме ше ње те ста, елек тро -
мо тор, елек тро ко ви на 3
кв, 945 о/мин, 2.5 кв,
2830 о/мин – ме дин гер.
063/807-50-65. (258171)

БИ ЦИКЛ мон тин бајк по -
ло ван, 50 евра. 064/866-
25-83. (257942)

КО ТАО, 32 м2, нов, га -
ран ци ја, ра ди ја то ри,
100 ком, не ко ри шће ни,
по вољ но. 064/137-64-
14. (257948)

ПРО ДА ЈЕМ ка зан за ра -
ки ју, 120 ли та ра.
063/760-49-87. (257953)

ПРЕ О СТА ЛО огрев но
др во, би бер цреп, ци глу
ве ли ки фор мат, сте о ну
ка ра ву, са ло нит пло че.
063/711-77-54. (257969)

ДЕ БЕ ЛА сви ња на про -
да ју. Тел. 064/194-53-
96. (257987)

МЕ СНА ТИ пра си ћи на
про да ју, услу жна кла ња
гра тис. 060/444-55-03.
(257993)

ПРО ДА ЈЕМ цир ку лар
по вољ но. 065/479-37-
87. (258195)

ПРО ДА ЈЕМ тр пе за риј -
ски сто са шест сто ли ца.
Тел. 064/892-85-02.
(258207)

СТИЛ СКА спа ва ћа со ба
од бо ро ви не, очу ва на,
по вољ но, мо же по себ но.
320-528, 063/164-61-56.
(258219)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
веш-ма ши ну, очу ва ну,
по вољ но. Тел. 060/037-
05-60. (258233)

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђе ну
да ро те ку у Жар ка Зре -
ња ни на. 064/439-83-28.
(258235)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед и
дво сед, нов, ком плет.
063/176-24-96, 013/351-
194. (258257)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не
про зо ре 150 х 120, 90 х
120. Моб. 064/329-49-
22. (258264)

ПРО ДА ЈЕМ ста до ко за
са ја ри ћи ма. 063/136-
18-53. (258277)

БРАЧ НИ, са мац, тро сед,
фо те ља, сто, ТВ сам сунг
+ но сач, ђу ту ре 15.000
ди на ра. 069/251-16-18.
(258280)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ни
про зор 80 х 80, ло вач ка
пу шка бо ке ри ца, 12 мм.
Тел. 065/311-41-66.
(258285)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
фри жи де ре, за мр зи ва -
че, веш-ма ши не, те ле ви -
зо ре, и оста ли от пад.
064/158-44-10,
063/101-11-47. 
(258121)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве, пен ка -
ла, ор де ње, мда ње, ма ле
бу тан бо це, ра зни алат.
064/867-48-11. 
(257965)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де -
ње, ме да ље, но вац, са -
то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458, 
063/199-60-36, 
064/481-14-77. 
(257975)

МЕ ТА ЛИ ИВАН: от куп
се кун дар них си ро ви на,
Пе те фи Шан до ра 29,
Вој ло ви ца. 061/271-26-
70, 064/194-83-22.
(257999)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, оло -
во, алу ми ни јум, веш-ма -
ши не, фри жи де ре, за -
мр зи ва че и све оста ло.
061/322-04-94. (258293)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме та -
ле, алу ми ни јум, аку му -
ла то ре, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, те ле ви зо ре,
шпо ре те, до ла зим.
061/206-26-24. (258293)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба кар,
ме синг, алу ми ни јум,
оло во, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, те ле ви зо ре.
061/321-77-93. (258293)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре: са то ва,
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. (258317)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста рин -
ски на ме штај, сли ке, са -
то ве, ста ри но вац, би жу -
те ри ју, ста ре играч ке и
оста ло. 335-930,
063/705-18-18, 335-974.
(258273)

ДЕО са лон ске ку ће са
из ла ском на ули цу Мак -
си ма Гор ког, ком плет но
сре ђен, укњи жен, 87 м2,
55.000 евра. Тел.
060/034-31-11 (СМС)

У СКО РЕ НОВ ЦУ ку ћа са
пла цем на про да ју.
064/366-92-92. (СМС)

КУ ЋА 99 м2, на пла цу
4,60 ари, Вла син ска.
По вољ но, хит но, вла -
сник 1/1. 23.000 евра.
061/558-69-71. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
спрат не, ши ри цен тар,
по вољ но. 066/937-00-
13. (СМС)
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НО ВО СЕ ЉАН СКИ ПУТ,
плац за би знис, 10 ари,
1/1, 25 х 40, твр ди пут,
по вољ но. 066/385-289.
(257347)

ПЛАЦ 3 ара, ули ца Јо а -
ки ма Ву ји ћа, Стре ли ште,
6.800 евра. 063/606-497.
(257279)

КУ ЋА, Те сла, сре ђе на,
две је ди ни це, ЦГ, укњи -
же на, 3.8 ари. 063/743-
03-71. (1257217)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 100 м2,
у стро гом цен тру Пан че -
ва, Ж. Ми ши ћа бр. 6.
023/857-069, 064/575-
57-04. 

КУ ЋА на по да ју у Стар -
че ву. 063/237-276.
(258053)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу ком -
плет но сре ђе ну, ши ри
цен тар. 013/355-575,
062/431-774. 
(258056)

КУ ЋА, две је ди ни це, 120
м2, но ви ја, сре ђе на, ши -
ри цен тар, кол ски улаз,
Ца ра Ду ша на. 066/345-
768. (258057)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку -
ћу, Мак си ма Гор ког,
плац 3.8 ара. 063/301-
360. (258064)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће и
ло кал, укуп но 150 м2,
Син ђе ли ће ва 41.
061/651-76-45. 
(2580779)

МИ СА, дво ри шна спрат -
на ку ћа, две стам бе не је -
ди ни це, 29.000. (926),
„Ку по ла”, 065/328-66-94.
(258078)

МЕ ЊАМ ку ћу 100 м2,
ужи цен тар, за ма њи
стан. 066/335-189.
(258086)

ПРО ДА ЈЕМ два лан ца
зе мље у Ка ча ре ву.
013/601-281. (257905)

МРА МО РАК, глав на ули -
ца, про да ја ком фор не
ку ће, до го вор. 069/255-
87-86. (256841)

КУ ЋА, 6.9 ари, Б. Ра ди -
че ви ћа 54 м2, 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. (257613)

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.
(257720)

ПРО ДА ЈЕМ 6 ари пла ца
са ви кен ди цом код Ду -
бо ке Ба ре. Тел. 064/166-
12-62. (257806)

ПРО ДА ЈЕМ 81,25 ари
град ског гра ђе вин ског
зе мљи шта у се вер ној ин -
ду стриј ској зо ни (пар це -
ле 9638/2 и 9638/3) на
ма лом На де лу (На ди на
кри ви на). 063/258-986.
(257808)

КУ ЋА, Ка ча ре во, 70 м2,
плац 6 ари, 1/1.
063/694-451. (257813)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на пла -
цу од 13 ари у Стар че ву.
064/264-03-14.

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива -
но ву. 062/415-359.
(255753)

КУ ЋА, га ра жа, ба шта,
воћ њак 20 ари, Пе ли -
стер ска. 064/866-22-98.
(257659)

ПРО ДА ЈЕМ плац у Пр -
вом про се ку, Ул. Брат -
ства је дин ства. Тел.
064/832-46-38. 
(257660)

КУ ЋА 209 м2, ве ли ка ба -
шта, Вој ло ви ца, Пан че -
во. 064/683-84-27,
44.000 евра. (256997)

ПЛАЦ, Ми са, Зла ти бор -
ска ули ца, 5 ари, 22 х
24, стру ја, во да, вла -
сник. 063/449-798.
(258110)

КУ ЋА са 10 ари пла ца
на про да ју, Гор њи град.
064/133-32-02. (258114)

ИЗ ДА ЈЕМ ста ру ку ћу у
цен тру за адап та ци ју у
по слов ни про стор.
064/351-15-52. (258128)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу са
по моћ ним објек ти ма,
плац 30 ари, Ба ва ни -
штан ски пут. 061/366-
03-92. (258130)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, до
пу та, но ви ја дво со бан,
13,5 ари, 22.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(1581989

ВИ ШЕ до брих и по вољ -
них ку ћа у окол ним се -
ли ма. (49), „Му станг”,
062/226-901. (158198)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа 54
м2, 1 ар, усе љи ва,
13.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (258152)

ЛЕ ПИ гра ђе вин ски пла -
це ви, Ку де ља рац, Ми са,
Ка ра у ла. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (258152)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца,
но ви ја, сре ђе на, 120 м2,
2,27  ара, 60.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(258152)

НО ВИ СВЕТ, пре ле па
ви ла, 178 м2, 5,5 ари,
87.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (258152)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на зо на,
ас фалт, стру ја, 15.000.
063/894-84-23. (258151)

КУ ЋА, ба ња Вруј ци, 60
кв, 6 ари, про да јем/ме -
њам. 064/955-51-85.
(258153)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на, на 4,85 ари
пла ца, два по моћ на
објек та. „Пер фект”,
0647348-05-68.
(258160)

ДВО РИ ШНА спрат на ку -
ћа, ПР + ПК, два дво и -
по соб на ста на по 60 м2,
те ра са, 29.000 евра.
„Пер фект”, 0647348-05-
68.  (258160)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на,
130 м2 + ло кал 30 м2, на
7,3 ара пла ца, 30.000.
„Пер фект”, 0647348-05-
68.  (258160)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба -
ва ни штан ском пу ту, 15,5
ари, по вољ но. 060/028-
14-80. (258164)

ОМО ЉИ ЦА, ку ћа 120
м2, цен тар, глав ни пут,
ЦГ, две га ра же, по друм.
062/550-560. (258168)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ја -
буч ком пу ту 17.5 ари.
063/719-42-71. (258170)

ВОЋ ЊАК, 15 ари са ви -
кен ди цом, Ба ва ни шан -
ски пут, дру ги ред, дру го
не мач ко по ље. 064/368-
04-77. (258175)

УЖИ цен тар, 320 м2, ЕТ,
5 ари, пре ле па, но ва,
130.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (257964)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
но ва ку ћа, 5 ари, укњи -
же на, 27.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-83.
(257964)

КУ ЋА, но ва Ми са, 210
м2, 2,3 ара, укњи же на,
вла сник, 56.000 евра.
063/826-97-09. (257947)

ВИ КЕН ДИ ЦА са фар -
мом од 150 клвм, тро -
фа зном стру јом и из вр -
ше ном ле га ли за ци јом,
ви кенд на се ље До ло во.
063/760-49-87. (257953)

ПРО ДА ЈЕМ плац 12 ари,
Ба ва ни штан ски  пут, до
пу та, кул ти ви рам ба ште,
ко ше ње тра ве. 064/867-
48-11. (257965)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак, ве -
ли чи не је дан хек тар у
Ја бу ци, по вољ но.
064/329-49-19. (257737)

ЈА БУЧ КИ пут, гра ђе вин -
ски  плац 17 х 24 м.
069/213-97-37. (257954)

ПРО ДА ЈЕМ плац, 49
ари, Но во се љан ски пут,
пре ко пу та „Да ви да”.
064/131-42-02. 
(258178)

КУ ЋА за адап та ци ју, ле -
га ли зо ва но, Мар ги та.
060/527-07-65. 
(258192)

КУ ЋА, 100 м2, 5,6 ари,
плац Мо ше Пи ја де,
80.000 евра. 064/354-
69-76. (258204)

ПРО ДА ЈЕМ два спо је на
пла ца од во ћем, Охрид -
ска ули ца, Ку де љар ски
на сип, са објек том 6 х
10 и ин фра струк ту ром.
066/373-491. 

КУ ЋА, 100 м2 + пот кро -
вље, 10 ари пла ца, Но -
во се љан ски пут 365, 6
км од цен тра, 34.000.
013/347-621, 061/661-
92-60. (258209)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо -
љи ца, 6 ари пла ца, ЕГ
гре ја ње. 013/618-652,
064/168-84-32. (258211)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Ми -
си, на 5 ари пла ца. Тел.
061/286-50-99. (258221)

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2, 6.5
ари, усе љи ва, по моћ ни
објек ти. 064/961-00-70.
(258224)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу у Ла -
пу, 2,2 лан ца. 065/966-
23-22. (258228)

КУ ЋА, но ва, ста ра Ми са,
80 м2, 2.5 ара, укњи же -
на, 32.000. (394),  „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(258239)

ТЕ СЛА, ку ћа 100 м2, 4.5
ара, 55.000. (394), „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(258239)

ДО ЊИ ГРАД, 130 м2,
две за њеб не је ди ни це,
3.5 ара, 66.000. (394),
„Го ца”, 063/899-77-00.
(258239)

ЈА БУЧ КИ пут, но ва ку ћа
86 м2, енер гет ски па сош,
укњи же на. 065/258-87-
77. (258242)

УКЊИ ЖЕ НА ку ћа 100
м2, Ко теж 1, мир на ули -
ца, без по сред ни ка.
064/584-75-39. (258226)

ЈЕФ ТИ НО, ку ћа – пот -
кро вље, 82 м2, оп шти на
Али бу нар, цен тар, но ва.
061/303-30-44. (258256)

КУ ЋА у Кни ћа ни но вој,
на про да ју. 
062/826-12-55. 
(258275)

КУ ЋА, 70 м2, мон та жна
на 3 ара пла ца, но ва,
усе љи ва. Но ва Ми са,
Ко за рач ка 10, це на
19.000 евра, 1/1. Тел.
069/485-12-66. (258268)

КУ ЋА, 100 м2, ре но ви ра -
на, усе љи ва, 4 ара,
27.000 евра. Тел.
069/485-12-66, Ми са,
Ко за рач ка 10-а.
(258268)

КУ ЋА, 100 м2 + ку ћа 70
м2 + 69 м2, на 8 ари пла -
ца, три стам бе не је ид ни -
це, сва ка са по себ ним
ула зом и по де ље ним
дво ри штем, ре но ви ра но,
усе љи во, 59.000 евра,
Ко зрач ка 10. 069/485-
12-66. (258268)

РЕТ КА при ли ка! Омо љи -
ца, уз уго вор о до жи вот -
ном из др жа ва њу, од лич -
на ку ћа, 5.900 евра.
061/324-40-85. (258299)

ПРО ДА ЈА пла це ва, Пе -
ли стер ска и Кај мак ча -
лан ска, укњи же ни.
065/894-88-11. (258300)

КУ ЋА, ши ри цен тар, но -
ва, од мах усе љи ва,
28.500. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (258304)

ЦЕН ТАР, по друм + ВП +
та ван, по го дан за по -
слов ни про стор. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66. (258304)

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. 
(258304)

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.
(258304)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће у
цен тру гра да, по вољ но.
064/548-29-29.
(258182)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, ку ћа ПР +
ПК, са мо 26.000; Бре -
сто вац, но ва, 15 ари,
16.500. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. 
(258304)

ЦЕН ТАР, ку ћа, 3 ара,
100, пре ле па. (67), „Мил -
ка М”, 063/744-28-66. 

ТЕ СЛА, ку ћа на екс тра
ло ка ци ји за при ва тан
би знис и ста но ва ње.
066/001-050, 063/329-
464. (257766)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

НА ПРО ДА ЈУ дво спрат на
ку ћа, Ка ча ре во, 250 м2,
ло ка ци ја од лич на.
062/865-20-39.  (257022)

БА НАТ СКО НО ВО СЕ -
ЛО, усе љи ва ку ћа, 100
м2, 16 ари. 062/398-458. 

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут,
плац за би знис, на ас -
фал ту 31 х 60, пре ко од
но ве пум пе. 066/385-
289. (256600)

КУ ЋА, но ва Ми са, три
ета же, но ва ку ћа. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (258087)

ИМА ЊЕ, 57 ари, Ба ва ни -
штан ски пут, гра ђе вин -
ска зо на, ви кен ди ца 32
м2, по моћ ни објек ти,
стру ја, во да, воћ њак на
28 ари, об ра ди во зе мљи -
ште 29 ари. 
064/280-60-53. 
(258089)
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи дво -
со бан стан, 46 м2, ета -
жно гре ја ње. Тел.
064/267- 71-74. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан дво со -
бан, ни жа спрат ност,
Стре ли ште. 066/937-00-
13. (СМС)

ТЕ СЛА, про да јем тро и -
по со бан стан но ви је
град ње 61 м2, ЦГ, II
спрат, у мир ној, сле пој
ули ци са зи да ном га ра -
жом у дво ри шту. Стан је
од мах усе љив, са ку хи -
њом и пла ка ром 45.000
евра.  060/628-46-56.
(СМС)

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

ТРО И ПО СО БАН, дру ги
спрат, Ко теж 2, бр зо
усе љив, 57.000.
064/205-03-15. (257589)

У СА МАЧ КОМ про да јем
на ме ште ну гар со ње ру,
IV спрат, 18 м2.
065/353-07-57. (257589)

СТАН, но во град ња, 38
м2, II спрат, но ва Ми са,
бли зу шко ле, ам бу лан те.
060/031-08-09,
063/711-41-89. 
(255984)

ТЕ СЛА, тро со бан, ЦГ,
те ра се, дво стран, сре -
ђен, IV, усе љив, вла сник.
013/331-079. 
(256624)

ПРО ДА ЈЕ се на Те сли
стан 39 + 24 м2, це на
27.000. Тел. 069/507-08-
88. (258005)

ЈЕД НОС О БАН стан са
дво ри штем у 7. ју ла.
062/153-32-34, 066/813-
46-06. (258021)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на,
до го вор, усту пам гроб но
ме сто – Ста ро гро бље.
064/13027-34. (258035)

МАР ГИ ТА, јед но со бан,
ПР, нов, 17.000. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66. (258304)

ЦЕН ТАР, 49 м2, нов,
34.000; 53 м2, сре ђен,
36.000. (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.  

МИ СА, 40 м2, нов, III
спрат, 21.000. (926), „Ку -
по ла”, 065/328-66-94. 

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач ки,
18 м2, 14.000. (926), „Ку -
по ла”, 065/328-66-94. 

КО ТЕЖ 1, 25 м2, 16.000.
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.  

КО ТЕЖ 2, 52 м2, ВП,
30.000 евра. (926), „Ку -
по ла”, 065/328-66-94.  

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2, ЦГ,
но ви Ко теж, усе љи ва од -
мах. (470), „Ди ва”.
345534, 064/246-05-71. 

ДВО СО БАН, ква ли те тан,
пре ра ђен, са на ме шта -
јем, Ко њич ка ми ли ци ја,
60 м2, усе љив. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (258076)

ДВО СО БАН, Ко теж, ЦГ,
58 м2, те ра са 6 м2,
30.000 евра. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (258076)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50
м2, IV, ЦГ,  24.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (258087)

ТЕ СЛА, Но ви Свет, но -
во град ња, че тво ро со -
бан, 100 м2, II, ЦГ.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (258087)

НО ВА МИ СА, тро со бан,
82 м2, II, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (258087)

СО ДА РА, вој не згра де,
дво и по со бан, 68 м2, VI-
II, 36.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(258087)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 52
м2, ВП, 29.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (258087)

СТРО ГИ цен тар, дво со -
бан, 54 м2, пр ви спрат,
цен трал но гре ја ње.
064/280-60-53.
(258080)

ДВО СО БАН, 57 м2, Ко -
теж 28.000; Стре ли ште,
26.000; Те сла, 30.000.
(324), „Ме диа”, 
315-703, 064/223-99-20.
(258100)

ТЕ СЛА, по че так, 50 м2,
дво со бан, 3 ара, на ме -
штен, 14.000, до го вор.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(258100)

МИ СА, 40 м2, јед но и по -
со бан, нов са дво ри -
штем, 25.000, до го вор.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(258100)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II спрат
+ га ра жа, 14 м2, но ва
град ња, ас, вла сник,
укњи жен, усе љив од мах.
063/449-798. 
(258110)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
62 м2, III, ЦГ, 31.000,
до го вор. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (258134)

ТЕ СЛА, 50 м2, I, TA, те -
ра са, усе љив, 28.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(258134)

СТРЕ ЛИ ШТЕ јед но со -
бан, 34 м2, III, ЦГ,
22.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(258134)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, га ра жа, ба -
шта, укњи женм, 16.500.
061/147-82-23. (258133)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 20
м2, III, ТА, 15.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061. (158142)

НО ВА МИ СА, Тр го про -
дук то ва згра да, тро и по -
со бан, 78 м2, II, TA,
42.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (158142)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан,
37 м2, II ЦГ; га ра жа,
24.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(158142)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, но во -
град ња, тро со бан, 70 м2,
III, ЦГ, од ли чан, са ства -
ри ма и тех ни ком.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(158142)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68 м2,
V, ЦГ, 35.000.  (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(158142)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
ВПР, ТА, 28.000. (49),
„Му станг”, 
062/226-901. 
(258148)

МИ СА, ква ли тет не
укњи же не гар со ње ре, од
14.400 до 17.700. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(258148)

КО ТЕЖ 2, Бу ле вар, 70
м2, II, леп дво и по со бан,
46.000. (49), „Му станг”,
064/151-18-93.  (25818)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
53 м2, ТА, I, 24.500.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58. (258148)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан,
62 м2, II, ЦГ, из вор но,
36.500. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (257824)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50
м2, II, ЦГ, из вор но,
36.500. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. 
(258148)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
VII, ни је по след њи, ЦГ,
65 м2, 30.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(258148)

ПРО ДА ЈЕМ стан, дво со -
бан, дво ри шни до ули це,
Жар ка Зре ња ни на, вла -
сник. 061/382-88-88.
(258149)

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.
(258160)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 39 м2, 21.000; дво -
со бан 57 м2, 24.500,
тро со бан, 102 м2,
27.000.   (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.

