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ПАН ЧЕВ ЦИ КОД АМ БА СА ДОР КЕ СЛО ВАЧ КЕ

ОТВО РЕ НОСТ ЊЕ НЕ ЕК СЕ ЛЕН ЦИ ЈЕ 

гим де ло ви ма гра да, до шло је до пре -
се ље ња јед ног бро ја Сло ва ка. Осим
то га, не ки Сло ва ци из Вој ло ви це пре -
се ли ли су се у Стар че во ка да је из
еко ло шких раз ло га део Вој ло ви це и
То по ле пре тво рен у зе ле ни по јас.

– Из Пан че ва је ма ли број мла дих
по тра жио сре ћу и по сао у Сло вач кој:
од 20 до 25 њих. Ви со ко о бра зо ва ни
Сло ва ци ов де не ма ју где да се за по -
сле, та ко да ни они ко ји же ле да се
вра те са сту ди ја из Сло вач ке, то не
чи не. На очу ва њу кул тур ног и на ци о -
нал ног иден ти те та Сло ва ка у Пан че ву
са ра ђу ју Сло вач ка еван ге лич ка АВ цр -
кве на оп шти на, Сло вач ко кул тур но-
-про свет но дру штво „Ђе тван” и МО
МС Вој ло ви ца. Раз ме на по се та цр -

кве них збо ро ва из Вој ло ви це и Ми ха -
ло ва ца из ис точ не Сло вач ке, као и са -
рад ња пан че вач ке и ми ха ло вач ке гим -
на зи је, утр ли су пут за раз го во ре две -
ју ло кал них са мо у пра ва о парт нер -
ству – об ја снио је Мар ко.

Иван За фи ро вић је ка зао да су Сло -
ва ци за до вољ ни и при јат но из не на ђе -
ни са рад њом с „Пан чев цем” од но сно
об ја вљи ва њем до да та ка на сло вач ком
је зи ку. У по чет ку је био скеп ти чан пре -
ма до ме ти ма сло вач ке „ре дак ци је”.

– Ре ак ци је су би ле од лич не: на ше
су гра ђан ке и су гра ђа ни су нам ре кли
да ни су ве ро ва ли да скром на гру па
од 1.500 Сло ва ка у Пан че ву мо же да
из не дри та кве тек сто ве. Али увек смо
би ли ам би ци о зни; још 1999, за јед но с

пред став ни ци ма ма ђар ске за јед ни це
у Пан че ву, по кре нуо сам по лу сат не
еми си је на сло вач ком и ма ђар ском
је зи ку, јед ном сед мич но с ре при зом,
на ло кал ној Ра дио-те ле ви зи ји Пан че -
во – ре као је За фи ро вић.

На до ве зу ју ћи се на при чу o ве ли кој
еко ном ској ми гра ци ји Сло ва ка у Сло -
вач ку, „по пу ла ци о ном” пра жње њу
мно гих ме ста где жи ве Сло ва ци, по -
ме нуо је вр ло ам би ци о зан про је кат
ма ђар ске вла де „Про спе ри те”. Пред -
ло жио је да не што слич но по кре не и
вла да Сло вач ке Ре пу бли ке, уко ли ко
же ли да се сло вач ка за јед ни ца у Ср -
би ји очу ва и еко ном ски на пре ду је.

Жу јо вић и Трај ко вић су го во ри ли о
же љи ме наџ мен та на шег ли ста да но -
ви не по ста ну ре ги о нал не, као и о ва -
жно сти не го ва ња мул ти кул ту рал но сти
у гра ду.

Свим овим те ма ма Даг мар Реп че -
ко ва при сту пи ла је отво ре но и кон -
струк тив но, па је има ла не ко ли ко
пред ло га у ве зи с њи ма. Об ја сни ла је
ка кве су мо гућ но сти при сту па фон до -
ви ма Сло вач ке Ре пу бли ке за су фи -
нан си ра ње ме диј ских про је ка та и до -
да ла да ће, ка да бу де тре ба ло да из не се
свој став пре ма про шло го ди шњим до -
да ци ма на сло вач ком је зи ку у на шим
но ви на ма, по др жа ти њи хо во по нов но
об ја вљи ва ње.

На са мом кра ју Ње на ек се лен ци ја
Даг мар Реп че ко ва обе ћа ла је да ће у
нај кра ћем мо гу ћем ро ку, чим јој оба -
ве зе то бу ду до зво ли ле, а нај ве ро ват -
ни је већ у ма ју, по се ти ти сло вач ку за -
јед ни цу у на шем гра ду и ре дак ци ју
„Пан чев ца”.

Д. Кожан

Даг мар Реп че ко ва
за ин те ре со ва на 
за сва ко дне ви цу Сло ва ка у
Пан че ву, као и за до дат ке
на сло вач ком је зи ку 
у на шем ли сту

Даг мар Реп че ко ва, из ван ред ни и опу -
но мо ће ни ам ба са дор Сло вач ке Ре пу -
бли ке, при ми ла је 7. апри ла у сво јој ре -
зи ден ци ји на Но вом Бе о гра ду де ле га -
ци ју Пан че ва ца ко ју су чи ни ли Ми хал
Мар ко, пред сед ник Ме сног од бо ра
Ма ти це сло вач ке Вој ло ви ца Пан че во,
Иван За фи ро вић, де ле гат ове ор га ни -
за ци је, Дра ган Жу јо вић, ди рек тор, и
Си ни ша Трај ко вић, уред ник „Пан чев -
ца”. Про фе сор Вла ди мир Ва лент био
је гост-до ма ћин овог су сре та.

Ње на ек се лен ци ја је по ка за ла ве -
ли ко ин те ре со ва ње за сва ко дне ви цу
Сло ва ка у на шем гра ду, као и за до -
дат ке на сло вач ком је зи ку ко је је
про шле го ди не об ја вљи вао нај ста ри -
ји ло кал ни не дељ ник на Бал ка ну.
Про фе сор Ва лент је нај пре го во рио о
исто ри ји до ла ска Сло ва ка у Вој во ди -
ну, као и у Пан че во и око ли ну, са да -
шњој си ту а ци ји у при вре ди и ста њу
жи вот не сре ди не у гра ду.

Ми хал Мар ко је ре као да аси ми ла -
ци ја чи ни сво је у Пан че ву и Вој ло ви -
ци, та ко да је Сло ва ка све ма ње. У
Вој ло ви ци они чи не ком пакт ну гру пу
од око 800 љу ди, а у дру гим де ло ви ма
Пан че ва су ра за су ти. Док су се ба ви ли
по љо при вре дом, ве ли ка ве ћи на Сло -
ва ка је жи ве ла у Вој ло ви ци. С раз во -
јем при вре де, пре све га ин ду стри је,
због по сла и до би ја ња ста но ва у дру -

НЕ РАД НИ ДАНИ
ТОКОМ УСКРШЊИХ

ПРАЗНИКА

Оба ве шта ва мо све ко ри сни ке
на ших услу га да бла гај на 
и мар ке тинг „Пан чев ца” 
не ће ра ди ти током
ускршњих празника – 
у пе так, 14. апри ла, 
и у понедељак, 17. априла.

ХРИСТОС ВАСКРСЕ



за ду же ни за от кри ва ње свих ко ји ма
су по ли циј ске уни фор ме па ра ван за
кр ше ње за ко на. До бро је и то што је
ова слу жба не за ви сна и има од ре ше -
не ру ке у свом ра ду.

Охра бру ју ће је и то што су че тво -
ри ца ухап ше них по ли ца ја ца из Шап -
ца по сле ли ша ва ња сло бо де пре ба че -
ни у Но ви Сад и уз кри вич ну при ја ву
при ве де ни та мо шњем Основ ном јав -
ном ту жи ла штву. Да се ни је та ко де -
си ло и да су при тво ре ни у свом гра -
ду, би ло би по во да за сум њу да би
њи хо ве ве зе и по знан ства у пра во -
суд ним ин сти ту ци ја ма у Шап цу оме -
ли ис тра гу.

По сле њи хо вог пре ба ци ва ња у Но -
ви Сад на по те зу је пра во су ђе у том
гра ду. Уко ли ко се то ком про це су и -
ра ња осум њи че них из Шап ца но во -
сад ски ту жи о ци и су ди је не бу ду оба -
зи ра ли на то што има ју по сла с по -
ли цај ци ма ко ји су би ли на ви со ким
функ ци ја ма, по ка за ће да прав да ва -
жи за све и да не ма не до дир љи вих. У
су прот ном, уко ли ко се ис тра га и су -
ђе ње ша бач ким по ли цај ци ма раз -
вод не и отег ну уне до глед, још јед -
ном ће се до ка за ти тач ност убе ђе ња
да нај че шће „сит не ри бе” стра да ју у
бор би с кри ми на лом.

М. Г.

про тив прав но ли ша ва ње сло бо де,
зло ста вља ње и му че ње дру гог ли ца.

Ка да су чу ли да Слу жба уну тра -
шње кон тро ле пред у зи ма ме ре да
ра све тли овај слу чај, по ку ша ли су да
оме та ју ис тра гу да ва њем ин струк ци -
ја ка ко да се из вр ши под ми ћи ва ње
све до ка. То су учи ни ли с ци љем да
они да ју из ја ве у ко рист осум њи че -
ног по ли цај ца, а не ма ло лет ног ли ца
ко је је њи хов ко ле га про тив прав но
при вео и зло ста вљао у по ли циј ским
про сто ри ја ма.