СТАН, 40 м2, пр ви
спрат, до ули це, М. Ку -
ли ћа 32, 16.000 евра.
Ре но ви ран. Тел.
062/858-33-47. (258268)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, В. Вла хо -
ви ћа, I спрат, 66 м2,
37.000. 064/305-92-00. 

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 63
м2, 31.500; јед но со бан,
35 м2, 18.000.  (097),
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (258160)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 60
м2, ЦГ на гас, усе љив,
те ра са. 069/822-48-22. 

СО ДА РА, тро со бан, 83
м2, 40.500; дво и по со бан,
54 м2, 30.000.  (097),
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (258160)

СТАНОВИ

ПОНУДА



МИ СА, тро со бан, II, 98
м2, 46.000, гас, дво -
стран. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (258160)

МИ СА, дво со бан, 49 м2,
24.500;  гар со ње ра, 23
м2, 15.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(258160)

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 м2, 34.000; дво и -
по со бан, 60 м2, 30.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (258160)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, VIII,
25.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (257964)

СО ДА РА, 67 м2, ЦГ, V,
сре ђен, 41.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-83.
(257964)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, ПР,
две спа ва ће со бе, днев -
на, 30.000. (679),
„Трем”, 
063/836-23-83. 
(257964)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан у цен тру Пан -
че ва. 060/505-54-25.
(257973)

КОД Вод не за јед ни це
дво со бан, ТА, тре ћи
спрат, 30.000 и I спрат,
32.000. „Лајф”, 061/662-
91-48.

ТЕ СЛА, јед но со бан, II
спрат, ТА, 23.000; Со да -
ра, тро со бан, ЦГ, I
спрат, 43.500. „Лајф”,
061/662-91-48.

ЦЕН ТАР, јед но и по со -
бан, но ви ји, ЦГ, при зе -
мље, 29.000; дво со бан,
нов, 42.000 и тро со бан,
96 м2, 72.000. „Лајф”,
061/662-91-48.

ТЕ СЛА, дво со бан, III
спрат, ТА, 28.000; цен -
тар, нов дво со бан,
42.000 и тро со бан, 96
м2,  72.000. „Лајф”,
061/662-91-48.

КО ТЕЖ 2, Вој во ђан ски
бу ле вар, дво со бан, 57
м2, II спрат, на ме штен,
вла сник. 064/474-87-74.
(257934)

СО ДА РА, дво и по со бан,
63 м2, IV спрат, Цг. Тел.
344-254. (257989)

ЈЕД НО СО БАН нов, 30
м2, 18.000, до го вор.
При зе мље, но ва Ми са,
вла сник. 063/304-222.
(257928)

ДВО СО БАН, нов, 55 м2,
33.000, до го вор, но ва
Ми са, вла сник. 063/304-
222. (257998)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА,
31.000; дво и по со бан,
ЦГ, 40.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(258181)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
ЦГ, 28.000; дво со бан,
ЦГ, 64, 29.000. (338),
„Јан ко вић”, 
348-025. 
(258181)

ОСЛО БО ЂЕ ЊА, дво ри -
шни, 32, 12.000; Ста кла -
ра, 60, улич но, 23.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (258181)

КО ТЕЖ 1, 64 м2, ЦГ, IV,
лифт, Ра до ва згра да,
39.000. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (257964)

ПРО ДА ЈЕМ стан без по -
сред ни ка, по вр ши не 48
+ 20 м2. 065/506-85-26.
(258200)

ПРО ДА ЈЕМ стан, дво и -
по со бан, 64 м2, стро ги
цен тар. 063/172-50-19.
(258218)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, III,
57 м2, ЦГ, 32.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (258185)

НО ВА МИ СА, јед но и по -
со бан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (258185)

ЦЕН ТАР, дво со бан, II,
55 м2, ТА, 31.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (258185)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра, 35
м2, ЦГ, VII, пот кро вље,
16.500. (320), „Пре ми -
ер”, 063/800-44-30.
(258185)

ТЕ СЛА, дво со бан, II, 54
м2, ТА, ПВЦ, 29.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30. 

ТЕ СЛА, 52 м2, дво со бан,
30.000; 57 м2, тро со бан,
33.000. „Го ца”, 063/899-
77-00. (258239)

СТАН, ду плекс, 100 м2,
но во град ња, Ми ло ша
Обре но ви ћа 31, од мах
усе љив, це на до го вор.
063/183-73-65, 065/992-
08-30. (258298)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у
цен тру, 141, 152, 104,
104, 157 м2. 060/312-90-
00. (258292)

СТАН, ку ћа, ком плет но
ре но ви ра на, ЦГ, 7. ју ла,
без по сред ни ка.
064/424-71.26. (258303)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, Ала со ва,
62 м2, ЦГ, те ра са, VI
спрат, вла сник, 33.500
евра. 062/145-71-44.
(258307)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра,
ПР, пре ле па, 22.000.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (258304)

ГАР СО ЊЕ РА, 29 м2, ши -
ри цен тар, бли зу Ру жи -
не, при зе мље, те ра са,
усе љи ва, 24.000 евра.
061/572-93-17. (258312)

КУ ПУ ЈЕМ стан ни же
спрат но сти, без гре ја ња,
на Те сли. 064/338-49-
01. (256923)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан, дво -
и по со бан стан на Те сли,
ни же спрат но сти, без
по сред ни ка. 065/280-
33-78. (258252)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”, Ж.
Зре ња ни на бр. 14, ку пу -
јем јед но со бан и дво со -
бан стан у згра ди. 345-
534, 064/246-05-71.
(258076)

КУ ПУ ЈЕМ 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.
(258160)

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. (258185)

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка М”,
по треб не не крет ни не,
све ло ка ци је, бр за ре а -
ли за ци ја.  063/744-28-
66. (258304)

ПО ТРЕ БАН не на ме штен
стан ни же спрат но сти.
Ши ри и ужи цен тар.
064/105-59-91. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан, Пан че во,
бли зу Сто ма то ло шког
фа кул те та, ма ла ре жи ја
– око 1.000 ди на ра, 120
евра + де по зит.
060/443-32-03. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, но ва Ми са,
90 евра, плус де по зит.
063/281-891. (257596)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 53 м2,
Те сла, пре ко пу та „Ави -
ва”, при зе мље, ЦГ, кли -
ма, СББ, усе љив од 1.
ма ја. 062/512-816.
(258188)

НА МЕ ШТЕН ма њи јед -
но и по со бан стан из да -
јем, ка блов ска, ин тер -
нет, бли зу цен тра.
060/555-85-62. (258194)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Вој ло -
ви ци. 064/490-78-50.
(258198)

СТАН за сам це, но ва
Ми са, „бе о воз”, по се бан
улаз, ком плет на ме штен.
064/207-19-88, 013/370-
033. (258201)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан по лу на ме штен стан
на Ко те жу 1. 064/651-
16-73. (258025)

НА МЕ ШТЕН стан, бли зу
ау то бу ског ста ја ли шта
за Бе о град, оба ве зан де -
по зит. Са мо озбиљ ним
па ро ви ма, 80 евра.
065/807-00-13. 
(258215)

ЈЕД НО СО БАН стан, Ко -
теж из да јем. 063/824-
06-63. (258220)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан пра -
зан стан на Стре ли шту,
130 евра. (300), Аген ци -
ја „Ћур чић”, 063/803-
10-52. (4759)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со -
бан стан са гре ја њем, 50
м2, на Те сли. 064/224-
89-60. 

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 50 м2,
Ко теж 1, на ме штен.
064/158-15-90. (258241)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на -
ме штен стан, Ко теж 2,
ЦГ, ка блов ска, кли ма.
064/413-04-10. (258246)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан на Те сли, ТА,
кли ма, на ме штен, 120
евра. 062/171-84-62.
(258247)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у цен тру гра -
да, де по зит оба ве зан.
064/458-29-47. (258249)

ГАР СО ЊЕ РА, стан за
из да ва ње, бли зи на „бе о -
во за”, но ва Ми са.
064/436-85-26. (258270)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, цен тар,
55 м2, но во град ња.
062/222-827. (258276)

НА МЕ ШТЕН јед но и по -
со бан, но во град ња, ТА,
дво ри ште, 80 евра, код
Хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07. (258280)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, дво со -
бан, ком фо ран, на ме -
штен, ТА пећ, ка блов -
ска. Вар дар ска 4.
060/130-34-54. (258048)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Ми си.
063/875-60-34. (257959)

НА КО ТЕ ЖУ 1 из да јем
очу ван на ме штен или
по лу на ме штен тро со бан
стан, на ду же, пр ви
спрат, ЦГ, те ле фон, две
кли ме, ин тер фон.
064/280-31-28. (257978)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у
Са мач ком хо те лу.
064/033-38-83. (257979)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, но ва Ми са.
371-173, 063/708-27-61.
(257988)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан. Тел. 065/250-89-
97. (257995)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со бан
на ме штен стан на Те сли.
Тел. 069/507-08-88.
(258005)

ИЗ ДА ЈЕМ стан са гре ја -
њем, но ва Ми са.
063/784-22-70.
(2580149

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
ку ћу у Стар че ву.
063/191-73-60, 061/322-
90-19. (258022)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у Са мач ком.
063/713-96-92, 063/866-
44-07. (258031)
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ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан, де по зит.
063/498-981. (258039)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, 80 м2,
за ста но ва ње, Стар че во,
са дво ри штем и ба штом
и но во сре ђе на. 064/403-
12-20, 061/659-05-60,
Иван. (258067)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан на -
ме штен стан, дво ри шни,
ве ли ка те ра са, ба шти ца,
цен тар. 063/721-25-62.
(258111)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан у
ку ћи на Стре ли шту.
063/101-28-16. (258115)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, цен тар, wi/fi, пар -
кинг, од мах усе љив, по -
вољ но. 065/691-88-23.
(258118)

МИ ИЗ ДА ЈЕ МО ста но ве
уме сто вас. Аген ци ја
„Ћур чић”, 
063/803-10-52. 
(258134)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме ште -
ну гар со ње ру, со ба, ку -
хи ња, ку па ти ло, не ма
тех ни ку. Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16. (258158)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан у цен тру, на ме -
штен, на ду же. Тел.
013/251-48-98, мо бил ни
063/190-71-45. (258154)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру.
060/761-11-81. 
(258161)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но и по со бан стан на Ко -
те жу 2. Тел. 
064/338-49-01. (258156)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан ком фо ран
стан, ТА пећ. Тел.
066/352-710. 
(258291)

СТАМ БЕ НИ про стор,
ЈНА 31, ком плет но ре но -
ви ран, по го дан за кан -
це ла ри ју. 064/474-99-
11. (258295)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, ком плет но на ме -
штен, Цен тар. 062/159-
48-87. (258302)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2,
цен тар Стре ли шта. Тел
064/267-71-74. 
(СМС)

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)

ПРО ДА ЈЕМ или ме њам
леп ло кал за стан у Пан -
че ву. 063/741-64-00. 

ПРО ДА ЈЕМ ло кал са ку -
ћом, Но во се љан ски пут
113, Пан че во. Тел.
063/838-33-97. (257340)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
бли зи на пи ја це, Ла ва
Тол сто ја. 013/333-058. 

ЛО КАЛ, Зе ле на пи ја ца,
25 м2, од ли чан, про да -
јем/ме њам. 064/226-91-
30. (257593)

ИЗ ДА ЈЕ се опре мљен
фри зер ски са лон у Ца ра
Ду ша на 60. 013/304-
506, 064/329-37-84.
(258053)

ЛО КАЛ 27 м2, са из ло -
гом, цен тар, код Но ве
по ште, из да јем.
063/495-899. (258036)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Жар ка
Зре ња ни на 32, 25 + 8
м2. 345-534, 
064/246-05-71. 
(258076)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла у
Тр жном цен тру.
063/206-996. 
(258097)

ИЗ ДА ЈЕ МО по слов ни
про со тор (кан це ла ри ја и
ор ди на ци ја), у Мак си ма
Гор ког 20, за де та ље 
по зо ви те 063/338-388.
(258103)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2,
код Ау то бу ске ста ни це.
352-105. 
(258104)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2,
цен тар, из лог до ули це.
066/314-803. (258137)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал (раз -
ра ђен 15 го ди на) 17 м2,
у Бра ће Јо ва но вић.
060/028-14-80. (258066)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау -
то бу ске ста ни це.
063/725-71-70. (215815)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула -
за у Зе ле ну пи ја цу, из у -
зет но про мет но.
060/351-03-56. (257985)
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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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

Петак, 13. април 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 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 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



ИЗ ДА ЈЕМ нов ре но ви -
ран ло кал 52 м2, Шан до -
ра Пе те фи ја 103, бли зи -
на „Бур ја на”, Ме га мар -
ке та „Зо ки”, Апо те ке
„Зин ги бер”. 
060/339-23-66. (258174)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал код
Зе ле не пи ја це, за фри зе -
ре, кан це ла ри је.
063/217-130. 
(258193)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 26
м2, у Не ма њи ној 8, Пан -
че во. 064/184-87-50.
(258217)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, по го -
дан за пе ка ру,фит нес,
кан це ла ри ју, 90 евра.
063/315-290. 
(258267)

ИЗ ДА ЈЕ се по слов ни
про стор/ло кал, 200 м2,
по го дан за про из вод њу
или ма га цин, гас, ин ду -
стриј ска стру ја, пар кинг.
Син ђе ли ће ва. 
062/222-827. (4759)

ИЗ ДА ЈЕМ пе ка ру са
опре мом у Пан че ву и
про да јем пе кар ску
опре му. 063/892-38-33.
(258286)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ле у
цен тру, 16, 21 м2.
060/312-90-00. 
(258292)

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђен
обје кат за сме штај, у
цен тру. 060/312-90-00.
(258292)

ПРО ДА ЈЕМ по слов не
згра де, 460, 1.650 м2.
060/312-90-00. (258292)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у згра -
ди, Стре ли ште, 16 м2,
Вељ ка Вла хо ви ћа.
064/474-99-11. (258297)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е
ка те го ри је. 060/421-05-
91. (СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е
ка те го ри је. 063/666-755.
(СМС)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
мар ке ту у Бе о гра ду,
пла та 35.000. 063/804-
67-71. (СМС)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца
и pizza мај стор Beertia
Bar Ба нат ско Но во Се ло.
063/105-09-49. 
(СМС)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у
про дав ни ца ма пре хра -
не. Мар кет „Це ца”. Пан -
че во. 060/555-11-73.
(СМС)

PREMIUM са ло ну Pro
Nails по тре бан сти ли ста
нок ти ју, са ис ку ством.
Тел. 060/555-38-68.
(256404)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са
ис ку ством за рад на ин -
ду стриј ским ши ва ћим
ма ши на ма. 066/318-
324. (257756)

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)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
рад у ау то-пе ри о ни ци.
063/135-28-32. (257542)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
рад у игра о ни ци „Остр -
во са бла гом” у „Авив
пар ку”. 062/333-502.
(258045)

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. (258047)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са
ис ку ством за рад са бе -
лим те стом у пе ка ри 

„Ми ни Па ни”, Ди ми три -
ја Ту цо ви ћа 2. 
063/242-029.
(258057)

ПО ТРЕ БАН пе кар за рад
са бе лим те стом у пе ка -
ри „Ми ни Па ни”, Ди ми -
три ја Ту цо ви ћа 2.
063/242-029. 
(258057)

СЕН ДВИ ЧА РИ „Бу ба”
по треб на рад ни ца за
рад на ро шти љу. По не ти
би о гра фи ју. 064/874-08-
22. (258075)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи -
ца у пе ка ри. 063/130-
75-40. (258083)

ПРЕД У ЗЕ ЋУ „Kizza”,
Жар ка Зре ња ни на 146-
а, по треб ни те са ри. До -
ћи лич но или по зва ти,
064/648-24-47. (258098)

ПРО ДА ВАЦ/ПРО ДА ВА -
ЧИ ЦА у ки о ску ко ки ца
по тре бан. СМС по ру ке
са лич ним по да ци ма
сла ти на кон такт тел.
065/333-03-38. (ф)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у пе ка ри, са ис ку -
ством у ра ду са те стом.
Тел. 063/242-029.
(257709)

ПО ТРЕ БАН му шко-жен -
ски фри зер. 064/185-92-
34. (257974)

РЕ СТО РА НУ „Ру сти ко” у
Ули ци Бра ће Јо ва но ви ћа
12, по тре бан ку вар.
013/258-07-60. (257991)

ПО ТРЕ БАН му шко-жен -
ски фри зер, са иск су -
твом од нај ма ње де сет
го ди на. 069/185-19-81.
(2581799

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у Kentucky, у Ње го -
ше вој. Ин фор ма ци је на
тел. 064/474-74-47.
(258199)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
ши ве ње на ин ду стриј -
ским ма ши на ма, ен дле -
ри ца и ибе р дек, усло ви
од лич ни. 064/062-22-79.
(258180)

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. (258188)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
оба вља ње ко мер ци јал -
них и по сло ва online
про да је. 060/348-88-98.
(258216)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за
рад у ка зи ну и кла ди ни -
ци  Balkan Bet. 064/803-
66-90. (258226)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци са
Б или Ц ка те го ри јом у
ди стри бу цви ји пи ћа
Weifert. 062/446-285.
(258231)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и од -
го вор ни љу ди за по де лу
ре клам ног ма те ри ја ла.
064/241-45-14. (258237)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и де -
вој ке за рад на шал те ру
и за ро шти љем Ће ваб џи -
ни ци „Ха ло Ле ско вац”.
Тел. 063/897-55-04.
(258242)

ПО ТРЕБ НЕ же не и де -
вој ке за рад у ку хи -
њи,Ће ваб џи ни ци „Ха ло
Ле ско вац”. Тел.
063/897-55-04. (258242)

ПО ТРЕБ НЕ по сло во ђе,
ше фо ви сме на, Ће ваб -
џи ни ци „Ха ло Ле ско -
вац”. Тел. 065/896-39-
78. (258242)

ПО ТРЕБ НА ди пло ми ра -
на не го ва те љи ца за бри -
гу о ста рим. Пу но рад но
вре ме. 064/413-04-10.
(258246)

КУ ВАР, од лич на пла та,
ре сто ран у цен тру.
064/126-83-53. (258250)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
ме са ри. 063/362-427.
(258252)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри за
„Бу ба па ста бар”,
064/144-33-01 или до ћи
лич но у пре по днев ним
са ти ма. (258262)

ПО ТРЕ БАН ку вар, пи ца-
мај стор и ко но бар. При -
ја ве пу тем фор му ла ра
на сај ту
www.konoba32.rs
(258272)

ПО ТРЕБ НИ во за чи, Б
ка те го ри ја, те рет ни ком -
би, са ис кук ством, по -
зна ва ње Бе о гра да.
063/318-592. (258282)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник у штам па ри ји, са
или без ис ку ства.
063/295-789, по сле 16
са ти. (252283)

ПО ТРЕ БАН гра фич ки
ди зај нер са ис ку ством.
CV digitalnastampa013
@gmail.com 063/295-
7899, по сле 17 са ти.
(255283) 

ЧА СО ВИ, по вољ но, ма -
те ри јал, фи зи ка, ме ха -
ни ка, тер мо ди на ми ка.
065/587-75-33. (257890)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз на ме -
шта ја, сек кун дар них си -
ро ви на, ку пу јем бе лу
тех ни ку. Јо ван, 061/616-
27-87. (257960)

РЕ СТО РА НУ Poco-Loco
по треб ни рад ни ци за
рад у про да ји, ку ва ри и
шан ке ри. 064/874-03-
01. (258290)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри.
060/043-52-98 (258282)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
пе ка ри. 064/403-51-32.
(258305)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
по треб на ис ку сна фри -
зер ка. 064/329-49-19.
(258310)

ПО ТРЕ БАН рад ник,
„Ста кло Зо ки”. 064/131-
72-85. (258311)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА. ме -
њам пе ле не и ди ско ве
бо ле сним осо ба ма.
060/421-05-91. (СМС)

МО ЛЕР СКО/ГИП САР -
СКИ ра до ви, мај сто ри
из Ко ва чи це. 060/066-
08-60. (СМС)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА чу ва ла
би ста ри је осо бе, од 8
до 17 са ти. 060/421-05-
91. (СМС)

УСЛУ ЖНО се че ње и це -
па ње огрев ног др ве та.
064/357-82-08, Бо са нац.
(257782)

БА ШТЕ орем и кул ти ви -
рам. 063/855-92-70.
(257038)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром до 5
то на. 063/361-560,
060/025-96-80. (256982)

ИЗ РА ДА кон струк ци ја,
ха ла, бин де ра, ко ва них
ка пи ја, тен ди, ли ма ри ја.
064/068-10-85. (357703)

СРП СКИ је зик, при пре -
ма за при јем не ис пи те,
пр ви час бес пла тан.
Про фе сор ка. 064/322-
46-79. (257764)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње во -
де, ка на ли за ци је, ка би -
не, сла ви на, бој ле ра, ко -
тли ћа. 063/836-84-76.
(257503)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње во -
де, ка на ли за ци је, ка би -
не, сла ви на, бој ле ра, ко -
тли ћа. 063/836-84-76.
(257503)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да -
ње, ре но ви ра ње кро во -
ва, бе то ни ра ње, сти ро -
пор, ба ва лит фа са де,
по вољ но. 063/865-80-
49. (257693)

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)

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. (257650)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део над -
зор у ва ше ку ће, ви кен -
ди це. 064/134-3018.
(256986)

АЛУ – ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци, ве -
не ци ја не ри, тра ка сте за -
ве се - угра ђу јем, ра дим,
по пра вљам. 063/882-25-
09. (256855)

ОРЕМ и фре зу јем ба ште
ма лим трак то ром. Ду ле,
064/163-58-85. (256427)

ХЕ МИ ЈА, ча со ви за
основ це и сред њо школ -
це, по вољ но. Је ле на,
065/334-76-21. (254419)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка -
ље вих пе ћи. 063/155-85-
95. (255827)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње сто -
ла ри је, фа са де, пен зи о -
не ри ма по пуст. 013/235-
78-82, 062/856-64-94.
(258015)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ка ста рих, мон та жа
но вих це ви, од гу ше ња,
мон та жа са ни та ри је.
062/382-394. (258019)

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. (258027)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по -
став ке, хо бло ва ње и ла -
ки ра ње. 061/314-90-18,
601-892. (25852)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, чи шће ње олу ка,
ви син ски ра до ви.
065/535-24-56. (258043)

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)

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,
064/7438-12-46. (25806)

КЛИ МЕ, сер вис, до пу на,
уград ња, по вољ но.
064/520-48-80. (258070)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста
гра ђе вин ских ра до ва,
по вољ но. 064/866-25-
76, 061/659-70-31,
060/027-6531. (258095)

ОЗБИЉ НА и од го вор на
же на чу ва ла би и не го -
ва ла ста ри ју осо бу.
065/624-76-23. (258101)

ЧИ СТИМ дво ри шта, та -
ва не, по дру ме и оста ло
и во зим се лид бе.
061/627-07-31. (258109)

ДУ БИН СКО пра ње те пи -
ха, на ме шта ја, ду ше ка,
до ла за. На та ша, 361-
474, 060/361-47-41,
066/361-474. (25819)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе и
све оста ло. Нај по вољ ни -
је. 065/361-13-13.
(258138)
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У скла ду са чла ном 50. став 1. За ко на о пла ни ра њу и
из град њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав -
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,
98/2013-УС, 135/2014 и 145/2014) и Пра вил ни ком о
са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про -
стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња („Сл.гла сник РС”
бр. 64/2015)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве 

и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А
ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА ЈАВ НИ УВИД  

СЛЕ ДЕ ЋЕГ  ПЛАН СКОГ   ДО КУ МЕН ТА

На црт Из ме на и до пу на Пла на ге не рал не  ре гу ла -

ци је ЦЕ ЛИ НА 1 ши ри цен тар (круг оби ла зни це) у

на се ље ном ме сту Пан че во

      На црт на ве де ног план ског до ку мен та,  из ла же се
на јав ни увид у згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва,
ул. Трг кра ља Пе тра I бр.2 - 4, у тра ја њу од 30 да на, по -
чев од 19. 04. 2018. го ди не.
       За пру жа ње ин фор ма ци ја у ве зи са на ве де ним план -
ским до ку мен том обра ти ти се Се кре та ри ја ту за ур ба ни -
зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о -
бра ћај, Град ске упра ве гра да Пан че ва, на тел. 308-905.
Пред став ни ци об ра ђи ва ча пла на  да ва ће оба ве ште ња
ве за но за план ски до ку мент за  вре ме тра ја ња јав ног
уви да, сва ког пет ка,  у вре ме ну  од  11 до 12 са ти.
      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца, мо гу да
под не су  при мед бе на На црт пла на,  за  вре ме  тра ја -
ња јав ног уви да, ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град -
ској упра ви Гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни -
зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о -
бра ћај, пу тем пи са р ни це Град ске упра ве Гра да Пан че -
ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во.
      Јав на пре зен та ци ја На цр та из ло же ног план ског
до ку ме на та би ће ор га ни зо ва на да на 10. 05. 2018. го -
ди не  у 12 ча со ва, у Ве ли кој са ли згра де град ске упра -
ве гра да Пан че ва.
      Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве би ће одр жа на
29. 05. 2018. го ди не, са по чет ком у 13 са ти, у  Ма лој
са ли згра де град ске упра ве Гра да Пан че ва.
      Уко ли ко до ђе до про ме не ме ста или вре ме на одр -
жа ва ња јав не сед ни це Ко ми си је за пла но ве, огла си ће
се но ви тер мин и ме сто одр жа ва ња сед ни це Ко ми си је.

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
КО МИ СИ ЈА ЗА ИЗ БОР КО РИ СНИ КА ЈАВ НЕ ПО ВР ШИ НЕ ЗА ПРИ ВРЕ МЕ НО ПО СТА ВЉА ЊЕ ФРИ ЖИ ДЕ РА ЗА ПРО ДА ЈУ СЛА ДО ЛЕ ДА

РАС ПИ СУ ЈЕ ЈАВ НИ ОГЛАС
ЗА ЈАВ НО НАД МЕ ТА ЊЕ

за из бор ко ри сни ка јав не по вр ши не за при вре ме но по ста вља ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да 
I

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПОД НО ШЕ ЊУ ПРИ ЈА ВЕ
      При ја ва за уче шће у јав ном над ме та њу са при ло же ном до ку мен та ци јом до ста вља се по штом или лич но на адре су Град Пан че во, Трг Кра ља
Пе тра I 2 - 4 са на зна ком СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај – „ЗА КО МИ СИ ЈУ ЗА ИЗ БОР
КО РИ СНИ КА ЈАВ НЕ ПО ВР ШИ НЕ ЗА ПРИ ВРЕ МЕ НО ПО СТА ВЉА ЊЕ ФРИ ЖИ ДЕ РА ЗА ПРО ДА ЈУ СЛА ДО ЛЕ ДА - НЕ ОТВА РАЈ” 
      БЛА ГО ВРЕ МЕ НИМ ПРИ ЈА ВА МА СЕ СМА ТРА ЈУ ОНЕ ПРИ ЈА ВЕ КО ЈЕ ПРИ СТИГ НУ НА АДРЕ СУ  Град Пан че во, Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4, у
ро ку од 13. 04. 2018. го ди не до 25. 04. 2018. го ди не  до 10 са ти. 
Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се узи ма ти у раз ма тра ње и исте ће би ти од ба че не.

II
По да ци о ме сту и по вр ши ни де ла по вр ши не јав не на ме не

Пр ва зо на:
1. Трг Кра ља Пе тра  (из ме ђу згра де по ре ске упра ве и Вој во ђан ске бан ке)
2.  Угао Ди ми три ја Ту цо ви ћа и Тр га Кра ља Пе тра  (ис пред „Мак си је вог” објек та)
3. Угао ули це Вој во де Р. Пут ни ка и Војв. Жи во ји на Ми ши ћа у Ули ци  Вој во де Р. Пут ни ка
4. Угао ули це Вој во де Р. Пут ни ка и Војв. Жи во ји на Ми ши ћа у Ули ци  Војв. Жи во ји на Ми ши ћа
5. Трг Сло бо де пре ко пу та од ула за од По штан ске Ште ди о ни це
6.  Трг Сло бо де, код че сме

Дру га зо на:
7. По тез Ка ра ђор ђе ве (пре ко пу та Ур ба ни зма) – ле ви тро то ар од ули це Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка  до Ње го ше ве,
8. ули ца Св. Са ве пре ко пу та ЈП АТП-а
9.  ули ца Св. Са ве, ула зни пла то у Дом Омла ди не

Тре ћа зо на:
10. ул. Ни ко ле Те сле, на кра ју ули це Н. Те сле, на Тр гу Ђор ђа Вај фер та
11. По тез уз ре ку Та миш на пла тоу код објек та град ског ку па ти ла
12. По тез уз ре ку Та миш по ред ре сто ра на „Ша ран”
13. На род на Ба шта у бли зи ни из ла за ка на се љу Стре ли ште
14.  На род на Ба шта код Во ли је ре
15.  На род на Ба шта у бли зи ни ула за у ка фе
16.  Парк Ба ру та на бли зу рас кр сни це код објек та „Ба ру та на”

III
ПЕ РИ ОД НА КО ЈИ СЕ ДЕО ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ ДА ЈЕ НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ

      По вр ши на јав не на ме не за по ста вља ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да да је се на пе ри од од 01. 04 до 31.10. те ку ће го ди не.
IV

ИЗ НОС ЛО КАЛ НЕ КО МУ НАЛ НЕ ТАК СЕ ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ 
      Ме сеч на так са за ко ри шће ње по вр ши не јав не на ме не, за по ста вља ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да, за пе ри од ду жи од 30 да на пла ћа се:
це на/м2² 
за  I зо ну   –    1.688,00 
за II зо ну  –     1.435,00
за III зо ну –     1.182,00
за IV зо ну  –     928,00 
за V зо ну  –      675,00

V
ГА РАНТ НИ ИЗ НОС

      Оба ве за уче сни ка у јав ном над ме та њу је да  упла ти га рант ни из нос на ра чун број: 840-3428741-76 Град ска упра ва Пан че во-га рант ни из но си
за уче шће на јав ним над ме та њи ма и то:
I зо ну:40.000,00 ди на ра,
II зо ну:35.000,00 динара
III зо ну:30.000,00 ди на ра,
IV зо ну:25.000,00 ди на ра,
V зо ну:20.000,00 ди на ра. 
Упла том га рант ног из но са уче сник у по ступ ку јав ног над ме та ња при хва та усло ве из јав ног огла са.
Рок за по вра ћај га рант ног из но са, уче сни ку ко ји ни је сте као пра во на део по вр ши не јав не на ме не,  је осам да на од да на ко нач но сти Ре ше ња о да -
ва њу на ко ри шће ње по вр ши не јав не на ме не, у упла ће ном из но су без ка ма те.

Оба ве за уче сни ка ко ји ни је сте као пра во на део по вр ши не јав не на ме не у по ступ ку 
VI

ПО ЧЕТ НИ ЈЕД НО КРАТ НИ ИЗ НОС 
      По чет ни јед но крат ни из нос у ци љу сти ца ња пра ва на ко ри шће ње  по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да из -
но си за :
I зо ну:25.000,00 ди на ра,
II зо ну:20.000,00 динара
III зо ну:15.000,00 ди на ра,
IV зо ну:10.000,00 ди на ра,
V зо ну:  5.000,00 ди на ра.
Уче сник у јав ном над ме та њу ду жан је да нај ве ћи из ли ци ти ра ни из нос упла ти на ра чун јав них при хо да број:   840-745141843-30, Оста ли
при хо ди у ко рист ни воа гра до ва, по мо де лу 97, са по зи вом на    број 28-226-74514157.
Ко му нал на так са за ко ри шће ње про сто ра на јав ним по вр ши на ма или ис пред по слов ног про сто ра у по слов не свр хе, осим ра ди про да је штам пе,

књи га и дру гих пу бли ка ци ја, про из во да ста рих и умет нич ких за на та и до ма ће ра ди но сти, по мо де лу 97, оба ве зно са по зи вом на број по ре ше њу
Се кре та ри ја та за по ре ску ад ми ни стра ци ју.
Де по зит за укла ња ње  фри жи де ра за  про да ју сла до ле да, из но си 5.000,00 ди на ра и упла ћу је се на жи ро ра чун бу џе та гра да Пан че ва, број ра чу -

на: 840-745141843-30, Оста ли при хо ди у ко рист ни воа гра до ва, по мо де лу 97, са по зи вом на број 66-226-74514112.
Део по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да до би ће на ко ри шће ње, уче сник у јав ном над ме та њу ко ји по ну ди нај -
ви ши јед но крат ни из нос.
      Уче сник ко ји је на јав ном над ме та њу по ну дио нај ве ћи из нос за сти ца ње пра ва на ко ри шће ње  по вр ши не јав не на ме не, ду жан је да  упла ти по -
ну ђе ни из нос као и утвр ђе ни де по зит на име тро шко ва укла ња ња фри жи де ра за про да ју сла до ле да, пре до но ше ња Ре ше ња гра до на чел ни ка или
ли ца ко је он овла сти, и  да над ле жном се кре та ри ја ту до ста ви до каз о из вр ше ној упла ти.
      Уче сник у по ступ ку јав ног над ме та ња ко ме је дат део по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да, у слу ча ју од у -
стан ка гу би пра во на по вра ћај га рант ног из но са и евен ту ал но упла ће ног је но крат ног из но са.
      Уко ли ко уче сник ко ји је на јав ном над ме та њу по ну дио нај ве ћи из нос за сти ца ње пра ва на ко ри шће ње  по вр ши не јав не на ме не, не упла ти по -
ну ђе ни из нос, Ко ми си ја по зи ва уче сни ка, ко ји је по ну дио сле де ћи нај ве ћи из нос, да у ро ку од 8 да на упла ти свој нај ве ћи по ну ђе ни из нос и утвр -
ђе ни де по зит на име тро шко ва укла ња ња фри жи де ра за про да ју сла до ле да. 
      По сту пак јав ног над ме та ња ће се сма тра ти успе лим уко ли ко се на јав ни оглас при ја ви са мо је дан по ну ђач, уко ли ко по ну ди јед но крат ни из -
нос, ко ји ни је ма њи од по чет ног из но са.
      По упла ти сред ста ва из прет ход ног ста ва, уче сник у јав ном над ме та њу, под но си зах тев над ле жном се кре та ри ја ту  за из да ва ње Ре ше ња о одо -
бре њу за по ста вља ње фри жи де ра за про да ју сла до ле да.

VII
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈИ КО ЈА СЕ МО РА ПРИ ЛО ЖИ ТИ ПРИ ЛИ КОМ ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА НА ОГЛАС 

При ја ва за уче шће на јав ном над ме та њу под но си се у за тво ре ној ко вер ти,  мо ра би ти пот пи са на од стра не фи зич ког ли ца, од но сно пот пи са на од
стра не овла шће ног ли ца и ове ре на пе ча том од стра не прав ног ли ца од но сно пред у зет ни ка и оба ве зно са др жи: 
фи зич ка ли ца: име и пре зи ме, ЈМБГ, адре су ста но ва ња, 
пред у зет ни ке и прав на ли ца: на зив, од но сно по слов но име, МБ, ПИБ, се ди ште 
Уз при ја ву се до ста вља и:
1. до каз о упла ће ном га рант ном из но су, 
2. уред но овла шће ње за за сту па ње, 
3. фо то ко пи ја ЛК за фи зич ка ли ца,
4. из вод из ре ги стра над ле жног ор га на не ста ри ји од шест ме се ци (за прав на ли ца и пред у зет ни ке)
5. по твр да о из ми ре њу оба ве за по осно ву из вор них при хо да гра да Пан че ва.
6. сва до ку мен та ци ја мо же се под не ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји.

VIII
МЕ СТО И ВРЕ МЕ ОДР ЖА ВА ЊА ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА

Јав но над ме та ње одр жа ће се у про сто ри ја ма Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4 , Пан че во, у Ма лој са ли на I спра ту, 25. апри -
ла 2018. го ди не, са по чет ком у 12 са ти.
Бли жа оба ве ште ња у ве зи са огла сом, као и до ку мен та ци јом на осно ву ко је је са чи њен и рас пи сан овај оглас, мо гу се до би ти у про сто ри ја ма Се -
кре та ри ја та за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај, Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4 , Пан -
че во, кон такт осо ба: Зол тан Ке ре кеш, те ле фон број 013/308-864.

“AL SI STEM” d.o.o. , 26000  Pan če vo
ul. Kne za Mi haj la Obre no vi ća 10a
tel/fax: 013 / 2 332-504; 2 332-610
e-mail: office@al-sistem.com 

Na osno vu od lu ke di rek to ra pred u ze ća, a za po tre be
ra da na te re nu u ze mlji i ino stran stvu ras pi su je se

KON KURS

Za rad no me sto
BRA VAR - MON TER

20 (dva de set) iz vr ši la ca

Opis po sla:
·      Ra do vi na  iz ra di i ugrad nji alu mi ni jum skih kon -
struk ci ja 
·      Rad no is ku stvo na na ve de nim po slo vi ma od mi ni -
mum 2 go di ne
·      Rad no is ku stvo na ugrad nji ra znih ti po va ven ti li ra ju -
ćih fa sa da
·      Tač nost i od go vor nost pre ma po slu ko ji će oba vlja ti
·      Uslu žnost i pri stoj nost u ra du sa stran ka ma
·      Že lja za ra dom i na pre do va njem u po slu
·      Sprem nost kan di da ta za rad na te re nu ka ko u ze mlji
ta ko i u ino stran stvu
Uslo vi: 
·      Škol ska spre ma (KV, VKV, SSS)
·      Mak si mum do 40 go di na sta ro sti
·      Spo sob nost za rad na vi si ni
·      Re gu li sa na voj na oba ve za
Nu di mo:
·      Pla ta po do go vo ru, u za vi sno sti od is ku stva i mo guć -
no sti kan di da ta 
·      Mo guć nost ve će za ra de, sa mo guć noš ću na pre do va nja 
·      Od lič ni uslo vi ra da uz vr hun sku opre mu
·      Rad na iza zov nim pro jek ti ma u ze mlji i ino stran stvu
      Pred vi đen je in di vi du al ni raz go vor sa sva kim pri ja -
vlje nim kan di da tom, kao i prob ni rad pre pri je ma u stal -
ni rad ni od nos. 
      Za in te re so va ni kan di da ti će svo ju pri ja vu i CV do ne -
ti lič no na go re na ve de nu adre su.
      Rok za pod no še nje pri ja ve je 8 da na od da na ogla -
ša va nja.



ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од -
гу ше ње су до пе ре, ку па -
ти ла, адап та ци је, за ме -
не, по прав ке од мах, 0-
24 са та. 013/331-657,
064/495-77-59. (258114)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, кр че ње
ко ро ва, ши ша ње жи ве
огра де, све по вр ши не,
де сти на ци је. 063/844-
61-13. (258150)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, ре -
но ви ра ње, ку па ти ла,
вен ти ли, сла ви не, од гу -
ше ње ка на ли за ци је од -
мах. 061/193-46-42.
(258155)

СПРЕ МА ЊЕ ста но ва и
по моћ у дво ри шту.
063/761-11-89. (258189)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе -
ром, шљу нак, пе сак, се -
ја нац, шут, итд. 063/868-
02-06. (258162)

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 (258165)

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. (258173)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан дар.
351-073, 064/157-20-03.
(257960)

ФИ ЗИ КА ЛИ ЈА, це па -
ње/уно ше ње огре ва, чи -
шће ње обје ка та, се лид -
бе. „Да вид”, 064/507-26-
90. (257960)

ЧА СО ВИ уче ни ци ма од I
до IV раз ре да. 064/033-
38-83. (257979)

ПРЕ ВОЗ ро бе ком би јем,
ло кал 800,00. 060/720-
72-70. (257980)

НЕ ГО ВА ТЕЉ: не га ста -
рих, бо ле сних и ин ва -
лид них ли ца. 063/868-
04-51. (257983)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, сер вис,
одр жа ва ње, уград ња но -
вих ком по нен ти, бр зо,
по вољ но. 060/351-03-54.
(257985)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве:.  ру ше ња ку ћа,
бе то на, бе то ни ра ње, од -
но ше ње не по треб них
ства ри, ко ше ње тра ве,
ко ро ва, итд. 
064/122-69-78. 
(258229)

КО ШЕ ЊЕ траве, ши бља,
оба ра ње ста ба ла, ру ше -
ња, бе то ни ра ња, чи шће -
ње та ван, итд. 
060/035-47-40. (258229)

ЧИ СТИМ шу пе, по дру -
ме, вр шим пре воз, ку пу -
јем гво жђе, и оста ло, све
оста ле по сло ве. 061/182-
05-65. (258230)

ДУ БИН СКО пра ње те пи -
ха ро та ци ним чет ка ма.
Пре воз бес пла тан. 302-
820, 064/129-63-79.
(258255)

ПАР КЕ ТАР, по ста вља ње,
хо бло ва ње, фу го ва ње
пар ке та и брод ског по -
да. 060/476-81-55.
(258266)

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 па вљам. 063/882-25-
09. (258263)

ДУ БИН СКО ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци о но
пра ње на ме шта ја у Ва -
шем ста ну. 066/001-050,
063/329-464.

ЧИ СТИ МО шут, та ва не,
по дру ме. 061/321-77-93.
(258293)

ОЗБИЉ НА же на спре ма
ста но ве, ор ди на ци је,
кан це ла ри је. 
063/430-409. 
(258287)

ДУ БИН СКО 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,
063/329-464. 
(257766)

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)

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. 
(4755)

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. 
(256615)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР СКЕ
услу ге, за ме на вен ти ла,
уво ђе ње ин ста ла ци ја,
от пу ша ва ње од во да.
060/699-92-78, Дра ган.
(257870)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни -
ке, мон та жа и сер вис
кли ма уре ђа ја. Овла -
шће ни сер вис „Фри го
Пе ђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. 
(257870)

РА ДИ МО: зи да ње, по -
прав ке ста рих-но вих
кро во ва, раз не фа са де.
013/664-491, 
063/162-53-89. 
(257743)

ВР ШИМ чи шће ње ва ших
га ра жа, по дру ма и та ва -
на, до ла зак на по зив.
064/552-31-19. 
(257804)

ПРЕ ВОЗ шљун ка, се јан -
ца, пе ска, од воз шу та до
два ку би ка. 064/357-82-
08. (257782)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs20 Петак, 13. април 2018.

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ    

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због по ве ћа ног оби ма по сла рас пи су је

КОН КУРС
за рад но ме сто:

МЕ ДИ ЦИН СКА СЕ СТРА – ТЕХ НИ ЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл адре су
zzzzpancevac@gmail.com

или
да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че вац”, 

на адре су
Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 30. 4. 2018.