Да све бу де стра шни је, ме ђу ухап -
ше ни ма је и на чел ник По ли циј ске
упра ве у Шап цу. Он је, зло у по тре -
бља ва ју ћи свој слу жбе ни по ло жај, у
ви ше на вра та тра жио од по ли ца ја ца
да не вр ше не ке слу жбе не рад ње иа -
ко су то мо ра ли.

Кон крет но, тра жио је од њих да не
са чи ња ва ју за пи сни ке о из вр ше ним
кон тро ла ма у са о бра ћа ју на осно ву
ко јих се Пре кр шај ном су ду под но се
зах те ви за по кре та ње пре кр шај ног
по ступ ка.

На кон овог до га ђа ја, ко ји је још
јед ном по ка зао да је кри ми нал про -
дро у све по ре на шег дру штва, па и у
по ли ци ју, по ка за ло се да је до бро
што по сто ји Сек тор уну тра шње кон -
тро ле, слу жба чи ји су при пад ни ци

Не ма 
не до дир љи вих

Ако је пре хап ше ња на чел ни ка по ли -
ци је у Шап цу и тро ји це по ли циј ских
ру ко во ди ла ца из тог гра да би ло сум -
њи у ре ше ност над ле жних да се из бо -
ре с кри ми на лом, ви ше не ма осно ва
за то.

Ша бач ки по ли цај ци су на нај стра -
шни ји на чин осра мо ти ли сво ју про -
фе си ју, јер су за та шка ва ли да је њи -
хов са рад ник по чи нио кри вич но де ло

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Обрни – окрени: издржљивост

Ових дана у нашем граду, око 18 сати

Снимио Владимир Ђурђевић

• Саобраћајци су га терали да дува, али он није могао. 
Већ је био надуван.

• Мушкарцу обично требају добра леђа, а жени добра 
позадина да би успели у животу.

• Живи сваки дан као да ти је последњи. Једном ће ти се посрећити.

• Наша деца заслужују боље, али нажалост не могу да бирају 
своје родитеље.

• Кад народи немају шта да једу, у политичким кухињама 
се подгрева национализам.

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

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ СВИ ЗРАЧИМО НЕКОМ ПОЗИТИВНОМ ЕНЕРГИЈОМ.

ОСИРОМАШЕНИ УРАНИЈУМ ЈЕ ПОЧЕО ДА ДЕЛУЈЕ.

Петак, 14. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Спа ја нас са мо пр во сло во
Ако се не ко ових да на за де сио у ме сти ма ко ја са свим слу чај но по -
чи њу на сло во, на сло во, ре ци мо – П, мо гао се уве ри ти ко ли ко
(ма ло) то га да нас, из у зев по ме ну те слич но сти, та два европ ска
гра да има ју за јед нич ког.

Реч је о Пра гу и Пан че ву.
Мно ги би се за пи та ли ка ко је та ко не што уоп ште и за по ре ђе -

ње. Али ми на то има мо пу но пра во, бу ду ћи да се ра ди о на шем,
са мо на шем (иа ко мно го ма њем, али по тен ци јал но ве о ма ле пом)
гра ду. Наш је и не би тре ба ло ни по ко ју це ну ни ком да га пре пу -
сти мо, јер у про тив ном – оста ће мо да ле лу ја мо у ва зду ху, с ла -
тент ном стреп њом да се у не ком мо мен ту не олу па мо на ого ље -
ном бе то ну.

Но вра ти мо се на по че так при че да на те на не раз ја сни мо о че -
му се ра ди. Да кле, ако је не ко, на при мер, по чет ком апри ла по хо -
дио тај Злат ни Праг, мо гао је да, по ред свих ар хи тек тон ских чу -
де са, је дин стве не бо ем ске ду ше и не из ре ци во ква ли тет ног пи ва,
уо чи и не ке на пр ву лоп ту не баш та ко ви дљи ве фи не се.

Пре све га, ту не под но шљи ву ла ко ћу по сто ја ња (прим. нов. жи -
вље ња), ка ко ре че је дан од нај у ва же ни јих Че ха и нај ве ћих жи вих
ро ма но пи са ца – Ми лан Кун де ра. Ту иди лу, до ду ше, упот пу њу ју и
ми ли о ни ул тра ра спо ло же них ту ри ста из свих ку та ка пла не те. Ка ко
и не би ка да им град на Влта ви ну ди без број ча ро ли ја.

С дру ге стра не, ста нов ни ци тог ме ста на сло во П не жи ве ба сно -
слов но бо га то, али има ју до вољ но пред у сло ва да бу ду срећ ни, на -
ро чи то ако се и са ми ма ло по тру де. Да не при ча мо о то ме ко ли -
ко та мо и ка ме ни плоч ни ци оди шу кул ту ром; чак и про сја ци не -
на ме тљи во, по гну те гла ве, од ра ђу ју свој „по сао”, а шта тек ре ћи о
свим тим по зи тив ним ли ци ма ко ја сре ће те на сва кој сто пи!? Ми -
ни ја тур не су шан се да на ба са те на не ког мр гу да или, не дај бо же,
на не ка квог агре сив ца ко ји би вас са мо љу ти то оша цо вао, а нек -
мо ли да вам се обра ти ка ко не до ли ку је или – ох, ужа са – фи зич -
ки на ср не. Ско ро је га ран то ва но да, шпа ци ра ју ћи Ста ро ме сним
или Вац лав ским на мје сти ма, не мо же те на и ћи ни на ка квог на -
мр чен ка. Из у зев ако, евен ту ал но, ни је на ше го ре лист...

На жа лост, гор ка исти на...
А већ ко ли ко за ко ји дан по по врат ку у наш во ље ни град, схва -

ти ће те да је мно го по си вео, да су фа са де ве ћи ном оро ну ле, али и
да су нам фа це згу жва не, обр ве згр че не и да из на ших по ра из би -
ја ено рм на ко ли чи на гне ва, зле ху де енер ги је и агре си је. Сто га не
тре ба да чу ди ако вас нај пре спо пад не не ки (ква зи)про сјак, у
ства ри не у ви ђав на лен шти на, с на ме ром не да про си, већ да мал -
те не от ме. И та ман што му се отрг не те из кан џи, утр чи те у још
бес при зор ни ји при зор у ко јем раз у ла ре ни бал ка но ид нај пре не у -
ро тич но ур ла на сво ју пре стра вље ну не жни ју по ло ви ну, а он да ту
не срећ ну де вој ку, по пут цр не нај лон ке се за сме ће, ишу ти ра из
ау то мо би ла на гла вач ке ди рект но на плоч ник.

И ка ко он да да вам се све то не сму чи и не иза зо ве ре волт од -
но сно же љу да се не куд те ле пор ту је те или у ва ма до зо ве по тре бу
да не што ур гент но про ме ни те и по бу ни те се про тив тих гну сно -
сти. А њих у ра зним суп тил ним и ма ње суп тил ним об ли ци ма има
у сва ком сег мен ту по сто ја ња.

Ех, не та ко дав но, до по чет ка де ве де се тих го ди на про шлог ве -
ка, си ту а ци ја је би ла то тал но обр ну та: ми смо зра чи ли сре ћом, а
они, Че си, би ли смо жде ни „гво зде ном за ве сом”. Ни је би ло ни ка -
кве ди ле ме да је та да би ло леп ше у Пан че ву не го у Пра гу.

А да ли ће та ко не што бити мо гу ће ика да ви ше?!
Ипак, ва ља још јед ном по но ви ти, би ло то и зи ли о ни ти пут, да

на да уми ре по след ња.
За по че так про ше тај те на шим ле пим град ским пар ком и, ре ци -

мо, по слу шај те (и ко ли ко је у ва шој мо ћи – по др жи те) Бор ко ве
ам би јен тал не ин стру мен та ле и би ће те ми ли ме тар бли же Пра гу
(та кве ми ло звуч не му зи ке та мо има у ги га ме га де ци бе ли ма) или,
у пре во ду, оно ме што смо ми не кад би ли...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић

И
Л

У
С

Т
Р

А
Ц

И
ЈА

: 
Д

У
Ш

А
Н

Л
У
Д

В
И

Г

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



Ве ли ка ус кр шња ху ма ни тар на
ак ци ја при ку пља ња на мир ни ца
под на зи вом „По ма же мо да има -
ју и они ко ји не ма ју” одр жа на је
од пет ка до не де ље, 7–9. апри ла,
у 108 про дав ни ца „Maкси”,
„Тем по” и „Shop & Go” у број ним
гра до ви ма ши ром Ср би је, ме ђу
ко ји ма је и Пан че во.

Ак ци ју су ор га ни зо ва ле ком -
па ни ја „Де лез Ср би ја” и Бан ка
хра не Бе о град, а у на шем гра -
ду је, као и увек до са да, ре а ли -
зо ва на уз по др шку Удру же ња
гра ђа на за бри гу о де ци и мла -
ди ма „Пре по знај у се би”. Во -
лон те ри тог удру же ња де жу ра -
ли су то ком ви кен да по ред ху -
ма ни тар них ку ти ја по ста вље -
них у про дав ни ца ма, а гра ђа ни
су у њих мо гли да сме сте про -
из во де ко је же ле да до ни ра ју.

– Овом при ли ком је са ку -
пље но око 120 основ них жи -
вот них на мир ни ца, ко је ће би -
ти про сле ђе не со ци јал но угро -
же ним гру па ма као што су ко -
ри сни ци До ма за де цу и мла де
без ро ди тељ ског ста ра ња „Спо -
ме нак” и шти ће ни ци Си гур не
ку ће Пан че во – ре као је Ра де
Ма шић, пред сед ник удру же ња
„Пре по знај у се би”.