HIPRA d.o.o. 26000 Pančevo - Cara Dušana 17, Srbija*
PIB 103641986 *  Tel / Fax: 013 / 32 06 76 E-mail: offi-
ce@hipra.rs * Banca Intesa P.J. Pančevo, broj tekućeg ra-
čuna: 160-141271-56 *  Broj Reg. Ul. PS Pančevo 1-7725
* Matični broj 08829853 * Šifra delatnosti 74203

„HIPRA” d.o.o., Cara Dušana 17, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem: 

radno mesto – inženjer proizvodnje, 

sa ili bez iskustva. 
Uslov – završen Mašinski fakultet,
Smer – proizvodno mašinstvo, mašinske konstrukcije i
mehanizacija ili industrijsko inženjerstvo
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број 135/04
и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

      Секретаријат за заштиту животне средине је 10.
04. 2018. године на основу захтева носиoца пројекта
„Енерго Долово Четири” д. о. о. из Београда, улица Иг-
манска бр. 15, донео решење број: XV-07-501-14/2018
којим је утврђено да за пројекат Биогасног постројења
за производњу електричне енергије „Енерго Долово
Четири”, снаге 999kW, на катастарској парцели
11890/11 к.о. Долово, на територији града Панчева,
није потребна процена утицаја на животну средину.
      Увид у решење из претходног става може се обави-
ти у просторијама Секретаријата за заштиту животне
средине Градске управе града Панчева, Панчево, Трг
краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617,  радним даном од 10
до 14 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.

На осно ву чл.146 За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Сл.гла сник РС” бр.72/09 81/09-
ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-од лу ка УС, 50/2013-од лу ка УС, 98/2013-
од лу ка, 132/2014 и 145/2014), чл. 55. Ста ту та оп шти не Опо во („Оп штин ски слу жбе -
ни гла сник оп шти не Опо во” бр.18/2012), про гра ма При вре ме ног ко ри шће ња не из -
гра ђе ног јав ног гра ђе вин ског зе мљи шта и јав не по вр ши не за по ста вља ње при вре ме -
них обје ка та на те ри то ри ји оп шти не Опо во. (Оп штин ском слу жбе ном гла сни ку оп -
шти не Опо во бр.3/2004 и 6/2006), чла на 8. Од лу ке о при вре ме ном по ста вља њу мон -
та жних и по крет них обје ка та на јав ним по вр ши на ма („Оп штин ски слу жбе ни гла сник
оп шти не Опо во” бр. 6/2006, 3/2014,10/2016 и 1/2017)  предлогa Ме сне за јед ни це
Опо во бр. 9/2018 од 02. 04. 2018. го ди не, ми шље ња Са ве та за ур ба ни зам бр. 06-
17/2018 од 03.04.2018. го ди не и Од лу ке Оп штин ског ве ћа о  од ре ђи ва њу но ве ло -

ка ци је за по ста вља а ње  при вре ме но-мон та жног обје ка та - ки о ска  на јав ној по -

вр ши ни бр.011- 4 /2018  од  10.04.2018.го ди не, Oпш тина Опо во

РАС ПИ СУ ЈЕ ОГЛАС

ЗА ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ ЈАВ НЕ ПО ВР ШИ НЕ 

РА ДИ ПО СТА ВЉА ЊА ПРИ ВРЕ МЕ НОГ МОН ТА ЖНОГ ОБЈЕК ТА ПУ ТЕМ ЈАВ НОГ

НАД МЕ ТА ЊА 

      Пред мет да ва ња у за куп на од ре ђе но вре ме пу тем јав ног над ме та ња је по вр ши на
јав не на ме не – и то ло ка ци ја  у Ул. Бо ри са Ки дри ча  у Опо ву  на катaстарској пар це -
ли 5672/1 ко Опо во, пре по чет ка пар кин га ис пред  стам бе но по слов не згра де у Ул.
Бо ри са Ки дри ча бр.13  ра ди по ста вља ња при вре ме ног мон та жног објек та-ки о ска
Наведенa ло ка ци ја  де фи ни са на је  Од лу ком Оп штин ског ве ћа о  од ре ђи ва њу но ве
ло ка ци је за по ста вља ње  при вре ме но-мон та жног обје ка та - ки о ска  на јав ној по вр ши -
ни бр.011-  4 /2018  од 10. 04. 2018.го ди не и на ла зи се у I (пр вој) зо ни. 
      Пред мет на ло ка ци ја укуп не по вр ши не  10 м² да је се у  за куп на од ре ђе но вре ме
са ро ком тра ја ња за ку па ко ји не мо же би ти ду жи од 5 го ди на, са по чет ним из -

но сом за куп ни не 4.500,00 ди на ра по м² за пе ри од за ку па од 5 го ди на, ра ди по ста -
вља ња при вре ме ног мон та жног објек та.
      За куп ни ну у по ступ ку јав ног над ме та ња за на ве де ну пар це лу пла ћа уче сник ко ји
по ну ди нај ви ши из нос за куп ни не од по чет ног из но са и пот пи ше из ја ву о при хва та њу
исте.
      Из ли ци ти ра ни из нос на име за ку па де ла јав не по вр ши не за сти ца ње пра ва за по -
ста вља ње при вре ме ног објек та, уче сник ко ји је то пра во сте као пла ћа у 5 (пет) јед на -
ких го ди шњих ра та, и то пр ву ра ту у ро ку од 8 да на од ко нач но сти од лу ке Ко ми си је,
а оста ле по чет ком сва ке го ди не, а нај ка сни је до 31. ја ну а ра те ку ће го ди не.
      Бу ду ћи за ку пац је у оба ве зи да при ба ви одо бре ње за по ста вља ње при вре ме ног
објек та-ки о ска  и от поч не са оба вља њем де лат но сти нај ка сни је у ро ку од 90 да на од
да на за кљу че ња уго во ра, јер ће то би ти основ за рас кид уго во ра.
      Бу ду ћи за ку пац је у оба ве зи да при вре ме ни обје кат укло ни без пра ва на на док на -
ду, нај ка сни је у ро ку од 8 да на по ис те ку вре ме на у ко јем је део јав не по вр ши не дат
у за куп, да по укла ња њу објек та уре ди јав ну по вр ши ну до во ђе њем исте у пр во бит но
ста ње.
      Бу ду ћи за ку пац је у оба ве зи да ре дов но пла ћа го ди шњу ра ту за ку па и ло кал ну ко -
му нал ну так су, те да не из вр ша ва ње ових оба ве за пред ста вља основ за рас кид Уго во ра.

ОП ШТИ УСЛО ВИ

      Пра во уче шћа на огла су има ју сва прав на и фи зич ка ли ца:
      По ну да прав ног ли ца, ове ре на пот пи сом и пе ча том овла шће ног ли ца са др жи: на -
зив и се ди ште, ре ше ње Аген ци је за при вред не ре ги стре о ре ги стра ци ји при вред ног
су бјек та са свим при ло зи ма и по ре ски иден ти фи ка ци о ни број (ПИБ);
      При ја ва пред у зет ни ка тре ба да са др жи: име и пре зи ме ли ца, адре су, фо то ко пи ју
лич не кар те и Ре ше ње о ре ги стра ци ји, са свим при ло зи ма и по ре ски иден ти фи ка ци -
о ни број (ПИБ).
      При ја ва фи зич ког ли ца са др жи: име и пре зи ме ли ца, адре су и фо то ко пи ју лич не
кар те.
      Уче сни ци у по ступ ку јав ног над ме та ња су ду жни, да у ко рист Оп шти не Опо во,
упла те га рант ни из нос од 9.000,00 ди на ра што чи ни 20% од по чет ног из но са за -

куп ни не за цео пе ри од за ку па на ра чун број  840-943741-44  мо дел 97 по зив на

број 05-225  ко ри сник : Оп штин ска упра ва Опо во-Сред ства за под сти цај раз во -

ја, свр ха: га рант ни из нос за ку па.

При ја ва по ред по да та ка  из тач ке 1. и 2. мо ра да са др жи и:
      – до каз о упла ти га рант ног из но са
      – из ја ва о при хва та њу усло ва из огла са
      При ја ву на оглас за јав но над ме та ње са пра те ћом до ку мен та ци јом до ста ви ти у
за тво ре ним ко вер та ма, пу тем по ште, ис кљу чи во пре по ру че ном по шиљ ком или пре -
да јом на пи сар ни ци Оп штин ске Упра ве Опо во, 26204 Опо во, Ул. Бо ри са Ки дри ча бр.
10, са на зна ком: „ПРИ ЈА ВА ЗА ЗА КУП ЈАВ НЕ ПО ВР ШИ НЕ” – Ло ка ци ја у Ул. Бо ри -
са Ки дри ча  у Опо ву  – НЕ ОТВА РАЈ”, на по ле ђи ни ко вер те на зна чи ти име, пре зи ме,
одн. на зив, адре су, се ди ште ли ца ко је под но си при ја ву.
      На јав ном над ме та њу оба ве зно је лич но уче ство ва ње уз при каз лич не кар те или
пу тем пу но моћ ни ка уз при каз пу но моћ ја ове ре ног у су ду.
      Рок за под но ше ње при ја ва је 8 да на од да на об ја вљи ва ња огла са, 
      Оглас ће би ти об ја вљен у  не дељ ном ли сту ли сту „ПАН ЧЕ ВАЦ”  
      Јав но над ме та ње би ће одр жа но 24. 04. 2018. го ди не, у 10 са ти, у  Са ли До ма

кул ту ре у  Опо ву.

      Не пот пу не, не бла го вре ме не и не у ред не при ја ве не ће се узи ма ти у раз ма тра ње.
То ком са мог по ступ ка јав ног над ме та ња у пр вом и сва ком на ред ном кру гу по је ди -
нач ни по ну ђе ни из нос не мо же би ти ве ћи од 5% од нај ви шег по ну ђе ног из но са у
прет ход ном кру гу.
      Га рант ни из нос се не вра ћа:
      1. по ну ђа чу ко ји на огла су као нај по вољ ни ји успе а не пот пи ше из ја ву о при хва -
та њу из ли ци ти ра ног из но са за куп ни не
      2. ли цу ко је је под не ло при ја ву али ни је при су ство ва ло јав ном над ме та њу
      3. по ну ђа чу ко ји је од био да за кљу чи Уго вор о за ку пу.
      Прав на и фи зич ка ли ца (у да љем тек сту: За ку пац) ко ји ма је у по ступ ку јав ног
над ме та ња дат у за куп део јав не по вр ши не, ду жан ја да у ро ку од 8 да на од да на ко -
нач но сти од лу ке за кљу чи са Пред сед ни ком оп шти не Опо во, Уго вор о за ку пу де ла
јав не по вр ши не.
      Уко ли ко за ку пац не за кљу чи Уго вор о за ку пу де ла јав не по вр ши не гу би пра во на
део јав не по вр ши не за по ста вља ње при вре ме ног објек та у ком слу ча ју се по сту пак
јав ног над ме та ња по на вља.
      Бли жа оба ве ште ња у ве зи с огла сом мо гу се до би ти у Оп штин ској упра ви Опо во,
Опо во, Ули ца Бо ри са Ки дри ча број 10, тел. 013/681-666, кон такт осо ба Ра де Цве та -
но вић и На та ша Во де ни чар.

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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ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли -
ким ки пе ром: шљу нак,
пе сак, се ја нац, ри зла,
шут. 063/246-368.
(4756)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та -
жа, де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за па -
ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се ли -
те се без стре са!!! Бо -
рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bombon-
cic.com (258024)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
– Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, про фе си о -
нал но, еки па рад ни ка,
све ре ла ци је по Ср би ји,
от куп на ме шта ја.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(258024)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић”
– Бо рис, ком би јем и ка -
ми о ном, Вој во ди на, Ср -
би ја, са или без рад ни -
ка.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. (258024)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по
Ср би ји с ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад ни -
ка, ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-24,
сва ког да на и не де љом.
Бес пла тан до ла зак и
про це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и пре -
ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bombon-
cic.com
(258024)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
гипс, ла ми нат, сто ла ри -
ја. 062/297-18-42,
064/317-10-05. 
(258261)

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)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ЦО
2 апа ра та, про да ја по -
лов них, по прав ка, ау то-
кљу че ва, ра зних  елек -
тро-уре ђа ја. 063/800-
01-96. (258066)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди на,
Ср би ја са или без рад -
ни ка. Нај по вољ ни је,
Иван. 063/107-78-66.
(258024)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, све ре ла ци је
по Ср би ји, с рад ни ци ма.
Нај по вољ ни је. Иван.
063/107-78-66. (258024)

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.
(2582020)

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.
(258002)

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.
(257355)

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. (258081)

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. (258116)

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)

РО ЛЕТ НЕ, ве не ци ја не -
ри, тр. 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. (258132)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла, ка -
на ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те ри је,
са ни та ри је, при кључ ка
во де и ка на ли за ци је. Од
0-24 са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла зим
од мах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26.
(258140) 

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по став ке
но вог кро ва, цре па, ро -
го ви, па то ше ње, изо ла -
ци је, нај јеф ти ни ји у гра -
ду, пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст. 013/235-39-
21, 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-
20-00, 062/845-96-26.
(258140) 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од -
гу ше ње ку па ти ла и ка на -
ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, ба те ри ја, вен ти ла и
са ни та ри ја, све за во ду,
0-24, пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст, до ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(258140) 

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)

ДУ БИН СКО ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци о но
пра ње на ме шта ја у Ва -
шем ста ну. 
066/001-050, 
063/329-464.

РО ЛО НАЈ, вам ну ди по -
прав ку, уград њу ро лет -
на, ве не ци ја не ра, тра ка -
стих за ве са, ко мар ни ка,
хар мо-вра та, туш-ка би -
на, ро ло че лич на за -
штит на вра та, тен да. Ми
смо нај ква ли тет ни ји,
нај јеф ти ни ји, са нај ве -
ћом га ран ци јом. Про ве -
ри те. 013/344-594,
063/894-21-80. (258046)

ЛА ЛЕ, пре во зим ки пе -
ром се ја нац, пе сак,
шљу нак, од во зим шут.
064/354-69-94. 
(258260)

ДУ БИН СКО 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, 063/329-464.
(257766)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
061/283-66-41. (258261)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
де ре, за мр зи ва че, шпо -
ре те, бој ле ре, по пра вља -
мо ква ли тет но с га ран -
ци јом. „Фри го тех ник”,
013/361-361, 064/122-
68-05. (258296)

КУ ВА ЛА бих ру чак ста -
рим и не моћ ним осо ба -
ма у по по днев ним са ти -
ма – да нас за су тра.
063/234-857, 013/377-
321. (257917)

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. (258037)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра. По -
вољ но. 063/709-44-97.
(258297)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

7. апри ла 2018, у 91. го ди ни пре ми нуо је наш

СВЕ ТО МИР СТО ЈА ДИ НО ВИЋ

1927–2018.
Ожа ло шће ни: су пру га ЗО РА, си но ви ДРА ГАН и ЗО РАН, сна је 

ДА НИ ЦА, ИРЕ НА и ЕР ЖИ КА, уну чад и пра у ну чад

(33/258007)

ЉУ БО МИР ГА ВИН

1945–2018.

По след њи по здрав дра гом зе ту и те чи 

од по ро ди ца РУ СОВ и ГЕ РА ТО ВИЋ
(87/258145)

По сле крат ке и те шке бо ле сти, 8. апри ла, пре ми нуо је наш во ље ни

ЉУ БО МИР ГА ВИН

1945–2018.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Су пру га ВЕ РА, син ЈО ВИ ЦА, сна ја БИ ЉА НА, уну ке ЈЕ ЛЕ НА

и ЈО ВА НА

(88/258146)

5. апри ла 2018, у 87. го ди ни, пре ми ну ла је на ша дра га мај ка

МИ ЛЕ НА МИР КОВ

1931–2018.
Ожа ло шће ни: ћер ке НА ДИ ЦА и ЂИ НА с по ро ди ца ма

(71/

По след њи по здрав ба ки

МИ ЛЕ НИ
од уну ке МА РИ ЈА НЕ 

с по ро ди цом

(124/258306)

По след њи по здрав 

ДУ ША НУ 

ХИ НИ ЋУ

ДО РЕЛ и СНЕ ЖА НА

(50/258042)

По след њи по здрав ку ми

МИ РИ

ЈАНЧИКИН

од НА ДЕ, ВЛА ДЕ 

и УРО ША

(58/258071)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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По сле ду ге и те шке бо ле сти, у су бо ту, 7. апри ла 2018. го -

ди не, свој веч ни мир на шла је на ша дра га

ДУ ШАН КА САВ КОВ

1962–2018.

На шу бол и ту гу за то бом ни шта не мо же ума њи ти, али нам

оста је се ћа ње на све ле пе за јед нич ке тре нут ке про ве де не

с то бом.

Су пруг ЈО ВАН, ћер ке ЈО ВА НА и ТА ТЈА НА 

и зет АЛЕК САН ДАР
(8/257958)

Љу ба ви мо ја

Го ди не ко је су ти од у зе те ни ко нам не мо же вра ти ти.

Чу ва ћу их за нас у ду ши и ср цу, до по нов ног су сре та.

Твој ЈО ВИ ЦА

(9/257958)

По след њи по здрав је ди ној ћер ки и се стри

ДУ ШАН КИ САВ КОВ

1962–2018.

Во ље на на ша. Оста је мо без те бе у не из мер ном бо лу, са пра зни ни -

ом у ду ши до кра ја на ших жи во та.

Мај ка РА ДО ВАН КА и брат МИ ЋА

(10/257958)

По след њи по здрав

ДУ ШАН КИ 

ЈО ВИЋ

Бра ћа ДА НЕ и ДУ ШКО

с по ро ди ца ма

(12/257461)

Оти шла је на ша дра га

ДУ ШАН КА 

ЈО ВИЋ

На ста вља да жи ви 

у ср ци ма и успо ме на ма

се стре ЉУ БИ ЦЕ 

и се стри чи не ВЕ РИ ЦЕ

(13/257962)

По след њи по здрав дру -

га ри ци

МА ЦИ
од ГО ЦЕ и ВЕ РЕ

с по ро ди ца ма

(26/257991)

По след њи по здрав

БО ЖИ ДА РУ ТО МИ ЋУ
Су пру га АНА, син ПРЕ ДРАГ с по ро ди цом

и ћер ка ЈА СМИ НА с по ро ди цом

(111/258234)

ДУ ШАН КА 

ЈО ВИЋ

По след њи по здрав нај -

бо љој уј ни и сна ји.

По ро ди ца ПЕ ТРИЋ

(121/258289)

Дра га

ДУ ДИ ЦЕ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

По ро ди це ГЕР ГА 

и ОМА СТА

(122/258294)

Ту жан сам због смр ти свог са и гра ча и тре не ра

др БРА НИ СЛА ВА ПО КРАЈ ЦА
Хва ла ти за све. По чи вај у ми ру ле ген до.

МИ ЛО РАД ШЕ ШЛИ ЈА

(127/258316)

ДУ ШКИ ЦЕ

Оти шла си пре ра но.

Ту гу је мо.

СТА ША, СЕ КА и РА ДЕ

(106/258223)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

ДУ ШАН КИ

ЈО ВИЋ

Ком ши је у Сте ва на 

Шу пљик ца 153

(6/257955)

Дра га

ДУ ШАН КА
Не до ста ја ћеш нам мно го.

По ро ди ца ТО ДО РОВ

(7/257955)

ДУ ШАН КА 

ЈО ВИЋ

По след њи по здрав

дра гој тет ка Ма ци од

СТЈЕ ПА НО ВИ ЋА,

ПЕ ТРО НИ ЈЕ ВИ ЋА 

и ВУК МИ РО ВИ ЋА

(56/258060)

8. апри ла 2018. го ди не по сле, ду ге и те шке бо ле -

сти, пре ста ло је да ку ца пле ме ни то ср це на ше

мај ке и ба бе

ДУ ШАН КЕ ЈО ВИЋ ЗИ НА ЈИЋ

1949–2018.
Веч но ћеш жи ве ти у ср ци ма тво јих ћер ки 

БИ ЉА НЕ и ЉИ ЉА НЕ с по ро ди цом и тво га 

бра та ДУ ША НА
(99/258208)

8. апри ла 2018. го ди не,

пре ми ну ла је нај бо ља ба -

ба на све ту.

ДУ ШАН КА 
ЈО ВИЋ 

ЗИ НА ЈИЋ
1949–2018.

Ни ка да те не ће за бо ра -
ви ти тво је уну ке 

ДА ДИ ЦА и ЈА ЊИ ЦА
(100/258208)

Дра га 

тет ка МАЦО
Пам ти ће мо Вас за у век с љу ба вљу и по што ва њем.