По ред Пан че ва, ак ци ја са ку -
пља ња хра не би ла је ор га ни зо -

ва на и у Бе о гра ду, За је ча ру,
Срем ској Ми тро ви ци, По же ги,
Вр њач кој Ба њи, Кра ље ву, Зре -
ња ни ну, Аран ђе лов цу, Бач кој
Па лан ци, Кра гу јев цу, Кру шев -
цу, Кра ље ву, Ло зни ци, Ни шу,
Ру ми, Сме де ре ву, Сом бо ру,
Пе тров цу на Мла ви, Ја го ди ни
и Ма лом Звор ни ку.

На овај на чин на ста вље на је
ду го го ди шња са рад ња Бан ке
хра не и ком па ни је „Де лез Ср -
би ја”, за хва љу ју ћи ко јој око
де сет хи ља да нај си ро ма шни -
јих гра ђа на на ше зе мље сва ког
ме се ца до би ја ре до ван оброк.

Д. К.

АК ЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА „ПРЕ ПО ЗНАЈ У СЕ БИ”

При ку пље но 
120 ки ло гра ма хра не

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

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

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

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

Д. К.

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

По пуст за пен зи о не ре

Че твр так, 6. април, те ку ће го -
ди не, да тум је ко ји ће оста ти за -
бе ле жен у исто ри ји уро ло шког
оде ље ња пан че вач ке Оп ште
бол ни це. На и ме, тог да на су на
Уро ло ги ји из вр ше не две ино ва -
тив не ин тер вен ци је, ко је до сад
у Пан че ву ни су оба вља не.

– Ура ђе на је ин тер вен ци ја
пла си ра ња пер ку та не не фро -
сто ме код па ци јент ки ње ко ја
је има ла „за пу шен” де сни бу -
брег ка ме ном у ка на лу. Ин -
тер вен ци ју је ура ди ла др Сла -
ђа на Ко ва че вић, уз аси стен ци -
ју асист. др Дeјана Ђор ђе ви ћа
са Уро ло шке кли ни ке Кли -

нич ког цен тра Ср би је. Та ко ђе,
уз аси стен ци ју по ме ну тог док -
то ра, успе шно је ура ђе на и
пар ци јал на не фрек то ми ја, то
јест код па ци јен та је од стра -
њен са мо ту мор, а бу брег је са -
чу ван – об ја снио је др Пре драг
Ву јић, на чел ник уро ло шког
оде ље ња, ко ји је и оба вио дру -
го по ме ну ти за хват.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
про ши ре њу бро ја и по бољ ша -
њу ква ли те та услу га ко је ну ди
уро ло шко оде ље ње до при не -
ла је ве ли ка струч на и ло ги -
стич ка по др шка ме наџ мен та
бол ни це. Д. К.

Ле па вест за све во за че гла си
да ће до кра ја апри ла све вр -
сте го ри ва би ти јеф ти ни је за
три ди на ра по ли тру.

Ме ђу тим, ова ин фор ма ци -
ја ва жи са мо за оне ко ји
„хра ну” за сво ја во зи ла бу ду
па за ри ли на пум пи „Га спе -
тро ла”. Да би вас го ри во ста -
ја ло по вољ ни је, по треб на
вам је ло јал ти кар ти ца Ау то-
цен тра „Зо ки”, ко ју до би ја ју
сви они ко ји су ре ги стро ва ли

во зи ла у том цен тру то ком
ове и про шле го ди не.

По ред ло јал ти кар ти це,
би ће вам нео п хо дан и ку пон
из бро ја „Пан чев ца” ак ту ел -
ног у сва кој од че ти ри не де -
ље апри ла, ко ли ко ак ци ја
тра је.

Да кле, од пет ка, 14. апри -
ла, до че тврт ка, 20. апри ла,
ва жи ће ку пон број 7, ко ји се
на ла зи на овој стра ни „Пан -
чев ца”. Исе ци те га, по не си те
ло јал ти кар ти цу и свра ти те
до „Га спе тро ла” нај ка сни је
до на ред ног че тврт ка. Ку пон
се мо же ис ко ри сти ти са мо
јед ном и по треб но га је оста -
ви ти рад ни ци ма на пум пи,
та ко да пре по ру чу је мо да на -
то чи те до вр ха, ра ди што ве -
ће уште де. На ред не не де ље
об ја ви ће мо ку пон број 8, ко -
ји ће ва жи ти од 21. до 27.
апри ла.

Ужи вај те у до брим це на ма
и пра ти те „Пан че вац” ка ко
би сте на вре ме би ли ин фор -
ми са ни о на ред ним ак ци ја -
ма на лик овој.

Д. К.

У ак ци ји КУД-а
„Абра ше вић” и 
при ја те ља са ку пље но
163.140 ди на ра

Ку пље ни ЕКГ апа рат,
ок си ме три и ме ра чи
при ти ска

Као што је „Пан че вац” већ пи -
сао, на ве ли ком ху ма ни тар -
ном кон цер ту ко ји је 20. фе -
бру а ра у дво ра ни Кул тур ног
цен тра при ре дио КУД „Абра ше -
вић” у са рад њи с го сти ма из
дру шта ва „Стан ко Па у но вић
НИ С–РНП” и „Нео лит” из Стар -
че ва и из Деч јег хо ра „Звон чи -
ћи”, при ку пље но је 163.140 ди -
на ра за ку по ви ну ЕКГ апа ра та
на ме ње ног Слу жби хит не по -
мо ћи.

Све нео п ход не про це ду ре су
у ме ђу вре ме ну спро ве де не, те
је при мо пре да ја апа ра та из вр -
ше на у сре ду, 12. апри ла, у
про сто ри ја ма Хит не по мо ћи.
Не ве ли ку ра дост за по сле них у
тој слу жби, не са мо да су Пан -
чев ци ку по ви ном ула зни ца за
кон церт обез бе ди ли до вољ но
нов ца за но ви апа рат већ је ма -
ло и „пре те кло”, па су та ко на -
ба вље на и три ок си ме тра и че -
ти ри ме ра ча крв ног при ти ска.

При мо пре да ји је, по ред др
Ми ро сла ва Теп ши ћа, на чел -
ни ка Слу жбе хит не по мо ћи, и
остат ка ко лек ти ва, при су ство -
ва ла и Да ни је ла Ри стов ски Кор -
ниц, ди рек тор ка До ма здра вља,
ко ја је из ра зи ла ве ли ку за хвал -
ност свој де ци, а би ло их је пре -
ко две стоти не, ко ја су на сту -
пом на кон цер ту по ка за ла ко -
ли ко ве ли ко ср це има ју.

– Ова до на ци ја мно го зна чи
пре све га свим на шим су гра -
ђа ни ма, јер ће Хит на по моћ
има ти аде кват не апа ра те и
мо ћи ће да пра во вре ме но ре а -
гу је и да обез бе ди ква ли тет ну
здрав стве ну за шти ту па ци јен -
ти ма. Пан чев ци су још јед ном
по ка за ли да и те ка ко уме ју да
бу ду ху ма ни и мно го им хва ла
на то ме – ре кла је Да ни је ла
Ри стов ски Кор ниц.

АКТУЕЛНО
Петак, 14. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НО ВА УСЛУ ГА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

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

СА РАД ЊА АУ ТО-ЦЕН ТРА „ЗО КИ” 

И „ГА СПЕ ТРО ЛА”

Јеф ти ни је го ри во

Уко ли ко сте 
ре ги стро ва ли во зи ло
код „Зо ки ја” у 2016.
го ди ни, по треб но 
је да лич но оде те 
до Ау то-цен тра 
и по диг не те сво ју 
ло јал ти кар ти цу.

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

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

Пре ма ре чи ма др Ми ро сла -
ва Теп ши ћа, но ва опре ма ће
слу жби ко јом он ру ко во ди би -
ти од ве ли ке ко ри сти, тим пре
што су ЕКГ апа ра ти про шли
пут на ба вља ни још пре де се -
так го ди на.

– На ши уре ђа ји се с вре ме -
ном ква ре, а не ки од њих ни су
ви ше у функ ци ји. Са да има мо
мо бил ни апа рат с ве ли ким
екра ном ко ји слу жи за бр зу
ори јен та ци ју и ди јаг но сти ку,
што ће зна чај но до при не ти
ква ли тет ни јем ра ду на ших
еки па. Пу но ми је ср це што
мо гу да ка жем да је ова ак ци ја
мо ти ви са ла и дру ге по је дин це
да за на шу слу жбу учи не не -
што слич но. Та ко је јед на осо -
ба, ко ја је же ле ла да оста не
ано ним на, од лу чи ла да нам
до ни ра 1.000 евра. На ме ра ва -
мо да од тог нов ца ку пи мо два
но ва аспи ра то ра и мул ти функ -
ци о нал ну те ле фон ску цен тра лу
– на ја вио је Теп шић.

Мо тив ко ји је чла но ве КУД-
а „Абра ше вић” на вео да ор га -
ни зу ју ху ма ни тар ни кон церт
је сте, ка ко је на ве ла Ле ла Стој -

УРУ ЧЕ НА ДО НА ЦИ ЈА ХИТ НОЈ ПО МО ЋИ

СР ЦЕ СЕ ИМА ДА СЕ ДА СВИ МА

НО ВИ НЕ НА УРО ЛО ГИ ЈИ

Ино ва тив не 
ме то де ле че ња

УС КР ШЊА ЧЕ СТИТ КА 
ЧЕЛ НИ КА ГРА ДА

Свим гра ђа ни ма и гра ђан ка ма Пан че ва упу ћу је мо нај ср дач -

ни је че стит ке по во дом Ус кр са, нај ве ћег хри шћан ског пра -

зни ка.

Не ка нам Ус крс сви ма до не се ра дост у ср ца и ра ши ри

раз у ме ва ње, љу бав, дух за јед ни штва и не се бич ног при ја -

тељ ства и со ли дар но сти.

Дра ги су гра ђа ни и су гра ђан ке, же ли мо вам да пра зни ке

про ве де те у то пли ни сво јих до мо ва, окру же ни при ја те љи ма

и по ро ди цом, а сви ма ко ји сла ве, у име Гра да Пан че ва и

лич но име же ли мо ра до стан и ве сео Ус крс.

Сре ћан Ус крс, Хри стос вас кр се!

Гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па влов 

Пред сед ник Скуп шти не гра да Пан че ва Ти гран Киш

Круг до бро те се ши ри

нов, умет нич ки ру ко во ди лац
тог дру штва, чи ње ни ца да су
се по је ди ни чла но ви „Абра ше -
ви ћа” лич но уве ри ли у то да
по сто је те шко ће у функ ци о ни -
са њу ЕКГ-а у Хит ној по мо ћи.

– Умет нич ки ру ко во ди лац
на шег Деч јег ан сам бла Сте -
фан Ми лић до шао је на иде ју
да де ца ор га ни зу ју кон церт с
го сти ма и да од сред ста ва при -
ку пље них од про да тих ка ра та
по мог не мо Хит ној по мо ћи да
ку пи тај апа рат. Срећ ни смо
због то га што смо у то ме ус пе -
ли. Од лу чи ли смо и да на ша
ак ци ја „Ср це се не ма да се
има, ср це се има да се да сви -

ма” пре ра сте у ве ли ки исто и -
ме ни про је кат, те да бар јед -
ном го ди шње одр жа ва мо ху -
ма ни тар не кон цер те и да сред -
ства од про да тих ула зни ца до -
ни ра мо та мо где је то нај по -
треб ни је – ис та кла је Ле ла
Стој нов.

Слу жба Хит не по мо ћи тре -
нут но рас по ла же до вољ ним
бро јем ЕКГ апа ра та, али за то
не до ста је бар је дан де фи бри -
ла тор. Та ко ђе, увек фа ле са -
ни тет ска во зи ла, али се оче ку -
је да ће јед но та кво и ове го -
ди не обез бе ди ти ло кал на са -
мо у пра ва.

Д. Ко жан



на тор По кре та „До ста је би ло”
у Пан че ву.

И функ ци о не ри Две ри су
би ли на про те сти ма у Пан че -

Про тест не шет ње због ре зул -
та та не дав них пред сед нич ких
из бо ра ко је се одр жа ва ју у ви -
ше гра до ва ши ром Ср би је и
Вој во ди не ни су ми мо и шле ни
Пан че во. Пр ви пут су одр жа не
про шлог че тврт ка, 6. апри ла, у
при су ству ви ше од хи ља ду љу -
ди, али већ су тра дан број за -
ин те ре со ва них по чео је да
опа да. У по не де љак, 10. апри -
ла, број оних ко ји су же ле ли
да ис ка жу свој ре волт мо гао се
из бро ја ти на пр сте јед не ру ке.

Пр ве вечери на пла тоу ис -
пред Град ске упра ве све је од је -
ки ва ло од пи штаљ ки у ко је су
ду ва ли при сут ни и скан ди ра ња
про тив Срп ске на пред не стран -
ке и Алек сан дра Ву чи ћа. Не
пам ти се да се у по след ње вре -
ме на не ком по ли тич ком до га -
ђа ју у на шем гра ду оку пи ло то -
ли ко мно го љу ди, што је би ло
из не на ђу ју ће с об зи ром на то
да ниг де ни је би ло пла ка та за
на ја ву тог ску па. Је ди ни по зив
об ја вљен је на „Феј сбу ку”.

Број ни уче сни ци нај ма сов -
ни јег ску па у Пан че ву од пе -
то ок то бар ских до га ђа ја из ра -
зи ли су свој ре волт но ше њем
тран спа ре на та с нат пи си ма
„Пу ко си” и „Бор ба про тив не -
нор мал ног”, „Оне све сти се”,
„Стоп дик та ту ри” и „Не ће мо
сен дви че”, а ви јо ри ле су се
за ста ве Ср би је и Ру си је. У јед -
ном тре нут ку фор ми ра на је
ко ло на, ко ја је нај пре глав -
ном град ском ули цом до шла
до згра де АТП-а. На кон за др -
жа ва ња на том ме сту и зви -
жда ња ру ко вод ству тог јав -
ног ко му нал ног пред у зе ћа
због усту па ња ау то бу са за
ми тин ге на пред ња ка, сле де -
ћа „ме та” про те ста на та био
је Дом омла ди не. Они су
зви жда ли ру ко вод ству и те
кул тур не уста но ве и зах те ва -
ли ње го ву сме ну.

Број при сут них се све вре ме
по ве ћа вао, јер су стал но до ла -
зи ли но ви. Ко ло на је по но во
кре ну ла и ули ца ма Све тог Са -
ве, Бра ће Јо ва но вић и Ди ми -
три ја Ту цо ви ћа сти гла до згра -
де Вод не за јед ни це, где је се -
ди ште пан че вач ких на пред -
ња ка.

Иа ко је скан ди ра ње про тив
ли де ра СНС-а и те стран ке по -
тра ја ло ду же, ни је би ло ни ка -

квих ин ци де на та. Не ко ли ко
мла ди ћа ба ци ло је ја ја на ула -
зна вра та и обли жњи бил борд
с фо то гра фи јом ли де ра на -
пред ња ка Алек сан дра Ву чи ћа,
а та да су се по пе ли на ре шет ку
на ула зу и за ле пи ли пла ка те
на ко ји ма је пи са ло „Пу ко си”.

Сле де ће ме сто на ко ме се
про тест на ко ло на за у ста ви ла,
би ла је згра да РТВ Пан че ва,
где се скан ди ра ло: „Пу сти те
нас ужи во!” Овај скуп, на зван
„Про тив дик та ту ре”, за вр шен
је око 20 са ти ис пред Град ске
упра ве.

Ина че, то ком про ла ска уче -
сни ка овог ску па град ским
ули ца ма ни је би ло ни јед ног
ин ци ден та, али ни је при ме -
ћен ни је дан уни фор ми са ни
по ли ца јац.

И по ред то га што су они ко -
ји су би ли у ко ло ни ви ше пу та
бло ки ра ли са о бра ћај у цен тру
гра да, не са мо да ни је би ло
нер во зних ре ак ци ја во за ча не -
го су мно ги од њих по здра вља -
ли ко ло ну си ре на ма сво јих во -
зи ла. Про те стан те су по др жа ли
ма ха њем и не ки на ши су гра -
ђа ни у Ули ци Ни ко ле Те сле,

ко ји су иза шли на те ра се и
про зо ре сво јих ста но ва.

За ни мљи во је и то да на
пан че вач ком ми тин гу ни је би -
ло стра нач ких за ста ва, ни ти се
при сут ни ма обра тио би ло ко
од ли де ра ло кал них по ли тич -
ких пар ти ја, иа ко су и они
при ме ће ни.

Су тра дан, 7. апри ла, у Пан -
че ву је одр жан дру ги про тест
због не за до вољ ства ре зул та ти -
ма пред сед нич ких из бо ра. И
тај скуп је по чео на пла тоу ис -
пред Град ске упра ве, где су
уче сни ци по но во ду ва ли у пи -

штаљ ке и скан ди ра ли про тив
Алек сан дра Ву чи ћа, на кон че -
га су фор ми ра ли ко ло ну и
про шли гра дом.

Про те стан ти су се опет за у -
ста ви ли ис пред АТП-а и До ма
омла ди не. По но во су се за др -
жа ли и ис пред згра де РТВ
Пан че ва, где су уз ви ки ва ли:
„Пу сти те нас ужи во!” На кон
то га гру па мла ди ћа (а спе ку ли -
са ло се да је реч о по ли цај ци ма
у ци ви лу) ни је до зво ли ла да ко -
ло на оде до про сто ри ја СНС-а,
ка ко смо чу ли, „из без бед но -
сних раз ло га”, па су се де мон -
стран ти вра ти ли до пла тоа ис -
пред Град ске упра ве, где је
про тест за вр шен око 20 са ти.

Ни дру ге но ћи ни је би ло ни -
јед ног ин ци ден та ни ти про -
бле ма с во за чи ма, а овом оку -
пља њу је, због за си ће но сти
или из у зет но хлад ног вре ме -
на, при су ство вао ма њи број
на ших су гра ђа на.

Про тест на оку пља ња у Пан -
че ву одр жа на су и у су бо ту и
не де љу, 8. и 9. апри ла, али им
је при су ство ва ло тек не ко ли ко
де се ти на на ших су гра ђа на. Још
сла би ји од зив био је у по не де -
љак, 10. апри ла, ка да је на пла -
тоу ис пред Град ске упра ве би ло
све га не ко ли ко уче сни ка.