Ва ши: ШИ БА и РЕ ЉА

(101/258208)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ТРАЈ ЧЕ ТУ 
СИ МЈА НОВ СКОМ
ЈУ ГО СЛАВ с по ро ди цом

(60/258079)

3. апри ла 2018. го ди не, у 93. го ди ни жи во та, на -

пу стио нас је наш дра ги отац, све кар, де да и пра -

де да

ТРАЈ ЧЕ СИ МЈА НОВ СКИ

1925–2018.
За у век ће би ти у ср цу си на МИ РО СЛА ВА, сна је

РУ ЖИ ЦЕ, уну ка ВЛА ДИ МИ РА с по ро ди цом 

и уну ке АЊЕ с по ро ди цом
(112/258240)

ТРАЈ ЧЕ 

СИ МЈА НОВ СКИ

По след њи по здрав од

си на БЛА ГО ЈА, сна је

ВЕР КЕ, уну ке МИ ЛЕ НЕ

и уну ка ДРА ГА НА 

с по ро ди ца ма

(117/258251)
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С ве ли ком ту гом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је по сле ду ге и те шке бо ле -

сти, у 61. го ди ни, пре ми нуо наш дра ги

РА ДЕ СТАН ЧИЋ БУ ЦА
Са хра на је оба вље на у су бо ту, 7. апри ла

2018, у 14 са ти, на Но вом гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пру га ЉИ ЉА НА, ћер ка

АЛЕК САН ДРА, син БРА НИ СЛАВ, уну ци

АЛЕК САН ДАР и АН ЂЕЛ КА, зет ДЕ ЈАН

и сна ја КРИ СТИ НА

(2/257942)

По след њи по здрав

РА ДЕ ТУ 

СТАН ЧИ ЋУ 

БУ ЦИ

од дру га СЛАВ КА

(3/257943)

С ве ли ком ту гом опра шта мо се од на ше дра ге

МИР ЈА НЕ ВУЧ КО ВИЋ

Не ма ре чи ко је мо гу да ис ка жу на шу бол.

Во ли мо те.

Тво ји: ЗО РА НА и ВЛА ДИ МИР
(4/257951)

С бо лом и ту гом опра шта мо се од на ше дра ге

мај ке и ба ке

МИР ЈА НЕ ВУЧ КО ВИЋ

Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Син АЛЕК САН ДАР и уну ка ТИ ЈА НА
(5/257951)

По след њи по здрав дра гим ро ди те љи ма

ЛА КУ ШИЋ

ИВАН                 НА ДА  

1940–2018. 1942–2018.

По чи вај те у ми ру.

Њи хо ви нај ми ли ји: ћер ка СВЕ ТЛА НА 

и син НЕ НАД с по ро ди ца ма
(40/258017)

По след њи по здрав стри цу и стри ни

ЛА КУ ШИЋ

ИВАН                           НА ДА
1940–2018.                                1942–2018.

БРАН КА с по ро ди цом

(41/258018)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

МИ ЛИ ВО ЈУ

МИ ХАЈ ЛО ВУ

Хва ла ти за све не за бо рав -

не тре нут ке про ве де не с

то бом. По чи вај у ми ру. 

Сва сти ка МЕ ЛА НИ ЈА 

и па ша НИ КО ЛА

(94/258176)

5. апри ла 2018. пре ми нуо је наш во ље ни

МИ ЛИ ВОЈ МИ ХАЈ ЛОВ МИ ЋА
1944–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га ДУ ШИ ЦА, си но ви ЗО РАН 
и НЕ НАД, снај ка МИР ЈА НА, уну ци БО РИС и НИ КО ЛА

(95/258177)

По след њи по здрав дра гој

дру га ри ци

МИР ЈА НИ 

ВУЧ КОВ КИЋ

од дру га ри це МИ РЕ

(109/258227)

10. апри ла, у 87. го ди ни пре ми нуо је наш

во ље ни

АУ РЕЛ ЂА КО ВИЋ

1932–2018.
Са хра на ће би ти оба вље на 12. апри ла 2018,

у 16 са ти, на гро бљу Ко теж у Пан че ву.

По след њи по здрав.

Тво ји: син МА НЕ, сна ја БИ ЉА НА, уну ци

МА РИ НА и НЕ НАД

(120/258288)

По след њи по здрав дра гом оцу и де ди

АУ РЕ ЛУ ЂА КО ВИ ЋУ

Ожа ло шће ни: по ро ди це РА ЈА ЧИЋ 

и ШО ЛА ЈА

(125/258308)

МИР ЈА НА 

ВУЧ КО ВИЋ

1956–2018.

По след њи по здрав 

тет ка Ми ри од ТА ШКЕ

(104/258213)

По след њи по здрав на шем дра гом ком ши ји

ЗО РА НУ ЈА КО ВЉЕ ВИ ЋУ

од ста на ра у Вој во ђан ском бу ле ва ру 32

(18/257472)

ВЕ РИ ЦА КРЕ ЦУЉ

1947–2018.
пре ми ну ла 6. апри ла 2018.

С ве ли ком љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.

Су пруг НЕ НАД и ћер ка ТА ШКА
(102/258213)

ВЕ РИ ЦА 

КРЕ ЦУЉ

1947–2018.
Дра га на ша уј на, увек

ћеш би ти у на шим се ћа -

њи ма.

По ро ди ца

ТЕ ПАВ ЧЕ ВИЋ

(103/258213)

По след њи по здрав во ље ном оцу

ПЕ ТРУ

од си на ДЕ ЈА НА, сна је МА РИ ЈЕ 

и уну ка АЛЕК СЕ ЈА

За у век у на шим ср ци ма.
(79/2158124)

По след њи по здрав во ље ном оцу, де ди и та сту

ПЕ ТРУ ПЕ ТРО ВИ ЋУ

Тво ја де ла го во ре ви ше од ре чи. Био си из у зе тан

чо век. За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ћер ка ДИ ЈА НА, уну ке 

АНА СТА СИ ЈА и ЛА НА и зет МИ РО СЛАВ
(78/258122)

По след њи по здрав су пру гу

ПЕ ТРУ

од су пру ге РА ДОЈ КЕ

(80/258124)

Дру гу 

ПЕ ЦИ

по след њи по здрав

ИВАН

(118/258259)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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8. апри ла 2018. го ди не на пу стио нас је наш дра ги отац и де да

ИЛИ ЈА РОК НИЋ

1934–2018.

Су пру га ДРА ГИ ЦА, син НИ КО ЛА, кће р ка МИЛ КА, сна ја 

ДРА ГО СЛА ВА и уну ци НЕ МА ЊА и ТА МА РА

(27/257997)

9. апри ла 2018. пре ми ну ла је на ша во ље на

СЛО БО ДАН КА ЛА ЗА РЕ ВИЋ

1944–2018.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо ме ну на

те бе.

Ожа ло шће ни: су пруг МИ ЛЕН КО, син СА ША 

и ћер ка СА ЊА
(14/257967)

По след њи по здрав на шој во ље ној мај ци, све кр -

ви и ба ки

СЛО БО ДАН КИ ЛА ЗА РЕ ВИЋ

од си на СА ШЕ, сна је ЉИ ЉА НЕ и уну ка ЛУ КЕ 

и НЕ МА ЊЕ
(15/257967)

По след њи по здрав

тет ка СЛО БИ

од ку ме ЕЛ ВИ РЕ, 

ЖЕЉ КА и МИ ЊЕ

(30/258001)

По след њи по здрав дра гој

ком ши ни ци

СЛО БО ДАН КИ

ЛА ЗА РЕ ВИЋ

од ста на ра у Д. 

Пе тр о ви ћа Ша не та 5

(39/258016)

По след њи по здрав мо јој во ље ној мај ци

СЛО БО ДАН КИ ЛА ЗА РЕ ВИЋ

За у век у мом ср цу.

Ћер ка СА ЊА
(16/257967)

По след њи по здрав дра гој

СЛО БО ДАН КИ

ЛА ЗА РЕ ВИЋ

од ВУ КИ ЦЕ

с по ро ди цом

(17/257467)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би -

ну и при ја те ље да је 5. апри ла 2018. у 79. го -

ди ни пре ми нуо наш дра ги

МИ РО СЛАВ ОЛА МИР КО
Кор ка нов из Сеф ке ри на

Тво ја до бро та, по жр тва ност, ве ли ко ср це и

пле ме ни та ду ша за слу жу ју по што ва ње и

веч но се ћа ње на те бе.

Хва ла ти на све му што си учи нио за нас.

По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју уме -

сто нас.

Тво ји: су пру га ВУ КА, ћер ке СЛА ВИ ЦА, 

ВЕ СНА и ЈА СНА, зе то ви МИ РИ ЦА 

и ЗЛА ТО ЈЕ, уну ци ДЕ ЈАН, АЛЕК САН ДАР,

МИ ЛИ ЦА и МА РИ ЈА НА, пра у ну ци ЈО ВАН,

ЈО ВА НА, АНА СТА СИ ЈА и ЈО ВА НА

(55/258058)

Оба ве шта ва мо при ја те ље да је 4. апри ла

2018, у 96. го ди ни, умр ла

ВУ КО СА ВА МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ

1923–2018.
Са хра на је оба вље на 7. апри ла 2018, на

Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: ћер ка ОЛ ГА, уну ци 

НА ТА ША, АЛЕК САН ДРА, ДУ ШИ ЦА, 

ЛЕ ПО СА ВА, МИ КАЈ ЛО, ОЛИ ВЕ РА 

и ЉИ ЉА НА с по ро ди ца ма као и оста ла

род би на и при ја те љи

(81/258127)

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо се ћа ње

на на шу

ба ба ВУ КУ

Уну ке НА ТА ША и ОЛИ ВЕ РА, зет МИ ЛАН

и пра у ну ци ВЛА ДИ МИР, МИ РО СЛАВ,

ИВАН, СА РА и КЛА РА

(82/258127)

По след њи по здрав 

ХИЛ МУ АГО ВИ ЋУ

Ком ши је ЗО РАН и ВЕ РА 

(34/258008)

9. апри ла 2018. у 91. го ди ни пре ми нуо је наш

ХИЛ МО АГО ВИЋ ИВА

1927–2018.
Са хра на је оба вље на 11. апри ла 2018, у  15 са ти,

на Ка то лич ком гро бљу у Стар че ву.

Ожа ло шће ни: син МИ ЛЕ, сна ја СВЕ ТЛА НА 

и уну ци БРА НИ СЛАВ с по ро ди цом, ГО РАН 

и оста ла род би на
(35/258003)

По след њи по здрав уја ку

ХИЛ МУ 

АГО ВИ ЋУ

од по ро ди це АДРО ВИЋ

(36/258003)

По след њи по здрав при ја -

те љу

од по ро ди це 

ЛЕК СО ВИЋ

(37/258009)

По след њи по здрав во ље ном уја ку

ХИЛ МУ АГО ВИ ЋУ
Веч но ће мо те пам ти ти.

Тво ји: НУС КО и ВЕ СНА с по ро ди ца ма

(97/258197)

По след њи по здрав

ИГЛИ

од ЈАР МИ ЛЕ и КЕ ЛЕ ТА

(107/258222)

По след њи по здрав де ди

МИ РО СЛА ВУ ИЛИ ЋУ ИГЛИ

НЕ МА ЊА, ЈО ВА НА, ТА МА РА и ЛИ ДИ ЈА

(115/258248)

По след њи по здрав при ја -

те љу

МИ РО СЛА ВУ

ИЛИ ЋУ ИГЛИ

По ро ди ца 

МИ ЛА НО ВИЋ

(115/258248)

СУ ЛЕЈ МАН 

КУ ЧЕ ВИЋ

По след њи по здрав дра гом чи ка Су љи.

Не ка вас ан ђе ли чу ва ју.

ЈЕ ЛЕ НА

(54/258112)

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.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 13. април 2018. 25

Про шле су две го ди не

от ка ко ни си с на ма

ЈОР ДА НА 

ШУ ЉА

Не ма ре чи ко ји ма би се

ту га из ра зи ла.

По ро ди ца

(1/257851)

14. апри ла 2018. на вр ша ва ју се че ти ри го ди -

не от ка да ни је сa мном мој во ље ни су пруг

СЛО БО ДАН ПА ЈЕ ВИЋ

1951–2014–2018.
Ста рим са ма љу ба ви, и пи там се чи је гре -

хе још ис па штам. Ту га ме сва ког да на на

ко ма де раз би ја, а ја па дам и уста јем због

те бе и на ше кће р ке Са ње, и не ве ру јем да

сам још жи ва. Љу бим вас за у век.

С љу ба вљу тво ја ЉИ ЉА

(21/257976)

МА РИ ЈА БА БА

И по сле по ла го ди не без те бе, пам ти мо тво је за -

гр ља је, по љуп це и твој осмех.

Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма и се ћа њу.

Тво ји нај ми ли ји
(24/257986)

Пе то го ди шњи по мен

ГОР ДА НА

АЛЕК СОВ СКА

1948–2013.

Успо ме ну на те бе чу ва мо

у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(28/257997)

СЕ ЋА ЊЕ

ПА ЈА 

КО ЗЛИ НА

16. IV 2017 – 16. IV 2018.

Се ћа ју те се тво ји 

нај ми ли ји

(44/258030)

СЕ ЋА ЊЕ

БРА НИ СЛАВ ЖИВ КО ВИЋ

2007–2018.

На вр ши ло се је да на ест го ди на од твог од ла ска,

али и да ље жи виш у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(70/2580969

Они ко је во ли мо не од ла зе ни ка да. Оста -

ћеш за у век у на шим ср ци ма и ми сли ма

дра га на ша

НА ДЕ ЖДА ОДА ЏИЋ

Се стра ДА НА, се стрић ИВАН и при ја те љи

ДУ ШКО и ЉИ ЉА

(74/258107)

НА ДЕ ЖДА

ОДА ЏИЋ

Не из мер но ми не до ста -

јеш дра га при ја те љи це.

КА ЋА

(75/258107)

ЂОР ЂЕ 

ВА СИ ЉЕ ВИЋ

За у век ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(77/258122)

Се ћа ње на мо је ро ди те ље, бра ћу и се стру

ЈО ВИ ЧИН

ЛА ЗАР         РУ ЖИ ЦА       ВО ЈИ ЦА       ДУ ШКО
1925–2004–2018.   1925–2015–2018. 1951–1975–2018.    1962–1972–2018.

ДРА ГИ ЦА
1966–1968–2018.

Вре ме про ла зи, се ћа ња и успо ме не оста ју.
Ћер ка и се стра ОЛ ГИ ЦА с по ро ди цом

(84/4708)

Про шло је де сет го ди на

од смр ти мо је дра ге се -

стре

ДУ ШИ ЦЕ 

СТЕ ВА НО ВИЋ

рођ. Ива но вић

Се ћа мо је се са љу ба вљу.

Се стра БИ ЉА НА 

с по ро ди цом

(85/258139)

ПО МЕН

МИР КО БО ШЊА КО ВИЋ
На вр ши ло се по ла го ди не од ра стан ка са на шим су пру -
гом, оцем и де дом.

Тво ји нај ми ли ји

(86/258143)

Про шло је три го ди не

от ка ко ни је с на ма на ша

дра га

МИ РА 

РАЈ ЧЕ ВИЋ

2015–2018.
Ми сли мо на те бе.

По ро ди ца

(92/258169)

У не де љу, 15. апри ла 2018, у 11.30, на Пра -

во слав ном гро бљу у Стар че ву, да ва ће мо

че тр де се то днев ни по мен во ље ној

МИЉ КИ АДА МОВ
14. III 1952 – 8. III 2018.

Сун це мо је, сви ка жу вре ме ле чи ту гу. Ме -
ни је сва ким да ном све те же. 

Не до ста јеш ми, не до ста јеш сви ма на ма.

Су пруг БРАН КО, си но ви МИ РО СЛАВ и
ДА ЛИ БОР, сна је МИ ЊА и ЉУ БА, уну ци

ТА ДИ ЈА, МА ТИ ЈА, СТРА ХИ ЊА и ма ла
МИ ЉА НА

(89/258146)

СПО МЕН КА

АДА МОВ
1951–2017.

Оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да ће мо у су -

бо ту да ва ти ше сто ме сеч -

ни по мен.

Ожа ло шће ни: син

СТЕ ВАН, сна ја МА ЈА 

и уну ка СТЕ ФА НА

(91/258167)

СЕ ЋА ЊЕ

РАД МА НО ВИЋ

МИЛ КА             БО РИ СЛАВ
18. IV 2017. 21. IV 1998.

На ша ср ца и на ше успо ме не су ме ста у ко ји ма

ће те за у век жи ве ти.

Ва ши: МИ ЛАН, ВЛА ДА и ВЕ СНА
(93/258170)

15. апри ла 2018. је че ти ри го ди не от кад је у на шем се -

ћа њу и ми сли ма наш во ље ни су пруг и отац

СЛА ВО ЉУБ ИВА НО ВИЋ
2014–2018.

По ро ди ца
(105/258214)

СЕ ЋА ЊЕ

13. IV 2000 – 13. IV 2018.

ДУ ШАН 

ПЕ ТР ОВ

Успо ме не и ле по се ћа ње

на те бе тра ја ће веч но.

Тво ја по ро ди ца

(110/258232)

СА ША МАР СЕ НИЋ
Шест ме се ци отка ко ни си с на ма.

Ко ле ге и ко ле ги ни це с по сла

(119/258265)

У су бо ту, 14. апри ла 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

ЗО РИ 
ПИ ПЕР СКИ

Су пруг ЉУ БИН КО, 
ћер ка АН ГЕ ЛИ НА, син

ДЕ ЈАН, унук ИВАН 
и уну ка НИ КО ЛИ НА

(123/258301)

ЉИ ЉА НА 

ДЕ ЈА НОВ СКИ

1954–2011.
14. апри ла нар ша ва се

се дам ту жних го ди на от -

кад ни си са на ма.

Су пруг ДО БРЕ 

с по ро ди цом

(126/258315)

По след њи по здрав при ја -

те љу

ЖИ КИ 

КА ЛЕЈ СКОМ

КИ ФЕ РУ

АН ЂЕЛ КО ЂУР ЂЕВ 

с по ро ди цом

(73/258106)

По след њи по здрав при ја -

те љу

НЕ НА ДУ 

ВРА ЧА РУ

од СВЕ ТЛА НЕ 

и НИ КО ЛЕ

ТИ СИ НО ВИЋ

(53/258054)

ДУ ШАН 

ХИ НИЋ

Хва ла ти за све што си

учи нио за ме не. Би ло је

ле по има те те.

Твој унук МИ ЛАН, 

МА РИ НА и ЛА ЗАР

(49/258041)
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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

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.

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

БИ ХЛЕР

КАР ЛО                         ЈО ВАН
13. IV 2011. 9. VIII 2015.

Веч но ће мо вас во ле ти.
Ва ши нај ми ли ји

(11/257458)

Про шло је три го ди не

от ка да ни је с на ма

ЉИ ЉА НА
СУ ВА ЧАР

рођ. Сто и ме но ва

14. IV 2015 – 2018.
У на шем си се ћа њу за у век.

Ћер ка СЛА ВИ ЦА 
СТО ЈА НОВ, уну ци 

БРА НИ СЛАВ и ВЛА ДАН
и зет ЂОР ЂЕ

(29/25800)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РИЋ

БРАН КО          ДУ ШАН             БО ЈАН

1970–1989. 1939–2001. 1968–2014.

Ва ша пре ту жна мај ка и су пру га МИ ЛА

(61/238971)

БО ЈАН ЂУ РИЋ

1968–2014.

Бо ја не, мно го нам не до -

ста јеш и оста ћеш за у -

век у на шим ми сли ма.

Тет ка ЈЕ ЛИ ЦА 

с по ро ди цом

(62/238742)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ЖИ ДАР

ИЛИЋ

15. IV 2007 – 15. IV 2018.

Вре ме про ла зи, бол оста -

је иста.

Тво ји: ма ма АНИ ЦА 

и се стра БО ЈА НА 

с по ро ди цом

(31/258002)

17. апри ла на вр ша ва се се дам го ди на от ка ко ни -

је с на ма на ша дра га су пру га, мај ка и ба ка

САВ КА ДР ВЕ НИ ЦА

Во ље ни ни кад не уми ру.

Твој лик, дух и осмех жи ви у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(32/258006)

ИГОР НИ КО ЛОВ СКИ

1973–2018.
из Ја бу ке

13. апри ла 2018. го ди не је че тр де сет нај ту жни јих  и нај бол ни јих

да на у на шим жи во ти ма.

Још увек не ве ру је мо да те ни ка да ви ше не ће мо ви де ти. На да мо се

да си не где оти шао и да ћеш се вра ти ти. 

Не ма те... то је исти на ко ја мно го бо ли и ра за ра ду шу. Не до ста јеш

сва ким да ном све ви ше. 

Не у те шни: мај ка НА ДА и брат ИСИ ДОР

(45/258032)

ИГОР 

НИ КО ЛОВ СКИ

1973–2018.

из Ја бу ке

Не ма ре чи ко је би опи са -

ле ве ли чи ну бо ла ко ју

но си мо у ср ци ма.

Оти шао си ме ђу ан ђе ле,

јер си и сам ан ђео био.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво је тет ке 

с по ро ди ца ма

(46/258032)

15. апри ла 2018. го ди не на вр ша ва се шест ме се -

ци от ка ко ни је с на ма на ша во ље на

СПО МЕН КА АДА МОВ

За у век си у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Ма ма ДРА ГА, БИ ЉА и МИ О НА
(47/258037)

16. апри ла 2018. на вр ша ва се ту жних го ди ну да на ка ко нас је на -

пу стио наш дра ги

ДА НЕ ГЛУ МАЦ

1931–2017.
По мен ће се одр жа ти 14. апри ла, у 11.30, на гро бљу Ко теж.

Ожа ло шће ни: син МИ ЛЕ, сна ха БЕ БА и уну ке МИ ЛИ ЦА и МА РИ ЈА

(48/258040)

У су бо ту, 14. апри ла, на Но вом гро бљу у

Пан че ву одр жа ће се ше сто ме сеч ни по мен

на шем

ЂУ РИ БО ДЛО ВИ ЋУ

Ње го ва по ро ди ца

(52/258051)

14. апри ла 2018. го ди не

да је мо ше сто ме сеч ни по -

мен на шој мај ци

МА РИ ЈИ 
АН КУ ЦИЋ

1934–2017.
Чу ва мо је од за бо ра ва у
ми сли ма и се ћа њи ма.