М. Г. и М. Д.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 14. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРО ТЕСТ НИ СКУ ПО ВИ И У ПАН ЧЕ ВУ

На неза до вољ ство до даљег стављена тачка

рав но да тра же сме ну ди рек то -
ра и уред ни ка РТС-а, чла но ва
РЕМ-а, пред сед ни це На род не
скуп шти не Ма је Гој ко вић... То
што су они сту ден ти, не зна чи
да су сле пи, глу ви и не ми и да
са мо чи та ју књи ге, а не ви де
ства ри око се бе. Ка ко се на пре -
ду је? По зна њу и спо соб но сти -
ма или по пар тиј ској књи жи -
ци? И, на рав но, и они су гла са -
чи. Сва ко ко та ко ба на ли зо ва -
но гле да на ове сјај не мла де
љу де, њи хо ву енер ги ју, упор -
ност и од луч ност, ни шта ни је
раз у мео и не ће ни ка да се су -
но вра ти с вла сти, а убр зо ће,
не ма на зад, ова енер ги ја ко ја је
по кре ну та и због по кра де них
пред сед нич ких из бо ра не ће
ста ти. А јед но га да на ће си гур -
но од го ва ра ти и Алек сан дар
Мар ти но вић, ко ји ових да на
спро во ди чист фа ши зам та ко
што чла но ве не чи јих по ро ди -
ца, де цу но ви на ра и по ли ти ча -
ра усред На род не скуп шти не
тар ге ту је и ка чи им жу те тра ке
око ру ку. Ни Те ле ви зи ја Пан -
че во ни је да ле ко од то га – из ја -
ви ла је Те пи ће ва.

Пан че вач ке де мо кра те упра -
во по здра вља ју то што су про -
те сте ор га ни зо ва ли мла ди од -
но сно сту ден ти. Пред сед ник
Град ског од бо ра и од бор ник
Де мо крат ске стран ке др Ду -
шан Сто јић из ја вио је да за ДС

ШТА ПАН ЧЕВ ЦИ МИ СЛЕ О ПРО ТЕ СТИ МА

ДЕ МО КРА ТИ ЈА НА УЛИ ЦА МА

Страну припремила

Марина
Димитрић

њих сто је сту ден ти, ко ји су
нај ве ћи људ ски по тен ци јал
ко ји на ша зе мља има. Сви мо -
ра ју да слу ша ју кад го во ре они
од ко јих се оче ку је да но се
успех у на ред ним де це ни ја ма
– из ја вио је Сто јић.

Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср -
би је у Пан че ву ни је у вла сти,
ни ти у пан че вач кој скуп шти -
ни по др жа ва на пред ња ке, али
је стран ка ко ја је на пред сед -
нич ким из бо ри ма по др жа ла
ли де ра СНС-а.

– Сма тра мо да да нас не ма
ме ста про те сти ма. Из бо ри су
про шли и то је би ла при ли ка
да гра ђа ни ис ка жу свој по ли -
тич ки став, што се и до го ди ло
2. апри ла. Сма тра мо да сва ко
има пра во да про те сту је, то за
нас уоп ште ни је спор но, али
не мо же се оспо ри ти ни из бор -
на во ља гра ђа на, као ни ле ги -
ти ми тет пред сед нич ких из бо -
ра – из ја вио је Ни ко ла Дан гу -
бић, пред сед ник Град ског од -
бо ра СПС-а и од бор ник у ло -
кал ном пар ла мен ту.

На про те сти ма у Пан че ву
ви ђе ни су и чла но ви Срп ске
ра ди кал не стран ке. И ра ди ка -
ли сма тра ју да је про те сто ва ти
еле мен тар но де мо крат ско
пра во, али не по др жа ва ју све
што ви де на ули ца ма.

– Мла ди љу ди про те сту ју
про тив не прав де. На жа лост,
мно ге не га тив не по ја ве уо че -
не су на ули ца ма, по пут „Же -
на у цр ном”, ко је су се по ја ви -
ле на про те сти ма. Не ве ру је мо
да ће власт ис пу ни ти ије дан
од зах те ва, јер су у Ср би ји ин -
те ре си гра ђа на и де мо крат ски

прин ци пи под ре ђе ни ин те ре -
си ма вла да ју ће пар ти је – из ја -
ви ла је Сми ља на Гла мо ча нин
Вар га и до да ла да је Срп ска ра -
ди кал на стран ка са гла сна са
че ти ри зах те ва сту де на та, а то
су: сме на чла но ва РИК-а и
РЕМ-а, сме на ру ко вод ства
РТС-а и РТВ-а, као и пред сед -
ни це Скуп шти не Ср би је Ма је
Гој ко вић.

Је дан од од бор ни ка По кре та
„До ста је би ло”, Жар ко Је ли -
сав чић, „оне све шћи вао се” са
сту ден ти ма у на шем гра ду, а
на про те сти ма су би ли и дру ги
пред став ни ци тог по кре та, јер
сма тра ју да је зе мља пред иза -
зо вом – да ли ће по ста ти дру -
штво свих или дру штво са мо
оних ко ји до би ју из бо ре.

– Од го вор ност је на опо зи -
ци ји јед на ко ко ли ко и на вла -
сти. Опо зи ци ја тре ба да ка на -
ли ше не за до вољ ство а да не
при сва ја оно што ни је ње но и
да се спре чи би ло ка ква на зна -
ка да ће се по ло ми ти ије дан
про зор, а ка мо ли је дан нос у
про те сти ма. Зах те ве по др жа -
ва мо пре све га због то га што се

за ла же мо за то да Ре пу блич ка
из бор на ко ми си ја бу де не за ви -
сно те ло у ко је не ће би ти
укљу че не по ли тич ке стран ке,
за то што се за ла же мо за уки -
да ње пар ти то кра ти је јер ни -
јед на стран ка не сме има ти
ути цај ни на РЕМ, а исто та ко
ни на РТС и дру ге ме ди је. Не
ми ри мо се са „си ло ва њем” ре -
пу блич ке скуп шти не од стра -
не Ма је Гој ко вић, чи ју сме ну
оче ку је мо уско ро. По др жа ва -
мо и све оста ле зах те ве – из ја -
вио је Ни ко ла По лић, ко ор ди -

ву, а њи хо ва по ру ка би ла је
крат ка и ја сна: „Не у НА ТО!”

Зах те ви сту де на та су уса гла -
ше ни и они гла се:

1. Уки да ње дик та ту ре и сме -
на по ли тич ке ели те са Алек -
сан дром Ву чи ћем на че лу.

2. Фер и сло бод ни из бо ри –
тра жи се мо мен тал но уре ђи ва -
ње би рач ког спи ска, сме на чла -
но ва РИК-а и РЕМ-а, обез бе ђи -
ва ње јед на ког при сту па ме ди ји -
ма свим кан ди да ти ма, стро го
санк ци о ни са ње ку по ви не гла -
со ва и уце њи ва ња гла са ча, уво -
ђе ње оба ве зног ТВ ду е ла, јав -
ност фи нан си ра ња кам па ња.

3. Сло бо да ме ди ја – сме на
од го вор них уред ни ка РТС-а и
РТВ-а и оштро санк ци о ни са ње
уред ни ка свих ме ди ја ко ји кр -
ше ме диј ске за ко не и Ко декс
но ви на ра Ср би је.

4. Де пар ти за ци ја (раз ре ше -
ње свих стра нач ких и ко рум -
пи ра них функ ци о не ра у јав -
ним пред у зе ћи ма).

5. Де цен тра ли за ци ја и пре -
ме шта ње по ли тич ке мо ћи на
ло кал ни ни во.

6. Про ме на при о ри те та со -
ци јал не и еко ном ске по ли ти -
ке.

7. За шти та пра ва и по бољ -
ша ње ста ту са свих рад ни ка.

8. За шти та жи вот ног стан -
дар да ста нов ни штва.

9. У пот пу но сти јав но фи -
нан си ра но и сви ма до ступ но
обра зо ва ње и здрав ство.

зах те ви упу ће ни с про те ста
има ју по себ ну те жи ну.

– Де мо крат ска стран ка сма -
тра да ни ко не сме да за бра њу -
је мир не про те сте гра ђа на.
Зах те ви ко ји се упу ћу ју, има ју
по себ ну те жи ну, за то што иза

Д. Стојић

Н. Полић

Н. Дангубић

С. Гламочанин Варга

Про те сти ко ји су ор га ни зо ва -
ни пре ко дру штве них мре жа и
ко ји се од 3. апри ла одр жа ва ју
у пре сто ни ци и дру гим гра до -
ви ма у Ср би ји, сво ју кул ми на -
ци ју су има ли 8. апри ла, ка да
се у Бе о гра ду оку пи ло пре ко
50.000 гра ђа на.

Ове про те сте по др жа ли су
про те клог ви кен да и По ли циј -
ски син ди кат, Вој ни син ди кат
Ср би је и Удру же ње син ди ка та
пен зи о не ра Ср би је. По ли циј -
ски и Вој ни син ди кат са оп -
шти ли су да су не за до вољ ни
ста њем за по сле них у сек то ру
без бед но сти и оп штим ста њем
у дру штву, ко је, ка ко су на ве -
ли, „не за др жи во то не у не по -
ти зам и све ве ћу ко руп ци ју”.
Пен зи о не ри ко ји су по др жа ли
сту ден те до да ли су њи хо вим
зах те ви ма и – по ни шта ва ње
свих за ко на ко ји ма су де гра -
ди ра на пра ва пен зи о не ра, вра -
ћа ње оте тих пен зи ја и вра ћа -
ње пен зи о не ри ма и за по сле -
ни ма ве ћин ских упра вљач ких
пра ва над ПИО фон дом.

усло вом да ти ме не угро жа ва
ни чи је пра во или не уни шта ва
ни чи ју имо ви ну.

– Зах те ви су не ре ал ни. Пр во,
не ве ру јем да иза про те ста сто је
сту ден ти, већ опо зи ци о не стран -
ке. Они су оче ки ва ли дру ги круг
из бо ра и са да про те сту ју ка ко

им уна пред при пре мље на ор га -
ни за ци ја све га ово га не би про -
па ла. Ка да го во ри мо о ску по ви -
ма у Пан че ву, мо гу да ка жем да
је ту реч о чи стој зло у по тре би
де це. Као што су сви мо гли да
ви де, у на шем гра ду су углав -
ном ше та ли сред њо школ ци, а
за сва ку осу ду је ка да не ко зло -
у по тре бља ва ма ло лет ни ке и де -
цу. Ор га ни за то ри – опо зи ци о -
ни пан че вач ки ли де ри мо ра ли
су да их по ве ду у оби ла зак оних
ме ста где су не ка да по сто ја ле
фа бри ке, а ко је су по сле 2000.
го ди не уни ште не, по пут „Те -
сле”, Ста кла ре, Пи ва ре – из ја -
вио је Су шец.

Ма ри ни ка Те пић, на род ни
по сла ник из на шег гра да, ко ја
је на пу сти ла Ли гу со ци јал де -
мо кра та Вој во ди не, oд пр вог
да на про те ста би ла је у Пан че -
ву. Ка же да је љу ди ма до го ре -
ло до нок ти ју и да им је „му ка
од ове вла сти и ње них пред -
став ни ка и ко ор ди на то ра.
Сма тра да је сту дент ски бунт
на стао упра во због та квих не -
прав ди и не во ља и да су мла ди
ко ји ве о ма до бро ви де, чу ју и
про ми шља ју ре ши ли да ствар
узму у сво је ру ке.

– С дру ге стра не, оп ту жбе да
су сту ден ти и про тест ис по ли -
ти зо ва ни јер су им зах те ви по -
ли тич ки – сме шне су. Па, на -

Ж. Сушец

М. Тепић

Про те сти су се одр жа ва ли и
у Пан че ву, и то че ти ри да на,
од 6. до 9. апри ла, а нај ма сов -
ни је је би ло пр вог да на, ка да
су Пан чев ци про те сто ва ли ис -
пред згра де град ске ку ће, али
и про сто ри ја СНС-а и ТВ Пан -
че ва.

Пред сед ник Град ског од бо ра
Срп ске на пред не стран ке у
Пан че ву и на род ни по сла ник
Жељ ко Су шец под се ћа да сва -
ко има пра во да про те стом ис -
ка же сво је не за до вољ ство, под



Нај ста ри ји и нај ти ра жни ји ло кал -
ни не дељ ник у Ср би ји „Пан че вац”
13. апри ла на пу нио је 148 го ди на.
Тим по во дом ме наџ мент и уред ни -
штво на шег ли ста по ло жи ли су

цве ће, на ула зу у На род ну ба шту,
по ред спо ме ни ка Јо ва ну Па вло ви -
ћу, осни ва чу и пр вом уред ни ку но -
ви на.

Пр ви број „Пан чев ца” по ја вио се
пред чи та о ци ма 13. апри ла 1869. го -
ди не по ју ли јан ском ка лен да ру. До -
зво лу за по кре та ње ли ста Па вло вић
је за тра жио од Ге не рал не ко ман де у
Те ми шва ру, а ње го ву мол бу сво јим
пот пи си ма по др жа ли су ле ка ри Љу -
бо мир Не на до вић и Кон стан тин Пе -
и чић, књи жа ри Ка мен ко и Па вле Јо -
ва но вић, адво кат Све ти слав Ка са пи -
но вић и пе сни ци Ва са Жив ко вић и
Јо ван Јо ва но вић Змај.

Лист је због сво је сло бо до ум не уре -
ђи вач ке по ли ти ке био че сто за бра њи -
ван и пле њен. По сле Дру гог свет ског
ра та „Пан че вац” је об но вљен де цем бра
1952. У скла ду с та да шњим при ли ка ма,
осни вач ли ста био је На род ни фронт.
Про цес при ва ти за ци је АД „Пан чев ца”
окон чан је у ок то бру 2015, од ка да је
ме диј ска ку ћа у вла сни штву Ау то-цен -
тра „Зо ки” из Пан че ва.

Да нас у фир ми ра ди че тр на е сто ро
за по сле них, а у при пре ма њу но ви на
уче ству је тим стал но за по сле них, ко ји
чи не пет но ви на ра, лек тор, тех нич ки
уред ник, глав ни и од го вор ни уред ник и
ње гов за ме ник, као и еки па од де се так
хо но рар них са рад ни ка. „Пан че вац” из -
ла зи сва ког пет ка про сеч но на 36 стра -
на, у ти ра жу од око 11.000 при ме ра ка,
с ре ми тен дом од 10 про це на та.

Уз Стре љач ку дру жи ну, Срп ско цр -
кве но пе вач ко дру штво и Гим на зи ју,
„Пан че вац” спа да ме ђу нај ста ри је
ак тив не ин сти ту ци је у Пан че ву.

С. Трајковић

Петак, 14. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ове го ди не сви хри шћа ни сла ве Ус -
крс у не де љу, 16. апри ла. Пи та ли смо
на ше су гра ђа не ка ко те ку при пре ме
за ве ли ки пра зник, по шту ју ли тра -
ди ци о нал не оби ча је, да ли пла ни ра -
ју не ко пу то ва ње, или ће пра знич не
да не про ве сти у кру гу по ро ди це...

ОЛ ГА ЉУ БИЋ, про свет на рад ни ца:
– Упра во сам до шла у по се ту сво јој

мај ци и тет ки, па ћу у окви ру уже по -
ро ди це про сла ви ти ус кр шње пра зни -
ке. Ја ја су већ офар ба на, то смо већ
при пре ми ли. Тек су тра иде мо у ку -
по ви ну за пра знич ни ру чак, па ће мо
ви де ти шта ће мо при пре ми ти.

СНЕ ЖА НА КРА ВАР, пен зи о нер ка:
– Има још не ко ли ко да на до Ус кр -

са, та ман да за вр ши мо при пре ме.
Углав ном смо ве ћи ну на мир ни ца на -
ба ви ли. Про сла ви ће мо пра зни ке у
кру гу по ро ди це, не мам на ме ру да би -
ло ку да пу ту јем. На Ве ли ки пе так ћу
фар ба ти ја ја. Обич но то са ма ра дим

уве че кад ни ко не ви ди. До ћи ће нам
уну ци, а офар ба на ја ја увек бу ду из -
не на ђе ње за њих. Увек се оду ше ве.
Ра ду је мо се пра зни ку.

РУ ЖА ТИ ЦА, пен зи о нер ка:
– Ус крс ће мо про сла ви ти у кру гу

по ро ди це, ту ће би ти обе ћер ке, де -
ца... Сви ће мо се оку пи ти. Већ се
спре ма мо ка ко мо же мо, иде мо на
ро штиљ код при је и при ја те ља. Уну -
ци је два че ка ју пе так да фар ба ју ја ја,
ра ду ју се... У не де љу ће тра жи ти ја ја
и зе ке у ба шти, то је за њих ра дост.
Кад је та ква си ту а ци ја да не мо же да
се пу ту је. Ај де ми ста ри, али бар
мла ди да мо гу да от пу ту ју не куд. Ра -
де, за у зе ти су, ма ле су им пла те, али
на да мо се да ће би ти бо ље.

ИЛИ ЈА МИЉ КО ВИЋ, пен зи о нер:
– До ћи ће ми по ро ди ца си гур но,

та ко да при пре ма мо све по на шем
ста ром оби ча ју. Зна се шта за Ус крс
тре ба да се ура ди. На дам се да ће би ти

ле по. Сва ком пра зни ку се ра ду јем.
Уну ци во ле да по ма жу кад се фар ба -
ју ја ја, то је за њих ве ли ко за до вољ -
ство. Они су вред ни, по све ће ни сла -
ва ма и све му оста лом, што је ра дост.

ПЕ ТАР ВЛА ЈИ СА ВЉЕ ВИЋ, 
ин же њер елек тро тех ни ке:

– Ус крс ћу про ве сти у кру гу по ро -
ди це. Од лич но те ку при пре ме, у пе -
так ће мо фар ба ти ја ја, у су бо ту ће мо
се од ма ра ти, у не де љу ћу би ти са ши -
ром и ужом по ро ди цом. Ра ду је мо се
Ус кр су, то је пра ви по ро дич ни пра -
зник.

ЈАН КО НИ КО ЛИЋ, тр го вац:
– Про ве шћу Ус крс у кру гу фа ми ли -

је. При пре ме те ку уо би ча је но, већ је
то по ма ло по ста ла ру ти на. Не ра ду јем
се на ро чи то пред сто је ћим пра зни ци -
ма, јер ни сам не ки на ро чи ти вер ник.
Мла ђи се увек нај ви ше ра ду ју.

Ан ке ти ра ла Ми ли ца Ма нић

И. МИЉКОВИЋР. ТИЦА П. ВЛАЈИСАВЉЕВИЋ Ј. НИКОЛИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО ТЕ КУ ПРИ ПРЕ МЕ ЗА УС КР ШЊЕ ПРА ЗНИ КЕ?

Нај мла ђи се нај ви ше ра ду ју

С. КРАВАРO. ЉУБИЋ

ХРОНИКА

„ПАН ЧЕ ВАЦ” НА ПУ НИО 148 ГО ДИ НА

НА КЛОН ТВОР ЦУ ПА ВЛО ВИ ЋУ

Ми ну том ћу та ња у част по зна том ка -
ча ре вач ком по ли ти ча ру и јед ном од
осни ва ча „Сла ни ни ја де” Не на ду Ша -
ле ти ћу, 7. апри ла, по че ла је 71. сед -
ни ца Град ског ве ћа. На њој је до не то
не ко ли ко за кљу ча ка.