Ћер ка СЛА ВИ ЦА и син
СЛА ВО ЉУБ

(113/258224

ДИ МИ ТРИ ЈЕ УГЉЕ ШИН МИ ТА
1928–2008.

Се ћа ње на на шег дра гог, ни кад не за бо ра вље ног

су пру га, оца и де ду.

Су пру га СЕЈ КА, си но ви ЂУ РА и ПЕ ЦА и уну чад

ЂУ РА, ВЛА ДА, СР БА и ЈЕ ЦА
(116/258250)

Че тр де се то днев ни по мен

на шем  Иго ру

ИГОР 

НИ КО ЛОВ СКИ

Оти шао си без по здра ва

и оста вио без ре чи у су -

за ма. Во ли мо те веч но.

Тет ка НА ДА и те ча АЦА

(83/258129)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЈА НИ КА ЂЕР ФИ

Твој веч ни од ла зак, тво ја ма ма бр зо те је од ве ла,

не мо же ни та мо без те бе. 

Оста ло је да веч но ту гу јем. Не ка те чу ва ју ан ђе ли.

Тво ја те та КА ТА
(76/258119)

На не бе ски те рен пре се лио се

БРА НИ СЛАВ ПО КРА ЈАЦ КРА ЈА
ле ген да пан че вач ког, срп ског, ју го сло вен ског и

свет ског ру ко ме та, тре нер и про фе сор

С по што ва њем ње го ви „клин ци”: ГРОФ, 

СЕ КУ ЛА, ПАН ТА, МОЦ, КО КА, РА ДЕ, БО ЛЕ,

ДОК СИ и МАР ЦИ
(59/258079)

Про шло је је да на ест го -

ди на од смр ти мог бра та

БО ЖИ ДА РА

ИЛИ ЋА

из Омо љи це

1968–2007.

Увек ћу га во ле ти и чу ва -

ти успо ме ну на ње га.

Брат НИ КО ЛА ЛО ЛЕ

(63/258082)

Че тр де се то днев ни по мен

во ље ној се стри, тет ки и

ба ки

МИЉ КИ 
АДА МОВ

Ка ко вре ме про ла зи ту га
је све ве ћа.

За у век тво ји: се стра
БОР КА, ње на де ца

и уну ке

(64/258083)

14. апри ла 2018, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу, да ва -

ће се ше сто ме сеч ни по мен на шој дра гој ћер ки и мај ци

МА РИ ЈИ ЉУ БО ВИЋ
Мај ка МИ ЛИ ЦА, син РА ДЕ и кћи МИ ЛЕ НА

(23/257983)
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СЕ ЋА ЊЕ

10. апри ла на вр ши ле су се две го ди не од

смр ти на шег дра гог

ДЕ НИ СА СКУМ ПИЕ

Оти шао си у не бе ска про стран ства и по -

нео сву на шу љу бав.

Во ли мо те.

Су пру га ЈЕ ЛЕ НА и син ПРЕ ДРАГ

(19/257976)

10. апри ла на вр ши ле су две го ди не од смр ти мо -

га ми лог зе та

ДЕ НИ СА СКУМ ПИЕ

Ду шо ба ки на, без те бе још јед но про ле ће, Вас -

крс, ту га...

Та шта МЛА ДЕН КА
(20/257976)

ДА НИ ЈЕ ЛА СТАН КО ВИЋ
17. VIII 1983 – 14. IV 2010.

Во ље ни ни ка да не уми ру.

Тво ји: ма ма, ЗЛА ЈА и БО ЈАН
(22/238342)

СЕ ЋА ЊЕ

ИВАН ПЕЈ ЧЕВ

15. IV 1998 – 15. IV 2018.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

По ро ди ца ПЕЈ ЧЕВ

(25/257990)

Се ћа ње на ро ди те ље

ОБ РА ДОВ

ЛА ЗАР                          ГОР ДА НА
1923–1989. 1933–2015.

Ћер ка ЈО ВАН КА и син ИЛИ ЈА с по ро ди цом
(38/25813)

13. апри ла на вр ши ће се

те шка и ду га го ди на без

те бе

МА РИ ЈА 

ВЕ ЉИН

1951–2017.
Тво ји: ТА ЊА, ЈО ЦА,

МА КА, КИ КИ ЦА 

и НИ КО ЛА

(42/258025)

ВЛА ДИ МИР

ПЕ РО ВИЋ

1936–2015.

18. апри ла на вр ша ва ју

се три го ди не от ка ко ни -

си с на ма. За у век ћеш

би ти у на шим ми сли ма.

Тво ји: су пру га

МИ ЛЕН КА, син 

РА ДО ВАН, сна ја 

БРАН КА 

и унук ПРЕ ДРАГ

(43/258027)

14. апри ла 2018, у 10 са ти, на Но вом гро -

бљу, да је мо го ди шњи по мен су пру гу и оцу

МИ ЛИ ЋУ ВУЧ КО ВИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем 

ње го ви нај ми ли ји

(51/258044)

14. апри ла 2018, у 11 са ти, да је мо ше сто -

ме сеч ни по мен на шем дра гом

СА ШИ МАР СЕ НИ ЋУ

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту -

га ко ју вре ме не ле чи.

Тво ји нај ми ли ји

(57/258063)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШКО 

КА ПУ НАЦ 

ДУ ЦА

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Та та, не ма те већ три го -

ди не, а у мом жи во ту све

је исто. Не ра ду јем се

ви ше као не кад и не за -

бо ра вљам ни кад. 

Мно го ми не до ста јеш.

Тво ја ћер ка НА ТА ША

(66/258091)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШКО 

КА ПУ НАЦ 

ДУ ЦА

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Дра ги та та, са мо ти знаш

ко ли ко ми не до ста јеш.

За у век ћеш би ти у мом

ср цу и мом се ћа њу.

Во ли те тво ја ћер ка

ОЛИ ВЕ РА

(67/258092)

Про ла зи го ди на од смр ти на шег та те, та ста, де де и пра де де

БРА НИ СЛА ВА НИ КО ЛИ ЋА
7. VII 1934 – 15. IV 2017.

Бес крај но нам не до ста јеш. Чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

За хвал не ћер ке: НЕ НА, ЗО РИ ЦА и ВЕ СНА с по ро ди ца ма

(65/258088)

Про ла зи го ди на

ДУ ШАН ДОЈ ЧИ НО ВИЋ
1945–2017.

Би ли смо, има ли, же ле ли и мо гли. А он -

да... тре ба ло је но си ти и из не ти, ста ти и

оста ти, по ди ћи се и на ста ви ти.

Ко је до бро по зна вао Ду шка, зна да је нај -

ви ше на све ту во лео сво ју де цу, по ро ди цу

и Кор дун. А са мо ја знам ко ли ко је мој Ду -

шко во лео ме не. Ши ро ки ти не бе ски пу те -

ви и ла ка зе мља ба нат ска.

Увек тво ји: ГО ЦА, ДЕ ЈАН и ДИ ЈА НА

(71/258104)

СЕ ЋА ЊЕ

СМИ ЉА НА 

ФИ ЛИ ПОВ СКИ

18. IV 2016 – 18. IV 2018.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Син НЕ НАД 

с по ро ди цом

(96/258189)

15. апри ла на вр ша ва ју се две го ди не от ка ко ни -

је с на ма наш во ље ни

БО ГО ЉУБ ТА НЕВ

За у век у на шим ср ци ма.

Су пру га ЉУ БИН КА и ћер ке ГРО ЗДА НА 

и ЈЕ ЛЕ НА
(98/258203)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО СЛАВ ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

БА ТА
11. IV 2017 – 11. IV 2018.

С љу ба вљу и ту гом СТА НИ СЛАВ и БО РИ СЛА ВА
(108/258225)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШКО КА ПУ НАЦ ДУ ЦА
19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Сре ћи це мо ја,

не ме рим ви ше вре ме, не бро јим да не, ме -

се це ни го ди не. А и че му? Кад не мо же да

ста не и не мо же да се вра ти. Кад не мо же

да за у ста ви ни ту гу, ни бол, ни су зе и не

мо же да бу де ја че од успо ме на и се ћа ња.

Са мном, у ме ни за у век.

Тво ја су пру га СЛА ВИ ЦА 

ТВО ЈА БУ ЦА

(69/258094)

20. апри ла 2018. је два де -

сет го ди на от ка ко ни си с

на ма

МИ ЛАН 

ЧУ БРИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: ћер ка 

ДУ ШАН КА, 

унук МИ ЛАН 

са по ро ди цом и уну ка

НА ТА ША с по ро ди цом

(90/258156)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШКО 

КА ПУ НАЦ 

ДУ ЦА
19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Три го ди не от ка ко ни је

са м ном мој син је ди нац.

Дра ги мој си не, вре ме

про ла зи, али бол и ту га

за то бом за у век оста ју.

Тво ја не у те шна мај ка

НА ДА

(68/258093)
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Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
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Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
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АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
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Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

На добром сте путу да реши те
пита ње некрет ни на. Уз мало
мудро сти и стр пље ња, посто ји
могућ ност напре до ва ња на
послу, новог посла или пону де да
ради те у дру гом месту. Чувај те
грло. Одно си с парт не ром се
попра вља ју.

У овом пери о ду је нагла ше на
сарад ња с коле га ма, па чак и са
стран ци ма. Отва ра ју вам се вели ке
могућ но сти за напре до ва ње, као и
за рад на неком вели ком про јек ту.
Већи нов ча ни доби так. Пре кон тро -
ли ши те грло. Лепи роман тич ни
тре ну ци с воље ном осо бом.

Од ваше спрем но сти на ком про мис
зави си коли ко ћете успе ти да раз ре -
ши те сво ју ситу а ци ју. Вре ме је да
конач но пре ђе те с речи на дела и
при хва ти те помоћ при ја те ља. Про -
бле ми са желу цем могу бити после ди -
ца ваше стра стве не при ро де. Напо -
кон сти же новац који сте чека ли.

Ако сте поже ле ли да се оса мо ста -
ли те у послу, ово је добар пери од.
Помоћ вам дола зи од људи од којих
се нај ма ње нада те, зато иско ри сти -
те ову при ли ку – дру ге неће бити
ско ро. Мањи сто мач ни про бле ми.
Могу ће је познан ство с неким ко ће
вам вра ти ти осмех на лице.

Пру жа вам се при ли ка да конач -
но рас пра ви те све што вас већ
дуго мучи, али кон тро ли ши те
језик да то не испад не само обич -
на сва ђа уме сто реше ња. Згло бо -
ви су вам сла ба тач ка. Ради те на
кому ни ка ци ји с парт не ром, он
вам је нај ве ћа подр шка.

Ризи куј те и испла ти ће се.
Ради те на свом пољу ља ном
само по у зда њу и отво ри ће вам се
вра та вели ког послов ног успе ха.
Про бле ми с парт не ром се сти ша -
ва ју и ула зи те у пери од јед не
лепе роман тич не љуба ви и стра -
сти. Чувај те ноге од повре да.

Про бле ми који вас већ дуго
муче конач но би могли да поч ну
да се реша ва ју. Напре дак на
послов ном пла ну је сигу ран.
Про бле ми с дисај ним орга ни ма
су можда после ди ца наго ми ла ног
беса или неза до вољ ства емо тив -
ним живо том.

Како год окре не те, вама су нај ве ће
шан се у сарад њи са стран ци ма. Новац
вам дола зи из више изво ра, што доно -
си сми ре ње у вашу рад ну атмос фе ру.
Реши те се све га и свих који вам сто је
на путу. Љубав иде сво јим уста ље ним
током, али ви пра ви те бес по треб ну
дра му. Про ве ри те диоп три ју.

Тро шко ви ће бити већи од пла ни -
ра них и то ће вас изба ци ти из так -
та. Не буди те пре ви ше сво је гла ви и
баха ти пре ма сарад ни ци ма, јер
може те изву ћи дебљи крај, па чак
и оста ти без посла. Затег ну ти одно -
си с парт не ром могу вас уву ћи у
неку аван ту ру. Про бле ми с леђи ма.

Чека ју вас вели ке про ме не, а
сами одре ди те шта је при о ри тет.
Напре до ва ње, нов ча ни доби так,
али и сукоб с под ре ђе ни ма и над -
ре ђе ни ма неће изо ста ти. Сми ри те
се. Кло ни те се емо тив них аван ту ра
на послу. Парт нер вам је вели ка
подр шка, чувај те га. Гла во бо ља.

Пред вама су нови послов ни поду -
хва ти и лепе пону де. Финан си је ће
се бла го попра ви ти, али не опу штај -
те се. Могућ је пут у ино стран ство.
Пре кон тро ли ши те све послов не
папи ре, бар два пут. Подр шка поро -
ди це и парт не ра неће изо ста ти. Пре -
мор и боло ви у врат ном делу кич ме.

Овај пери од је обе ле жен про бле -
мом око неке непо крет но сти или
земљи шног посе да. Већи нов ча ни
при хо ди ће изо ста ти, али зато
непре ста но има те мање добит ке.
Пошто сте жељ ни љуба ви и нежно -
сти, могу ће је да ћете се упу сти ти у
неку аван ту ру. Чувај те гла сне жице.

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
20. мар та: Ла ну – Је ле на и Алек сан дар Да ска лов; 23. мар та: Ки ја ру – Би ља на Мир ја -

нић Бог да нов; 24. мар та: Ка си ју – Ма риа Ми ла грос Ал ва Ро хас Спа сић и Да ни јел Спа -

сић; 25. мар та: Ха ну – Ми ли ца и Сте фан Сло вак; 26. мар та: Со фи ју – Је ле на Ђу ри шић

и Мар ко Ми лев ски; 29. мар та: Ми о ну – Ма ри ја и Ду шан Сук но вић, Не ве ну  – Дра га на

и Сло бо дан Ма сло ва рић, Ана ста си ју – Бо ја на и Ни ко ла Мол нар; 31. мар та: Кри сти ну –

Ма ри ја на и Са ша Ва сиљ ко вић, Да ри ју – Са не ла и Емир Ку че вић; 1. апри ла: Ми лу –

Ми ле на и Ми лан Бје лић; 2. апри ла: Ми тру – Алек сан дра и Ду шан Бо жић; 4. апри ла:

Са ру – Га бри е ла и Не над Не дић; 6. апри ла: Ми ле ну – Ва лен ти на и Де јан Мо сић.  

До би ли си на
11. мар та: Ми хај ла – Алек сан дра и Бо јан Гр чак; 18. мар та: Ваљ бо на – Ана Ма ри -

ја Ве се љи и Ва љон Агу шај; 21. мар та: Мар ка – Љи ља на Ра ни са вљев и Вла дан

Сто ја но вић; 23. мар та: Мак си ма – Са ња Сте фа но вић, Ива на – Ана Мак си мо вић и

Да ни јел Ста ма то вић, Ива на – Ана и Па вел Плван; 26. мар та: Алек су – Еми ли ја и

Зо ран Но ва ко вић, Ма те ју – Да ни је ла Пе трић Јо ва но вић и Ми лош Јо ва но вић; 27.

мар та: Сте фа на – Да ли бор ка и Ми лан Ву ко вић; 28. мар та: Ма ти ју – Ива на и Дра -

го слав Ко стић, Ма ти ју – Ни ко ли на Ала ва ња и Игор Чко њо вић; 29 мар та: Ла за ра –

Рад ми ла и Го ран Лу ја нов; 31. мар та: Фи ли па – Ве сна и Ми о драг Зец, Мар ка – Са -

ња и Ср ђан Ре го је; 2. апри ла: Ни ко лу – Дра га на и Сла ви ша Пе тров ски, Лу ку – Јо -

ха на и Бо јан Шу шин; 6. апри ла: Ма те ју – Ка та ри на Ђу рић и Ми лош По по вић. 

ВЕН ЧА НИ

31. мар та: Ива на Про да но вић и Пре драг Га ври ло вић, Ан ђе ла Ђу ри чић и Бо јан То -

мић, Јо ва на Јо ва но вић и Вла сти мир Ми тро вић; 1. апри ла: Ма ри на Ра дин и Сте фан

Пет ко вић; 5. апри ла: Де ја на Ра до ва нов и Де јан Ло врић, Ма ри на Ба линт и Не бој ша

Си ма нић, Еми на Са мар џић и Зо ран Ши ник, Јо ва на Ар сић и Ми о драг Бе ло и ца. 

УМР ЛИ

29. мар та: Не над Вра чар (1951); 30. мар та: Јо ван Стан ко вић (1964), Пе тар Ђор ђе вић

(1938), Јо ван ка Пра шта ло (1937), Ило на Бо гар (1944); 31. мар та: Со фи ја Би ров (1940),

Ми о драг Јан ков (1939); 1. апри ла: Ста ни мир Ве ле бит (1943), Спо мен ка Ба јић (1947),

Са ва Га ва (1954), Ве ри ца Пр вуљ (1936), Ко сов ка Пе тро вач ки (1930), Јо ка Кал кан (1934);

2. апри ла: Ева Ко вар чик (1938), Љу би ша Пи шче вић (1952), Јо ван Ју ри ца (1955); 3.

апри ла: Ми ли ца Кле нанц (1950), Бој ка Са мар џић (1932), Ја гош Ра ђе но вић (1940), Ра -

до са ва Сте во вић (1935), Трај че Си мја но ски (1925); 4. апри ла: Дра го љуб Трај ко вић

(1956), Ву ко са ва Ми ли ће вић (1923), Ђор ђе Жи ва (1957), Рад ми ла Ху ста (1946); 5. апри -

ла: Ми ли вој Ми хај лов (1944), Ми ле на Мир ков (1931), Сми ља Авра мов (1951); 6. апри -

ла: Бо жи дар То мић (1943), Ве ри ца Кре цуљ (1947), Дра гу тин Бар јак та ров (1933), Ду шан

Па сер (1951); 7. апри ла: Ду шан ка Сав ков (1962), Све то мир Сто ја ди но вић (1927), Не -

дељ ко Гр бић (1929), Ми о драг Про тић (1956); 8. апри ла: Ду шан ка Јо вић (1949), Пе тар

Пе тро вић (1951), Љу бо мир Га вин (1945); 9. апри ла: Ми ро слав Илић (1941), Сло бо дан -

ка Ла за ре вић (1944), Ду шан Хи нић (1932), Жи ва Ка леј ски (1955).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Мо за ик укр ште ни ца: сла бост, ту ри ста, олиб, ок, ма сло,

т, аш, исти, к, ко лач, ма то на, су ве нир, при кан, ра јац, п, атар, ир, т,

рсу зи, ор, трик, вој во да, игро каз. Па лин дром на ре че ни ца:Ово на -

на ла га ла на но во. Ис пу њаљ ка: Ма стрихт, исти ни то, хро мо зом, оско -

ру ша, Ви дов дан, Иван град, Ли вер пул. Ана грам: троп ска кли ма. Ко -

њи ћев скок: Да ни по ра за те же се за бо ра вља ју не го да ни по бе де.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

ЗАСЛУЖАН

ЗА УРЕЂЕЊЕ

ГРАДА

Показивач,
предста-

вљач (лат.)
Учесталост Други вокал

Варош у
Тамнави

Хиљаду
(римски)

Шаховски
интер.
мајстор
(Дарко)

Уз, код,
покрај

Контролор,
надзорник

Житељи 
египатске

престонице

Гума на
аутомобилу

Музичка
нота

Први 
сугласник

Рестаурација

Име глумице
Јанковић

Банатски
владика

Херцеговац

НБА 
екипа из
Њујорка

Планина у
Бугарској

Младунче
зебре

Пример (скр.)

Кајакашки
савез Србије

(скр.)

БИВШИ

ПРЕДСЕД-

НИК СО 

ПАНЧЕВО

Филмска
звезда

Зрно, 
метак

Грчка осло-
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Сло го ви: А, БА, ВО, ЈА, ЈА, ЈА, ЈАК, КОР, КР, МО, МО, НИ, НОН, ПИ, РАН, ТОСТ, ТРИ.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. пти ца пли ва чи ца и гњу рац, 2. угње тач, не ми ло ср дан,

без ду шан чо век, 3. је ди ње ње азо та и во до ни ка, без бо јан гас не при јат ног ми ри са, 4. умно -

жа ва ти ко пи ра њем, 5. на зив за два двор ца у Вер сај ском пар ку крај Па ри за, 6. уста ја лост,

од су ство све жи не.
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жур но носи на Сода ру. С дру ге
стра не, рејон нај ста ри је кол пор -
тер ке Дра ги ње Ива но вић је ту
бли зу, испред ста ре Поште. Ова
ско ро осам де се то го ди шња ки ња
се не буни због нима ло лаког
посла, јер све про да за чети ри-
пет сати. Воли и да про чи та
„Пан че вац” и мисли да има
сасвим довољ но при стој них
садр жа ја за оног ко хоће да чита.

Жељ ка Поштић (50) већ једа -
на ест годи на у Стар че ву про -
да је по сто два де сет при ме ра -
ка, од чега гото во поло ви ну
одне се на кућ ну адре су, а деце -
ни ју ста ри ја Јаго да Пан чић раз -
но си нови не тек  два на е стак
месе ци, у чему јој несе бич но
пома же и муж. Узму око три -
ста кома да и то већи ном оде
истог дана. Зими зна да буде
мало напор но, а када пада
„нешто” с неба, Пан чи ћи се

себи и те како опа сно на отво -
ре ном путу. Но то га неће спре -
чи ти да и даље, сва ког четврт -
ка, зау зме сво је место у бли зи -
ни поме ну тог над во жња ка.

Зато је сигур но – тамо напо -
љу, на ули ца ма овог гра да, још
дуго ће из уста кол пор те ра одје -
ки ва ти: „Пан че ва а ац!”