Нај пре је об је ди ње на рас пра ва за
пр вих се дам та ча ка днев ног ре да. С
об зи ром на то да се ра ди ло о од лу ка -
ма над зор них од бо ра свих јав них и
јав них ко му нал них пред у зе ћа о сред -
њо роч ним и ду го роч ним пла но ви ма
по слов не стра те ги је и раз во ја, ути сак
је да се кроз ове те ме пре бр зо про ле -
те ло. На рав но, град ски чел ни ци су
би ли ми шље ња да Скуп шти на гра да
Пан че ва тре ба да усво ји ове од лу ке.

Ево са мо де ли ћа оно га што су већ -
ни ци ами но ва ли, а ти че се сме ро ва
де ла ња до 2027. ЈП Ди рек ци ја не ће
вр ши ти ин ве сти тор ску функ ци ју, али
ће упра вља ти ули ца ма и пу те ви ма и
ре кон стру и са ти их и из да ва ће ве ли -
ки број са гла сно сти. ЈКП „Во до вод и
ка на ли за ци ја” пла ни ра да гра ди во -
до вод ну мре жу, по та ми шки ко лек -
тор, ат мос фер ску ка на ли за ци ју...
ЈКП „Гре ја ње” ће ре кон стру и са ти ко -
тао у то пла ни Ко теж и угра ди ће но ви
на Со да ри. Стра те ги ја ЈКП-а „Зе ле -

ни ло” је по ди за ње ве тро за штит них
по ја се ва, нат кри ва ње Зе ле не пи ја це,
пре се ље ње ста рог бу вља ка... ЈКП
АТП на ме ра ва да по ве ћа ва ефи ка -
сност и обез бе ди ви ши ни во ква ли те -
та тран спорт них услу га, као и да
ства ра еко ло шки при хва тљив си стем
јав ног пре во за пут ни ка.

Ци ље ви ЈКП-а „Мла дост” су да ре -
ша ва имо вин ско-прав не про бле ме
спорт ске ин фра струк ту ре, те да са ни -
ра, ре кон стру и ше, адап ти ра, одр жа ва
и опре ма оно чи ме рас по ла же. За по -

сле ни у ЈП-у Град ска стам бе на аген -
ци ја ре ша ва ће стам бе не про бле ме
кроз раз вој со ци јал ног ста но ва ња и
уве ћа ње фон да со ци јал них ста но ва;
раз ма тра се и мо гућ ност ре кон струк -
ци је по сто је ћих обје ка та у јав ној сво -
ји ни ко ји се мо гу адап ти ра ти или
пре на ме ни ти у стам бе ни про стор.

На дај мо се да ће се бар од бор ни ци
те мељ ни је по све ти ти све му ово ме, а
до бро је да по сто ји па пир на ти траг о
од лу ка ма, по што ће мо се у го ди на ма
ко је сле де вра ћа ти да тим обе ћа њи ма.

Усво је ни су и из ве штај о ра ду и
фи нан сиј ски из ве штај за 2016. го ди ну
Цен тра за со ци јал ни рад „Со ли дар -
ност”, као и план ра да и фи нан сиј ски
план те уста но ве за 2017. Ме сна за -
јед ни ца Цен тар из ве сти ла је већ ни ке
о то ме да је у 2016. го ди ни из бу џе та
при хо до ва ла 1.650.000 ди на ра и пред -
ста ви ла струк ту ру рас хо да у иден тич -
ној ви си ни.

Град ско ве ће је са гла сно с тим да
Град по кре не по сту пак обез бе ђи ва ња
фи нан си ра ња про јек та за из град њу
но вих ка па ци те та за про из вод њу то -
плот не енер ги је, као и фи нан си ра ња,
из град ње и одр жа ва ња ло кал не пут не
ин фра струк ту ре по мо де лу јав но-

-при ват ног парт нер ства. По истом
мо де лу фи нан си ра ће се про је кат за -
ме не јав не ра све те.

На кра ју, од лу че но је да Град уче -
ству је на по кра јин ском кон кур су за
до де лу под сти цај них сред ста ва за
опре ма ње по љо чу вар ске слу жбе у
2017, те да за кљу чи уго вор с Јав ним
пред у зе ћем „Пу те ви Ср би је” из Бе о -
гра да ра ди ре гу ли са ња оба ве за у ве зи
са из град њом фе кал не ка на ли за ци је
на Ба ва ни штан ском пу ту.

С. Т.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКИХ ЧЕЛ НИ КА

Про лет кроз пла но ве 
и стра те ги је

На по но вље ним из бо ри ма ко ји су
11. апри ла одр жа ни у Гло го њу на би -
рач ком ме сту број 11 (Клуб пен зи о -
не ра) кан ди дат ко а ли ци је оку пље не
око Срп ске на пред не стран ке Алек -
сан дар Ву чић до био је убе дљи во нај -
ви ше гла со ва.

На овим из бо ри ма из ла зност је би -
ла 55,04 од сто, а ко ор ди на тор Ре пу -
блич ке из бор не ко ми си је у Пан че ву
Ми ло рад Ми ли ће вић из ја вио је да је
би рач ки од бор био у но вом са ста ву,
као и да су из бо ри про те кли у нај бо -
љем ре ду те да ни су при ја вље не не -
ре гу лар но сти.

Алек сан дар Ву чић је на том јед ном
би рач ком ме сту осво јио 628 гла со ва
или 77,72 од сто, Са ша Јан ко вић 100
гла со ва или 12,38 од сто, а Лу ка Мак -
си мо вић – Бе ли Пре ле та че вић 34 гла -

са или 4,21 од сто. Во ји слав Ше шељ је
до био 14 гла со ва, што је 1,73 од сто,
Бо шко Об ра до вић се дам или 0,87 од -
сто. За Ву ка Је ре ми ћа је гла са ло пе то -
ро би ра ча, што је 0,62 од сто, а за Са шу
Ра ду ло ви ћа че ти ри или 0,50 од сто.
Ми ро слав Па ро вић је на по но вље ним
из бо ри ма осво јио три гла са или 0,37
од сто, Алек сан дар По по вић и Не над
Ча нак до би ли су по два гла са или по
0,25 од сто, а је дан глас, или 0,12 од -
сто, осво јио је Ми лан Ста ма то вић.

У Гло го њу на овом јед ном би рач -
ком ме сту из бо ри су би ли по но вље ни

јер је РИК утвр дио да је у ку ти ји би -
ло ви ше гла сач ких ли сти ћа од бро ја
би ра ча ко ји су иза шли на из бо ре 2.
апри ла.

И на овим из бо ри ма би ли су при -
сут ни не за ви сни по сма тра чи ис пред
ор га ни за ци је ЦР ТА, ко ји су са оп -
шти ли да је све би ло ре гу лар но на
би рач ком ме сту, а да је не ре гу лар -
но сти би ло ван би рач ког ме ста. Ка -
ко смо не зва нич но од њих са зна ли, у
Гло го њу су на дан из бо ра би ли ви ђе -
ни ви со ки пан че вач ки функ ци о не ри
и ди рек то ри из ре до ва СНС-а.

Та стран ка ни је ко мен та ри са ла ове
на во де, већ је са оп шти ла да је ре зул -
тат до каз да Ву чић има по др шку гра -
ђа на.

– На по но вље ним из бо ри ма по др -
шка Ву чи ћу је чак и ве ћа не го у пр -

вом кру гу и то је до каз да гра ђа ни ве -
ру ју Ву чи ћу. Пре ко 32.000 гра ђа на
Пан че ва укуп но је ње га по др жа ло,
што је од ли чан ре зул тат – про ко мен -
та ри сао је Жељ ко Су шец, пред сед -
ник Град ског од бо ра СНС-а.

До ко нач них ре зул та та из бо ра тре -
ба још че ка ти. У ме ђу вре ме ну је РИК
до нео од лу ку да при хва ти још не ко -
ли ко жал би, па ће у Ле сков цу и Тр -
сте ни ку из бо ри на по је ди ним би рач -
ким ме сти ма би ти по ни ште ни, а но -
ви су за ка за ни за 17. април.

М. Д.

НА ЈЕД НОМ МЕ СТУ ПО НО ВЉЕ НИ ИЗ БО РИ

Гло гоњ ци на би ра ли шту



Предавање о великој Пољо-
привредно-индустријској из-
ложби у Народној башти 1905.
године, 11. априла, у Свечаној
сали Народног музеја прире-
дило је удружење грађана „По-
сети Панчево”. Скуп је отво-
рио новинар Ненад Живковић,
а говорила је Живана Крејић,
доктор туризмологије.

Пред публиком, која је по-
пунила свих 70 расположивих
столица, представљени су за-
нимљиви документи Историј-
ског архива о организацији

ове веома важне манифеста-
ције за наш град. Чуло се и ви-

дело много тога о реду вожње
возова и пароброда, појави пр-
вих таксиста у Панчеву, начину
пријављивања излагача, ула-
зницама за изложбу, фотогра-
фијама организатора и пави-
љона, рекламама производа...
Било је речи и о преводима
текстова из новина које су из-
лазиле и у Будимпешти и у на-
шем граду, а чији су новинари
описали Панчево и изложбу у
најлепшем светлу.