пра ви ла, некад иде брзо мет но,
некад чекам по пола сата. Имам
два де се так стал них муште ри ја
по лока ли ма и кућа ма, па чак
и дво је у мојем Само шу. Није
лоше ни сада, иако је некад
ишло боље, јер је у Пан че ву
било мно го више запо сле них.
А сада је мно ги ма пре ви ше и
тих четр де сет дина ра, што могу
да раз у мем, јер ни ја дуго немам
стал ни посао. Про блем ства ра
и интер нет, који све више угро -
жа ва штам па не меди је, али
ипак мно ги и даље хоће баш
ова кав „Пан че вац”, који и сам
редов но и са задо вољ ством
читам. Све у све му, испла ти
ми се посао кол пор те ра, наро -
чи то ако дођем бици клом, јер
у про тив ном морам да дам 580
дина ра за ауто бус – при ча Иван.

Овај скро ман, поштен и мар -
љив човек већ два на ест годи на

ради за „Пан че вац”, па га као
таквог мно ги већ пре по зна ју и
инте ре су ју се за њего во здра -
вље. А да му није лако, нема
ника кве диле ме. Некад му се
дога ђа ло да након цело днев -
ног исцр пљи ва ња тако умо ран
чак и заспи усред мара тон ског
„бици кли са ња”, што је само по
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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.

Гуливер
Овај добри ша с нео до љи вим погле -
дом живи као „напу ште нац” у
нашем гра ду и углав ном га може -
мо сре сти у цен тру, на ауто бу -
ским ста ја ли шти ма или у пар ку.

Гули вер је пра ва душа од пса –
уми љат и мазан, а биће нај срећ -
ни ји ако се ску ћи у неком дво ри -
шту с пра вим људи ма. Након тога
ова пре див на куца биће обе ле же -
на, вак ци ни са на и сте ри ли са на.

Све дру го може се дозна ти на теле фон 064/217-48-80.

Николина
Пре ле па чупа ва ули чар ка која
са сво јим рођа ци ма живи у
јед ном пан че вач ком насе љу
тра жи дом.

Нико ли на је ста ра мало
више од три годи не и вео ма
воли да се мази, а о њој и о
још неко ли ко дру гих паса тре -
нут но бри ну наши хума ни
сугра ђа ни.

Било би пожељ но да ова лепо ти ца што пре оде са ули це у
неку бри жну поро ди цу где ће моћи да забо ра ви на сва ко -
днев не муке које су је при ти ска ле. Кон такт-теле фон је
064/861-22-29.

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.

Баш у дану када изла зи овај
број, нај ста ри ји недељ ник на
Бал ка ну сла ви 149. рођен дан.

„Пан че вац” је пре жи вео гото -
во читав век и по и за то вре ме
мно го тога – од дана када га је
осно вао Јован Павло вић – и
упр кос мно гим иску ше њи ма
опстао до тре нут ка сада шњег
и епо хе новог вла сни ка, уме -
шног пред у зет ни ка Зора на
Пешев ског, па би било логич -
но да и даље одо ле ва иза зо ву
вре ме на.

Поред прве лини је – запо сле -
них у овој фир ми и, нарав но,
њихо вих пре вас ход ста ва – чита -
ла ца или ти гра ђа на Пан че ва,
сво је вр стан печат овој медиј -
ској инсти ту ци ји дајu и људи
сви ма зна ни као кол пор те ри. 

То су, зна те, они што по гра -
ду сва ког четврт ка гром ко узви -
ку ју: „Пан че ва а а ац!!!”

Од дав ни на су кол пор те ри (овај
тер мин на фран цу ском озна -
ча ва про дав ца нови на) нуди ли
„Пан че вац” на сока ци ма ове
варо ши. Није их једи но било у
пери о ду након Дру гог свет ског
рата, да би се поно во поја ви ли
кра јем про шлог века и обно -
ви ли ста ру добру тра ди ци ју,
што успе шно чине све до данас.

Ко су запра во ти добри људи
што на пан че вач ким ули ца ма
сва ког четврт ка „чува ју ватру”
нај ста ри јег недељ ни ка на Бал -
ка ну и јед ног од нај е ми нент -
ни јих локал них штам па них
меди ја у овом делу све та?

Један од њих је шезде сет сед -
мо го ди шњи Милу тин Илић,
који од 1995. годи не и поче та -
ка модер не „кол пор тер ске ере”
сва ког четврт ка ују тро дође у
про сто ри је „Пан чев ца”, јави се
над ле жној у тој ком па ни ји Сла -

ви ци Кне же вић, пот пи ше се,
упа ку је три ста „фри шких” при -
ме ра ка нови на на пак тре гер
свог дво точ ка ша и – пра вац
ули ца. Овај вре ме шан, али вео -
ма вита лан и сна ла жљив човек
већ дуже од две деце ни је неу -
мор но јури с нови на ма у рука -
ма по Зеле ној пија ци, Стре ли -
шту, а стиг не и до „Петро хе -
ми је” или бувља ка. И све брзо
оде.... Не сме та ју му ни сун це
ни киша, лето или зима. Милу -
ти ну поне кад поне што оста не
и за петак, када недељ ник и
зва нич но изла зи, али и то је,
како каже, ем рет ко, ем се брзо
про да, већ изју тра. Има и стал -
них муште ри ја, који ма „робу”
стрикт но испо ру чу је у дого во -
ре но вре ме, јер зна се – „Пан -
че вац” не сме да касни...

Одмах после Милу ти на, сти -
же и Бра ни сла ва Илић (61), која
ина че ради као спре ма чи ца по
кућа ма, а већ једа на ест годи на
сва ког четврт ка допу њу је лич -
ни буџет про да јом „Пан чев ца”.
Обич но узме 220 кома да, које

КОЛ ПОР ТЕ РИ – НЕЗА О БИ ЛА ЗНИ ДЕО ГРАД СКОГ ФОЛ КЛО РА

ПАН ЧЕ ВА А А А АЦ!!!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

у Кара ђор ђе вој ули ци, што у
про се ку потра је око осам сати.
Како каже, има „посла” с
муште ри ја ма разних фела –
неком фали пет дина ра, неко
тра жи џабе, неко части...

ца”. Ту нато ва ри пар сто ти на
кома да на поме ну то вози ло на
ножни погон, поно во га заја -
ше и одве зе се до над во жња ка
на Ново се љан ском путу, то
јест на рас кр сни цу изме ђу ули -

Посеб на при ча је четр де сет -
тро го ди шњи Иван Двор жак,
који сва ког четврт ка дола зи
из педе сет кило ме та ра уда ље -
ног Само ша. И то углав ном
бици клом?! Да, добро сте про -
чи та ли – Иван тада уста не у 4
сата, а исто толи ко часо ва „вер -
гла ња” нео п ход но му је да
стиг не пред бла гај ну „Пан чев -

Панчевци воле да свој лист купују на улици

Иван сваког четвртка
одвергла сто километара

Дејан и Жељка

ца Сте ва на Шупљик ца и Осло -
бо ђе ња.

– Тамо сам око три годи не,
јер сам схва тио да нема кон ку -
рен ци је. Сто јим код сема фо -
ра, саче кам да на њему буде
црве но све тло и – нудим. Поне -
кад успем да про дам и по чети -
ри при мер ка у јед ном маху,
док не „пад не” на жуто. Нема

Милутин с најдужим стажем као колпортер

заву ку под над стре шни цу и нај -
ло не; поне кад се срет ну с позна -
ни ци ма, од којих се неки сме -
ју, дру ги лику ју, док је тре ћи -
ма то сасвим у реду. Кажу да
људи воле „Пан че вац”, а нај -
ви ше се пла ше да не поску пи.

Дејан Коса но вић је кол пор -
тер тако ђе годи ну дана; узме
неко ли ко сто ти на кома да и све
рас про да на пешач ком остр ву



На Првен ству Срби је у Новом
Саду чла но ви шахов ске шко -
ле ШК-а „Аље хин” из Пан че -
ва потвр ди ли су сво је место
у врху срп ског кадет ског шаха.

Лука Ристић је три јум фо вао
у кон ку рен ци ји деча ка до два -
на ест годи на, а сво ју доми на -
ци ју је потвр дио осва ја њем
шам пи он ских пеха ра и у убр -
за ном и у стан дард ном шаху.
Тако ће нај мла ђи мај стор ски
кан ди дат у држа ви овог лета
пред ста вља ти нашу земљу на
европ ском и свет ском шам пи -
о на ту. Под се ћа мо, Лука је про -
шле годи не зау зео пето место
на Европ ском првен ству.

У гру пи девој чи ца до десет
годи на акту ел на прва ки ња
Вој во ди не Ања Рад ма но вић
осво ји ла је пето место са 5, 5
бодо ва, а запа же не резул та те
оства ри ли су и Мили ца Ами -
џић и Вук Канач ки.

Постиг ну ти резул та ти, као
и број деце која су уче ство ва -
ла на так ми че њу у Новом
Саду, свр ста ва ју ШК „Аље -
хин” међу воде ће шахов ске
клу бо ве у Срби ји.

На Првен ству Срби је за
шахи сте до десет годи на, које
је одр жа но у Новом Саду, наш
мла ди сугра ђа нин Мар ко
Мила но вић три јум фо вао је и

у брзо по те зном и у убр за ном
шаху.

Члан ШК-а „Све то зар Гли -
го рић Гли га” из нашег гра да
тако је одбра нио про шло го -
ди шње титу ле, а уз њега је
насту пио и његов шесто го ди -
шњи брат Павле. Иако један
од нај мла ђих, на свом првом
насту пу на нај ја чем држав -

ном так ми че њу у убр за ном
шаху Павле Мила но вић је
осво јио брон за ну меда љу.

Пред Мар ком је сада оно
нај ва жни је, Првен ство Срби је

у стан дард ном шаху, које
побед ни ку отва ра вра та за
одла зак на Европ ско и Свет -
ско првен ство. Тре ба веро ва -
ти да ће Мар ко поно во бити
на виси ни задат ка и да ће на
нај ве ћим свет ским так ми че -
њи ма још јед ном успе шно
пред ста вља ти нашу земљу и
град Пан че во.

У Новом Саду је у сре ду, 4.
апри ла, одр жа но два на е сто
Кадет ско првен ство Срби је у
реша ва њу шахов ских про бле -
ма. У пре пу ној сали хоте ла
„Нови Сад” мла ди шахи сти
су се так ми чи ли у узра сним
гру па ма до десет, четр на ест
и осам на ест годи на.

Три на е сто го ди шњи Пан че -
вац Или ја Сера фи мо вић, уче -
ник сед мог раз ре да ОШ
„Миро слав Антић”, оправ дао
је уло гу фаво ри та и осво јио
титу лу држав ног прва ка у
кате го ри ји до четр на ест годи -
на. До три јум фа је дошао на
убе дљив начин, као једи ни
так ми чар који је решио све
зада те про бле ме.

Овим резул та том мла ди
Сера фи мо вић је обо рио соп -

стве ни рекорд и пети пут уза -
стоп но постао првак Срби је у
реша ва њу шахов ских про бле -
ма. До првог зла та дошао је
2014. годи не у кате го ри ји уче -
сни ка до десет годи на, док је
наред на чети ри осво јио у гру -
пи так ми ча ра до четр на ест
годи на.

Ово је била лепа увер ти ра
пред наред но иску ше ње, које
Или ји пред сто ји већ кра јем
маја, када ће насту пи ти на
три на е стом Бео град ском
фести ва лу про блем ског шаха,
који оку пља нај бо ље свет ске
про бле ми сте. Кру на сезо не
биће Свет ско првен ство у
реша ва њу и ком по зи ци ји
шахов ских про бле ма, које ће
бити одр жа но почет ком сеп -
тем бра у Маке до ни ји.

Посао завр шен већ 
у првој рун ди

Сле де госто ва ња у
Сло вач кој и Немач кој

У субо ту, 7. апри ла, уочи нај -
ве ћег хри шћан ског пра зни ка –
Ускр са, у хрват ском месту Мет -
ко ви ћу одр жан је тур нир у
мешо ви тим бори лач ким вешти -
на ма (ММА), на којем су се, у
кон ку рен ци ји бора ца из целог
реги о на, над ме та ли и наши
сугра ђа ни Дали бор Милу ти но -
вић и Вла ди мир Јова но вић. За
љуби те ље овог спор та у нашем
гра ду нај ва жни је је то што су
се обо ји ца у Пан че во вра ти ли
као побед ни ци.

Дали бор Милу ти но вић се
борио у тешкој кате го ри ји про -
тив Сини ше Дамја но ви ћа из
Репу бли ке Срп ске, а цео посао
завр шио је већ у првој рун ди.

– Водио сам бор бу од самог
почет ка. Кре нуо сам с лоу-кик
тех ни ком, наста вио сам руч -
ном сери јом, а после јед ног
удар ца ногом про тив ни ка сам
и конач но, када је суди ја у ства -
ри и пре ки нуо меч, савла дао у
пар те ру – пре нео је ути ске из
Хрват ске Дали бор Милу ти но -
вић Дача.

Нову побе ди у кари је ри рела -
тив но лако је оства рио и Вла -
ди мир Јова но вић Мара до на,

НАД МЕ ТА ЊЕ ММА БОРА ЦА У ХРВАТ СКОЈ

МЕТ КО ВИЋ „ПАО”, НА РЕДУ ЕВРО ПА
који се над ме тао у дого во ре ној
кате го ри ји до 94 кг, и то про -
тив Деја на Аран ђе ло ви ћа.

– Пре меча смо дого ва ра ли
кате го ри ју, што је нор мал на
ствар у овом спор ту, па сам
тем пи рао сво ју кила жу. Ипак,
два дана пре бор бе ривал из
При је до ра је отка зао меч, па
сам за про тив ни ка имао Аран -
ђе ло ви ћа, који је био неко ли -
ко кило гра ма тежи. Ипак, то
ме није оме ло да оства рим сигу -
ран три јумф. Све је било гото -
во већ у првој рун ди – рекао је
Јова но вић.

Већ 21. апри ла Мара до ни
пред сто ји меч у Сло вач кој, а
потом, у мају, он и Дача тре ба
да уче ству ју на тур ни ру у
Немач кој.

– Све мече ве нам уго ва ра
Алек сан дар Тер зић, један од
наших нај бо љих ММА бора ца,
који има осво је на два шам пи -
он ска поја са. То зна чи да ћемо
целе годи не има ти так ми че ња.
При пре ма ће мо се вред но, али
нај ва жни је је да нас зао би ђу
повре де – додао је Мара до на.

Наши сугра ђа ни су на тур -
ни ру у Хрват ској насту пи ли као
чла но ви клу ба „Цар Душан Сил -
ни”, а на кра ју су иско ри сти ли
при ли ку да захва ле свим спон -
зо ри ма и при ја те љи ма који им
пома жу да се добро при пре ме
и уче ству ју на так ми че њи ма.
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КАДЕТ СКО ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У 
РЕША ВА ЊУ ШАХОВ СКИХ ПРО БЛЕ МА

ИЛИ ЈИ ПЕТА УЗА СТОП НА ТИТУ ЛА

ШАХОВСКИ ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ

„АЉЕХИН” НЕ ПОСУСТАЈЕ

ЕВРОП СКИ ЏУДО-КУП

БРОН ЗА ЗА „ЦРВЕ НО-БЕЛУ” АНДРЕУ

У првој сезо ни TCR европ ског
шам пи о на та наш сугра ђа нин
Душан Бор ко вић насту пи ће као
возач тима „Target Competi-
tion”, а вози ће ауто мо бил „хјун -
даи и30н”. Срп ски ас ће и ове
годи не носи ти број 62.

„Тар гет” је један од нај у спе -
шни јих тимо ва у овом так ми -
че њу. Са Сте фа ном Коми ни -
јем је 2015. годи не био први
шам пи о ни TCR интер на ци о -
нал сери је, а 2016. и 2017. годи -
не три јум фо вао је у TCR-у
Немач ке, са Џошом Филе сом.

– Ово је еки па која зна како
се побе ђу је, има иску ство, тра -
ди ци ју, одлич не и кон ку рент -
не „хјун даи” ауто мо би ле, па

веру јем да ћу уз помоћ људи
из овог тима успе ти да оства -
рим сво је амби ци је у овој сезо -
ни. На први поглед, могу само
да будем задо во љан пер фор -
ман са ма ауто мо би ла. Цео пакет
који пру жа TCR модел „хјун -
даи и30н” је изван ре дан и спре -
ман је за нај ве ће циље ве. Једва
чекам да поч не шам пи о нат, а
ауто мо бил се уве ли ко тести ра
– рекао је Душан.

Бор ко ви ће ве клуп ске коле -
ге су Швај ца рац Крис Ричардс,
првак ETCC-а из 2016. годи не
(Бор ко вић је био шам пи он
ETCC-а 2015. годи не) и тален -
то ва ни Рис Бар из Север не
Ирске.

У ита ли јан ском гра ду Лиња ну
про шлог викен да је одр жан
Европ ски џудо-куп за јуни о ре,
на коме је наша сугра ђан ка
Андреа Сто ја ди нов осво ји ла
брон за ну меда љу. 

Она је у првом колу била
сло бод на, а у дру гом је за све -
га осам секун ди савла да ла
дома ћу так ми чар ку. У тре ћем
колу је у про ду жет ку изгу би ла
од џудист ки ње из Фран цу ске,
али је до одлич ја дошла кроз
репер саж. Андреа је у првој
рун ди репер са жа била боља од
ривал ке из Аустри је, потом је
савла да ла так ми чар ку из Фран -
цу ске, а у бор би за брон за но
одлич је побе ди ла је и ривал ку
из Пољ ске.

Тако је Андреа Сто ја ди нов
наста ви ла низ врхун ских
резул та та на међу на род ној
сце ни, а ујед но је осво ји ла и
прву меда љу у кимо ну Црве -
не зве зде.

– Искре но, дра го ми је због
меда ље, пого то во сада када бра -
ним боје моје Црве не зве зде.
Нарав но да сам желе ла више.
Увек желим више, али спорт -
ски при хва там сва ки резул тат.
Овог пута морам да се задо во -
љим брон зом. Од сада је моја
адре са Љути це Бог да на 1-а.
Раду јем се и изу зет но сам срећ -
на што ћу бити део тро феј ног
тима. Црве на зве зда је шам пи -
он ска еки па како у поје ди нач -
ној, тако и у екип ној кон ку рен -
ци ји. То је за мене само још
један под стрек више да наста -
вим с врхун ским резул та ти ма –
рекла је за сајт Џудо клу ба Црве -
на зве зда Андреа Сто ја ди нов.

Љуби те љи ма спор та у Пан -
че ву пре о ста је само да Андреи
поже ле мно го сре ће и у новом
клу бу и да се нада ју да ће наста -
ви ти да пости же врхун ске
резул та те.

ПРЕД ПОЧЕ ТАК ЕВРОП СКОГ ПРВЕН СТВА У АУТО МО БИ ЛИ ЗМУ

ДУШАН БОР КО ВИЋ У „ХЈУН ДА И ЈУ” 

НОВИ УСПЕ СИ БРА ЋЕ МИЛА НО ВИЋ

МАР КО НЕ ДА ТРОН

ТУРНИР НА НОВОМ БЕОГРАДУ

ЏУДИСТИМА ДИНАМА ДЕВЕТ ТРОФЕЈА
У нашем главном граду у субо-
ту, 7. априла, одржан је међу-
народни џудо-турнир под нази-
вом „Куп Нови Београд”. Уче-
ствовало је преко 200 младих

бораца из 24 клуба из Репу-
блике Српске, Хрватске,
Мађарске и Србије. ЏК Дина-
мо је на том такмичењу пред-
стављало дванаест џудиста, који

су освојили девет медаља. Нај-
вредније трофеје су зарадили:
Филип Ћирић, Матеја Зубо-
вић, Милош Стојановић и
Огњен Ђуришић. Сребрним

одличјима су се окитили: Нико-
ла Долинга, Никола Мирко-
вић, Ђорђе Јакимовски и
Филип Француз, а бронзу је
заслужио Никола Митић.



Првен ство Вој во ди не у стре -
ља штву за пио ни ре одр жа но је
про шлог викен да у Врба су. У
кон ку рен ци ји осам де сет уче -
сни ка из четр на ест клу бо ва
Стре љач ка дру жи на „Пан че во
1813” пред ста ви ла се са шесто -
ро стре ла ца, одно сно са еки па -
ма и у жен ској и у мушкој кон -
ку рен ци ји.

Тим пио нир ки је зау зео
четвр то место, а деча ци су били
пети. У поје ди нач ном над ме -
та њу нај у спе шни ја је била Тео -

до ра Кон дић, која је осво ји ла
сре бр ну меда љу, упу цав ши 178
кру го ва. Нај мла ђа так ми чар ка
Ива Рако њац зау зе ла је пето
место, са 177 кру го ва, што је
њен лич ни рекорд. Уче ство ва -
ли су и: Алек са Рако њац, Алек -
са Ушље бр ка, Мари на Мија то -
вић и Огњен Лукић.

Наред но так ми че ње пио ни -
ра је Првен ство Срби је, 28. апри -
ла у Гор њем Мила нов цу, као и
репу блич ко школ ско над ме та -
ње, 18. апри ла у Сме де ре ву.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викен да
Кошар ка

СУПЕР ЛИ ГА
Бео град: МЕГА БЕМАКС – ТАМИШ
сре да, 18. април

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Пан че во: КРИС КРОС – Н. ПАЗО ВА
субо та, 19.30, ОШ „Јован Јова но вић Змај”

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Пан че во: ДИНА МО –ПИНК
Вој ка: ВОЈ КА –ЈЕ ДИН СТВО
С. Пазо ва: С. ПАЗО ВА – БНС

Руко мет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Пан че во: ЖРК ПАН ЧЕ ВО – ПИРОТ
субо та, 17.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Кар ло вац: Б. КАР ЛО ВАЦ – ЈАБУ КА
Б. Палан ка: ЛАВО ВИ –ДО ЛО ВО

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Мужља: ЛЕХЕЛ –ЈА БУ КА
Иђош: ПАР ТИ ЗАН –ДО ЛО ВО
мушкар ци
Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – ТИТЕЛ
субота, 19.30

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Нови Сад: Ц. ЗВЕ ЗДА – ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР
Пан че во: ДИНА МО 1945 – РАД НИЧ КИ (СМ)
субо та, 16 сати

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”
Омо љи ца: МЛА ДО СТ–ВОЈ ВО ДИ НА
неде ља, 16 сати

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕ ЗДА – ЈЕДИН СТВО (К)
Јабу ка: ЈУГО СЛА ВИ ЈА – ЈЕДИН СТВО (В)
Пади на: ДОЛИ НА –СЛО ГА
Ц. Црква: ВОЈ ВО ДИ НА –БО РАЦ
Ива но во: СТРЕ ЛА –ПАР ТИ ЗАН

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД –СЕ ВЕР”
Пан че во: МУН ДИ ЈАЛ –ТЕМ ПО
Опо во: ОМЛА ДИ НАЦ –МЛА ДОСТ
Уздин: УНИ РЕ А –ГЛО ГОЊ

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПА Д–ЈУГ”
Ковин: КОЛО НИ ЈА –БУ ДУЋ НОСТ
Дели бла то: ОМЛА ДИ НАЦ – С. ТАМИШ
Дубо вац: ЈЕДИН СТВО –ДО ЛО ВО

Про шло не дељ ни
резул та ти

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ
Пан че во: ТАМИ Ш–ВР ШАЦ 96:68

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
С. Митро ви ца: СРЕМ – КРИС КРОС 64:72

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Шима нов ци: ПИНК–БНС 73:67
Кача ре во: ЈЕДИН СТВО –ЛО КО МО ТИ ВА 95:47
Пан че во: ДИНА МО –О ПО ВО 76:75

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Бечеј: БЕЧЕЈ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 2:0
Пан че во: ДИНА МО 1945 – ДУНАВ 2:0
Пан че во: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР – ДИНА МО 1945 2:0

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”
Омо љи ца: МЛА ДОСТ –КО ЗА РА 0:1
Б. Кара ђор ђе во: ЈЕДИН СТВО –МЛА ДОСТ 3:2

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА
Стар че во: БОРАЦ –СТРЕ ЛА 2:1
Б. Н. Село: СЛО ГА –РАД НИЧ КИ 3:1
Кача ре во: ЈЕДИН СТВО –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 2:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД –СЕ ВЕР”
Кова чи ца: СЛА ВИ ЈА –ГЛО ГОЊ 1:0
Вој ло ви ца: МЛА ДО СТ–У НИ РЕА 4:0
Дебе ља ча: СПАР ТАК –МУН ДИ ЈАЛ 3:2

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПА Д–ЈУГ”
Пло чи ца: БОРАЦ –ДО ЛО ВО 1:0
С. Тамиш: С. ТАМИШ –ЈЕДИН СТВО 7:2
Б. Бре сто вац: БУДУЋ НО СТ–О МЛА ДИ НАЦ 4:2
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Shinkman

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лх4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Убе дљи ва побе да над
Вршцем

Супер ли га стар ту је
18. апри ла

Послед ње, 26. коло Кошар ка -
шке лиге Срби је оди гра но је у
четвр так, 5. апри ла. Дан пред
поче так вели ког хри шћан ског
пра зни ка Тамиш је у Хали спор -
то ва на Стре ли шту уго стио еки -
пу Вршца. Био је то пра ви
јужно ба нат ски дер би, дуел
нових супер ли га ша, али и меч
који је тиму из нашег гра да
мно го зна чио, јер је могао да
„бира” гру пу у којој ће запо че -
ти бор бу за титу лу прва ка Срби -
је. Иако измо ре ни од игра ња и
у Дру гој АБА лиги, гости нису
дошли у Пан че во с белом заста -
вом. Ипак, Иван Сми ља нић и
њего ви дру го ви игра ју у врхун -
ској фор ми, нису им оста ви ли
мно го про сто ра да се раз мах ну,
па су оства ри ли још један убе -
дљив три јумф: Тами ш–Вр шац
96:68, по четвр ти на ма 26:19,
23:13, 24:18 и 23:18.

Поче так утак ми це про те као
је у изјед на че ној игри, а онда
су Пан чев ци мало дода ли гас,
напра ви ли сери ју од 12:2 и тако
успе ли да се резул тат ски „одле -
пе”. Гости нису посу ста ја ли,
тру ди ли су се коли ко су могли,
успе ли су да сма ње пред ност
Тами ша на седам пое на и да с
коли ко-толи ко опти ми зма
доче ка ју дру гу четвр ти ну.

Ипак, мом ци које пред во ди
Бојан Јови чић у настав ку меча
заи гра ли су још боље. Бри љи -
рао је нај бо љи играч Тами ша
Иван Сми ља нић, који је био
нере ши ва ениг ма за кошар ка -
ше Вршца. У првом делу утак -
ми це пости гао је чак 20 пое на,
имао је и седам ско ко ва, про -
ма шив ши све га један шут из
игре. Тамиш је на кра ју првог
полу вре ме на водио са 49:32.

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТРИ ЈУМФ ЗА НОВИ ПОЧЕ ТАКПУНЕ ТОР БЕ 
ОДЛИЧ ЈА

Вете ран ски џудо-тим Срби је
уче ство вао је с пет так ми ча ра
на тур ни ру који је недав но одр -
жан у Мађар ској.

У кон ку рен ци ји бора ца из:
Руси је, Укра ји не, Руму ни је, Сло -
вач ке, Сло ве ни је, Аустри је,
Хрват ске, Мађар ске, Аме ри ке,
Чешке и Ита ли је, Саша Анђе -
ло вић, мај стор џуда и тре нер
ЏК-а Једин ство из Кача ре ва,
осво јио је брон за но одлич је.

Про шлог викен да, на тур ни -
ру „Тро феј Бео гра да”, чла но ви

ЏК-а Једин ство били су вео ма
успе шни.

У сени ор ској кон ку рен ци ји
злат ну меда љу је осво ји ла Ива -
на Нов ко вић, а брон за ма су се
оки ти ле Неда Осто јић и Кри -
сти на Бјел че вић. Одлич ни су
били и пио ни ри. Михај ло Анђе -
ло вић и Андри ја на Крте нић
осво ји ли су нај сјај ни ја одлич -
ја, сре бро је зара ди ла Мар та
Пешић, а брон зу Ана Велич -
ков ски. Иако је оста ла без тро -
фе ја, запа же на је била и Алек -
сан дра Дими тров ски.

На „Купу Новог Бео гра да”,
који је одр жан про шлог викен -
да, ЏК Једин ство се пред ста -
вио са три так ми ча ра, а оно
што је нај за ни мљи ви је, све тро -
је се оки ти ло меда ља ма.

Андри ја на Крте нић је осво -
ји ла нај сјај ни је одлич је после
три одлич не бор бе, а Ана Велич -
ков ски и Михај ло Анђе ло вић
зара ди ли су брон зе.

ПЛИ ВА ЧИ МА СЕДАМ
МЕДАЉА

Тра ди ци о нал но међу на род но
так ми че ње у пли ва њу под нази -
вом „Ускр шњи митинг”, које се
одр жа ва у Новом Саду, ове годи -
не је оку пи ло 340 уче сни ка из
23 клу ба из Срби је, Сло ве ни је
и Мађар ске. У вео ма јакој кон -
ку рен ци ји одлич не резул та те
оства ри ли су и чла но ви Пли -
вач ког клу ба Дина мо.

Петар Ран ко вић је осво јио
нај сјај ни је одлич је у трци на
100 м прсно, док је над ме та ње
на истој дис тан ци, али леђ ним
сти лом, завр шио као тре ће пла -
си ра ни. Тара Шор маз је зара -

ди ла сре бро на 100 м дел фин,
а меда ље истог сја ја осво ји ла
је и Дуња Сто ев, и то у трка ма
на 100 м кра ул и 100 м леђ но.
Стра хи ња Шон дић је заслу жио
брон зу у над ме та њу на 100 м
прсно, а Андреа Пољак у трци
на 50 м леђ но.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

су наште ло ва ли нишан ске спра -
ве, па су на кра ју тре ће четвр -
ти не води ли са 73:50. Побед -
ник је тада већ био одлу чен.

– Овим три јум фом смо пока -
за ли да наш пла сман у Супер -
ли гу није слу ча јан. Сигу ран сам
да ово није све од нас и да ћемо
има ти шта да пока же мо и у
утак ми ца ма које сле де. Наста -
вља мо даље, тре ни ра мо и спре -
ма мо се за нова иску ше ња –
рекао је сјај ни цен тар Тами ша
Душан Кне же вић.

Нека оста не забе ле же но у
спорт ским ана ли ма да је
послед њи меч у Кошар ка шкој
лиги Срби је у овој сезо ни, којим
је „ове рио” пла сман у Супер -
ли гу, Тамиш оди грао у саста ву:
Алек сан дар Илкић (12 пое на),
Мла ден Вит ко вић (10), Иван
Сми ља нић (28), Сте фан Савић
(шест), Душан Кне же вић (11),
Нема ња Ђор ђе вић (два), Нико -
ла Соча нац (два), Вла ди мир
Кање вац (три), Петар Бало вић
(чети ри), Дими три је Раи че вић

јако смо желе ли ову побе ду,
јер смо с њом могли да бира мо
у којој гру пи ћемо се над ме та -
ти у Супер ли ги. Желе ли смо
да избег не мо Пар ти зан и ФМП
и успе ли смо у томе. Хва ла
свим игра чи ма, мојим сарад -
ни ци ма и људи ма из упра ве
клу ба на још јед ној одлич ној
сезо ни КК-а Тамиш. Сма трам
да смо оства ри ли вели ки успех,
али се исто тако надам да ћемо
и у Супер ли ги има ти шта да
каже мо – иста као је тре нер
Тами ша Бојан Јови чић.

У сво јој десе тој сезо ни у елит -
ном так ми че њу кошар ка ши
Тами ша пла си ра ли су се четвр -
ти пут у завр шни цу првен ства
Срби је, у којој ће се бори ти за
титу лу прва ка. Ово је тре ћи пут
у послед њих пет сезо на да су
иза бра ни ци Бојана Јови чи ћа
нашли место међу нај бо љим
еки па ма у земљи.

Ове годи не ће Супер ли гу
чини ти два на ест клу бо ва, који
ће бити поде ље ни у две гру пе.
Тамиш ће се над ме та ти с Црве -
ном зве здом, Мегом, Бор цем
из Чач ка, Зла ти бо ром из Чаје -
ти не и земун ском Мла до шћу.
Дру гу гру пу чине: Пар ти зан,
ФМП, Дина мик, Вршац, Мета -
лац и Вој во ди на. По две нај бо -
ље еки пе из обе гру пе пла си -
ра ће се у полу фи на ле, а уко -
ли ко то буду Црве на зве зда,
Мега, Пар ти зан и ФМП, који
има ју зага ран то ва на места у
АБА лиги, тре ће пла си ра не еки -
пе из обе гру пе оства ри ће
могућ ност насту па у Дру гој
АБА лиги.

Трка за бодо ве у Супер ли ги
почи ње 18. апри ла.

У 24. колу Прве реги о нал не
лиге кошар ка ши Крис-кро са
оства ри ли су и осму првен стве -
ну побе ду. Овог пута су три јум -
фо ва ли у Срем ској Митро ви ци:
Срем – Крис крос 64:72, по

четвр ти на ма 21:20, 11:20, 17:18
и 15:14.

Пан чев ци су води ли од почет -
ка до кра ја утак ми це. Срем ци,
пред во ђе ни иску сним Ђор ђи -
ћем, поку ша ли су у неко ли ко
навра та да пре о кре ну утак ми -
цу у сво ју корист, али нису
успе ли. Уз одлич ну игру у

одбра ни и с рас по ло же ним
шуте ри ма у напа ду, који су
пости гли девет „трој ки”, кошар -
ка ши из Пан че ва су заслу же но
три јум фо ва ли.

– Ово је нај ве ћа побе да у сезо -
ни за наш тим. Сва ка част мом -
ци ма. Игра ли смо осла бље ни,
без три стан дард на прво тим ца,
али памет но, зре ло, бор бе но од
почет ка до кра ја меча. Овом
побе дом смо учи ни ли лигу јако
инте ре сант ном. Пози вам нави -
ја че да нам помог ну у наред ној
утак ми ци – рекао је тре нер
Крис-кро са Милош Сте па нов.

Меч 25. кола изме ђу Крис-
-кро са и Нове Пазо ве биће на
про гра му у субо ту, 14. апри ла,
од 19.30, у сали ОШ „Јован
Јова но вић Змај”.

Стране припремио

Александар
Живковић

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ СТРЕ ЛА ЦА У ПОКРА ЈИ НИ

ТЕО ДО РА ВИЦЕШАМПИОНКА

Вршча ни су после одмо ра
успе ли да се мало кон со ли ду ју,
сма њи ли су зао ста так за дома -
ћи ном на девет пое на, али то је
било све од њих у овом сусре ту.
Кошар ка ши Тами ша су зна лач -
ки одби ли њихов налет, поно во

(три), Сте фан Митро вић (15
пое на) и Миљан Раден ко вић.

– Пре све га, желео бих да
чести там Вршцу на одлич ној
сезо ни. Игра ти фај нал фор Дру -
ге АБА лиге вели ка је ствар.
Ми смо били на висо ком нивоу,

СМИ ЉА ОПЕТ MVP

Нај бо љи кошар каш Тами ша Иван Сми ља нић био је нај е фи -

ка сни ји играч послед њег кола Кошар ка шке лиге Срби је.

У убе дљи вој побе ди Пан че ва ца над Вршцем Сми ља нић је

пости гао 28 пое на (2/3 за један, 4/5 за два и 6/7 за три),

имао је седам ско ко ва и чети ри аси стен ци је. Индекс – 39.



– Чести там Желе зни ча ру на осво -
је ним бодо ви ма. Има ли смо мно го
шан си, али не и довољ но кон цен тра -
ци је да постиг не мо пого дак. Још јед -
ном се испо ста ви ло да је умет ност
дати гол. Жао ми је мојих мома ка,
нису заслу жи ли да буду тако суро во
кажње ни. Могла је нека лоп та да
завр ши и у мре жи дома ћи на. Пораз
ми је тешко пао, јер је и Бечеј кик -
снуо, али шта је ту је. То је фуд бал,
то је живот. Иде мо даље – иста као је
Сте ва но вић.

Игра чи дома ћи на сија ли су од сре -
ће, али су зајед но, загр ље ни са сво -

Има наде за нај ва жни ју спо ред ну ствар
на све ту у нашем гра ду, упра во због
клу бо ва као што су Желе зни чар и
Дина мо 1945.

Што се саме утак ми це тиче, тре ба
рећи да је „брзом возу” при па ло прво,
а „дизел ки” дру го полу вре ме. 

– Чести там мојим игра чи ма. Има -
ли смо јако тежак рас по ред на почет -
ку про лећ ног дела првен ства, али
успе ли смо да оства ри мо добар резул -
тат. Игра ли смо добро и у Бече ју про -
тив лиде ра про шле неде ље, има ли
смо шан се, али не и довољ но сре ће
да начи ни мо изне на ђе ње. Дина мо је

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са ограниченом
одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног и одговорног
уредника: Александар Живковић • Редакција: Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Мирјана Марић Величковић, Јордан Филиповић • Технички уредник: Марија Радовић • Лектор: Јулијана Јовић
• Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи), 013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка
а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево  и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa”
• ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације се примају у року од седам дана  • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за
информације Републике Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-
mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs 

Лара Јоцић,
гим на зи јал ка:
– Првог дана викен -
да пре под не ћу ићи
у шко лу, јер је рад на
субо та. После шко ле
ћу оти ћи на крос фит
тре нинг, а уве че ћу
иза ћи с дру штвом.

Ђор ђе Мићо вић,
гим на зи ја лац:
– Нај ве ро ват ни је ћу
учи ти, а у субо ту пла -
ни рам да иза ђем. У
неде љу ћу игра ти фуд -
бал с дру штвом.

Алек са Вра чар,
гим на зи ја лац:
– Иза ћи ћу с дру га -
ри ма на пиће, а
можда ће бити и
неке жур ке.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Пливајуће

У оваквој води пливала је риба док је била жива.

    Више није.

    Кроз свакакве токове плива одређени сој људи.

    Посебно онај близак мафији.

    Такве, пливајуће персоне држе главу изнад воде где год да их

баце.

    Место им, у нашем случају, чува патка.

    Правећи концентричне кругове.

Симбол

Некад се знало шта значи кад ти неко упакује мртву рибу.

    У одређеним круговима.

    Посебно оним блиским мафији.

    Симболички: не пише ти се добро.

    Данас се мало шта зна.

    Па и да се читају симболи.

    али знамо једно:

    не пише нам се добро.

Висине
Ко не уме да лети – пада.

    То је као оно кад бациш камен с рамена.

    Неће остати у ваздуху, без обзира на фелш и висину коју изба-

чајем постигнеш.

    За оног ко добро види, каже се да то чини као соко.

    Он добро и лети.

    Овај наш носи и поруке.

    Мултиталентован је. као наши политичари.

Утак ми цу изме ђу 
Желе зни ча ра и Дина ма
1945 посма тра ло пре ко
1.000 људи

„Дизел ка” побе ди ла са
2:0

Сре да, 11. април, дан када се нај ва -
жни ја спо ред на ствар на све ту поно во
роди ла у Пан че ву! На СЦ-у „Мла дост”
оди гран је град ски дер би, али и дер би
целог 20. кола Срп ске лиге гру па „Вој -
во ди на”. По пра вом лет њем дану у
„пан че вач ку оазу” сја ти ло се пре ко
хиља ду људи... Сви они желе ли су да
при су ству ју утак ми ци изме ђу Желе -
зни ча ра и Дина ма 1945. И нису погре -
ши ли. У мору виђе ни јих Пан че ва ца,
љуби те ља спор та, људи из све та при -
вре де и поли ти ке, било је мно го фуд -
бал ских „фаца” из целе земље, међу
који ма и Сла во љуб Муслин, доне дав -
но селек тор репре зен та ци је Срби је...

Био је то истин ски пра зник спор -
та у гра ду на Тами шу. Нај ва жни ја
спо ред на ствар на све ту поно во је у
моди, фуд бал се на вели ка вра та

вра тио у наш град. Више од 1.000
посе ти ла ца ужи ва ло је у пра вој рене -
сан си пан че вач ке „буба ма ре”. Можда
резул тат ски ова утак ми ца и није
има ла вели ки зна чај, јер је мање-
више у Срп ској лиги гру па „Вој во -
ди на” све позна то, бар када су наши
тимо ви у пита њу, али нека оста не
забе ле же но да је Желе зни чар овог
пута био бољи, побе дио је са 2:0 и
тако се реван ши рао Дина му 1945 за
иден ти чан пораз у првом делу шам -
пи о на та. Голо ве за попу лар ну „дизел -
ку” пости гли су Божи дар Шобат и
Дани ло Кова че вић.

И сва ка част свим акте ри ма ове
утак ми це. Чел ним људи ма клу бо ва,
игра чи ма оба тима... Дер би је про те -
као на нај ви шем нивоу, без ијед не
мрље, уз загр љај и сти сак руке. Тако
то раде истин ски спор ти сти, јер шта
год неко мислио, фуд бал је још увек
игра. Јед на од нај леп ших на све ту.

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

ПРА ЗНИК СПОР ТА!

био бољи у првом полу вре ме ну, али у
дру гом није наста вио у таквом рит -
му, што смо ми иско ри сти ли и зна -
лач ки реши ли утак ми цу у сво ју корист
– рекао је Горан Мрђа, први тре нер
Желе зни ча ра.

Иако вид но уту чен због пора за свог
тима, шеф струч ног шта ба Дина ма
1945 Алек сан дар Сте ва но вић спорт -
ски је чести тао рива лу на побе ди.

јим дру го ви ма из дру гог тима, напу -
сти ли терен.

– Оче ки ва ли смо тешку и твр ду
утак ми цу. Чести там свим акте ри ма
овог дер би ја, а нарав но пре све га мојим
саи гра чи ма, који су иска за ли огром -
но зала га ње и жељу за три јум фом. Са
овом побе дом смо се при кљу чи ли еки -
па ма из врха табе ле – рекао је напа -
дач Желе зни ча ра Жељ ко Стај чић.

Мла ди гол ман „дизел ке” Или ја
Нико лов ски имао је пуне руке посла,
али је успе шно оба вио зада так.

– Заи ста је било мно го посла за
мене, јер је Дина мо, пого то во у првом
полу вре ме ну, играо одлич но. Дра го
ми је да смо успе ли, желе ли смо побе -
ду и оства ри ли смо је. Хва ла саи гра -
чи ма јер су ми мно го помо гли да
оста нем неса вла дан – додао је Или ја.

Дер би је био и про шао. Тако је то у
спор ту – нема мину лог рада. Желе -
зни чар и Дина мо 1945 окре ћу се
наред ним рива ли ма. Али још јед ном
им тре ба ода ти при зна ње за пра зник
који су при ре ди ли сво јим сугра ђа ни -
ма. Сва ка част!

А. Жив ко вић