Иначе, у току је трећа сезо-
на пројекта „Сто фотографија

за 100 минута”. Према речима
организатора, највећи значај
ових предавања је у буђењу ле-
пих емоција наших суграђан-
ки и суграђана, који су и овог
пута за потребе презентације
уступали имовину својих пре-
дака, попут позивница за из-
ложбу и диплома и грбова гра-
да специјално израђиваних за
овај догађај.

Партнери УГ „Посети Пан-
чево” у реализацији пројекта
су Историјски архив и Народ-
ни музеј. С. Т.

агро тех нич ких ме ра – из гу би -
ће те за ра ду. Мо гу ће је да ра -
ди те и с гу бит ком. Не ки ми сле
да у по љо при вре ди има вре ме -
на за све и да су па о ри нон ша -
лант ни ти по ви. Ме ђу тим, не ке
ства ри на њи ви мо ра те да од -
ра ди те баш тог да на, јер су тра
је ка сно – об ја шња ва овај Гло -
го њац.

Нео п ход но је да се њи ва и
ува ља како би кул ту ра има ла
успе шно ни ца ње, оно у нај бо -
љем мо гу ћем про цен ту: тре ба
да иза ђе бар 98 од 100 од сто
по са ђе них би ља ка.

– Ве о ма је бит на ме ха ни за -
ци ја; са да има мо дис курс не
се ја ли це, ко је на јед на кој ду -
би ни оста вља ју се ме. Ако не ко
се ме оста не на три-че ти ри
сан ти ме та ра, а оп ти мал но је

Под по кро ви тељ ством Ми -
ни стар ства про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја Ре пу -
бли ке Ср би је, уз по др шку
Фа кул те та тех нич ких на у ка
из Но вог Са да, При вред не
ко мо ре Ср би је, Тех но ло шко-
ме та лур шког фа кул те та из
Бе о гра да и Ра дио-те ле ви зи је
Ср би је, ове го ди не ће три на -
е сти пут би ти ре а ли зо ва но
так ми че ње за нај бо љу тех но -
ло шку ино ва ци ју у Ср би ји.
Оно се, као др жав ни про је -
кат, не пре кид но одр жа ва од
2005. Рок за при ја вљи ва ње је
20. април.

Ка ко нам је об ја шње но у
Ре ги о нал ној при вред ној ко -

мо ри Ју жно ба нат ског управ -
ног окру га, При вред на ко мо -
ра Ср би је по др жа ва про је кат
„Нај бо ља тех но ло шка ино ва -
ци ја” и ак тив но уче ству је у
ње го вој ре а ли за ци ји, јер под -
сти че раз вој пред у зет нич ког
ду ха и пред у зет ни штва за -
сно ва ног на ино ва ци ја ма, а
зна ње и ино ва ци је је су је дан
од нај ва жни јих сту бо ва успе -
шних ком па ни ја и са мим
тим и при вре де јед не зе мље.

По чет ни на град ни фонд
ове го ди не из но си 4.000.000
ди на ра. Ви ше ин фор ма ци ја о
так ми че њу на ла зи се на веб-
сај ту www.inovacija.org.

С. Т.

Зна чај ме до но сне пче ле за
жи ви свет је не про це њив.
Ал берт Ајн штајн је го во -
рио: „Ка да би пче ле не ста -
ле, чо ве ку би оста ле че ти -
ри го ди не жи во та”. Пре но -
се ћи по лен с цве та на цвет,
ови ин сек ти до но се не мер -
љи ву еко ном ску и еко ло -
шку ко рист љу ди ма, биљ -
ка ма и при ро ди. Пче ле
мно гим биљ ка ма омо гу ћа -
ва ју про ду же так вр сте и
оп ста нак, уче ству ју у сма -
ње њу еро зи је и улеп ша ва -
њу жи вот не сре ди не.
Опра шу ју ћи са мо ни кле
биљ ке, ко је су основ на хра -
на ди вљих жи во ти ња, чи не
ва жну ка ри ку у лан цу ис -
хра не. Осим то га, од по -
себ ног су зна ча ја за га је не
биљ не вр сте, јер ве ћи ном
да на шње сор те ни су са мо -
о плод не и зах те ва ју уна кр -
сно опра ши ва ње, од но сно
пре но ше ње по ле на с јед -
ног цве та на дру ги, би ло са
исте, би ло са су сед не биљ -
ке, истог или дру гог хи -
бри да.

Од 82 га је не биљ не вр сте
у свет ској тр го ви ни, 77 од -
сто за ви си од опра ши ва ња
ин сек ти ма, а чак 48 од сто
ди рект но од пче ла. Због
ефи ка сни јег опра ши ва ња у
ве ли ком бро ју зе ма ља вр -
ши се из најм љи ва ње пче -
ли њих за јед ни ца. За мно ге
од пче ла ра ово пред ста вља
основ ни вид еко но ми са ња
и оп стан ка на тр жи шту.
Ова кав вид пче лар ства
нај за сту пље ни ји је у Ау -
стра ли ји, САД и за пад ној
Евро пи.

Пче ла ри у САД до би ја ју
250 до ла ра по ко шни ци за
опра ши ва ње ба де ма. Про -
це њу је се да се го ди шње у
САД из нај ми пре ко 2,5 ми -
ли о на пче ли њих дру шта ва
за по тре бе опра ши ва ња. У
Ка ли фор ни ји је на сна зи
уред ба о из најм љи ва њу
пче ла за опра ши ва ње по -
љо при вред них би ља ка, ко -
јом се про пи су ју од но си
из ме ђу пче ла ра и фар ме -
ра. Овај тренд ни је за о би -
шао ни на шу зе мљу, где на

Фру шкој го ри у ви со ко ин -
тен зив ним за са ди ма во ћа
пче ла ри до би ја ју до пет
евра по пче ли њем дру штву
за до се ља ва ње пче ла у вре -
ме цве та ња. Уз то, пче ла ри
оства ру ју до бре при но се
ме да.

Пче ла ма су за оп ста нак
по треб ни нек тар и цвет ни
прах. При ро да се по бри ну -
ла да сво јом гра ђом при ла -
го ди пче лу цве то ви ма би -
ља ка, а цве то ве да ми ри -
сом, бо јом и гра ђом при -
вла че пче ле. Ско ро тре ћи на
хра не ко ју да нас ко ри сти мо
до би ја се (не)по сред но за -
хва љу ју ћи ин сек ти ма опра -
ши ва чи ма. Уз по моћ пче ла
по ве ћа ва ју се при но си, ква -
ли тет пло до ва и се ме на и
убр за ва са зре ва ње мно гих
ва жних биљ них вр ста.

Пре ма по да ци ма Свет ске
асо ци ја ци је за пче лар ство,
по сто је 452 биљ не вр сте
зна чај не за пче лар ство. Ме -
ђу њи ма је и мно го ле ко ви -
тих, аро ма тич них и за чин -
ских би ља ка, бо га тих нек -
та ром и цвет ним пра хом.
При из бору ме до но сних ле -
ко ви тих вр ста, по треб но је
за до во љи ти два усло ва: да
биљ ке да ју ви ше од 300 ки -
ло гра ма ме да по хек та ру и
да цве та ју то ком ма ја, ју на,
ју ла и ав гу ста. Та да су да ни
то пли и ду ги, па па ша мо -
же мак си мал но да се ис ко -
ри сти. Нај че шће биљ не ме -
до но сне вр сте су: ба грем,
сун цо крет, уља на ре пи ца,
фа це ли ја, хељ да, ко ри јан -
дер, ми ло дух, бо рач и њи -
ма слич не. Ме ђу ле ко ви -
тим биљ ка ма ме до но сни
су: бо си љак, ко ко тац, чу -
бар, вре сак, ла ван да, жал -
фи ја, ми ло дух, ко ри јан дер,
не вен, ма тич њак, мен та,
кан та ри он... Њи хов мед је
аро ма ти зо ван, вр хун ског
ква ли те та и из ван ред ног
ми ри са.

Не ке од ме до но сних би -
ља ка мо гу би ти ин ди ка то -
ри pH вред но сти зе мљи -
шта, а о то ме чи тај те сле де -
ће не де ље у тек сту „Биљ ке
би о ин ди ка то ри”.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 14. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

6 Мора на све да се пази; ако не урадите 
на време било шта од агротехничких мера
– изгубићете зараду.

Јовица Загорац, пољопривредник

ЕКОНОМИЈА

Пче ле и пче ли ња па ша

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ, ТРИ НА Е СТИ ПУТ

Нај бо ља тех но ло шка 
ино ва ци ја

Укруг: пше ни ца, 
ку ку руз и сун цо крет

Па о ри ни су 
нон ша лант ни ти по ви

Мраз чи ни зе мљу
рас тре си том 
и ме ка ном

По што је Гло го њац Јо ви ца За -
го рац остао без по сла 2006. го -
ди не, од лу чио је да узме зе -
мљу у за куп, па да је, уз ону
ко ја је у ње го вом вла сни штву,
об ра ђу је. Са да се озбиљ но, на
65 хек та ра, ба ви ра та р ством.
Рад у по љу зах те ва мно го тру -
да и енер ги је, а Јо ви ци то сва -
ка ко не мањ ка.

– На го ди ну да на због пло -
до ре да вр тим три кул ту ре:
пше ни цу, ку ку руз и сун цо -
крет. Усев је јед но го ди шњи;
ка да ове го ди не по са дим жи -
то, ра ди се тро ја ре ње. Жи то
сти же кра јем ју на, по чет ком
ју ла; он да се плит ко уз о ре та
зе мља, на не ких де сет сан ти -
ме та ра, а то се ра ди да би се
ко ре но ви си сте ми окре ну ли
ка сун цу ка ко би се осу ши ли.
Ти ме се по сти же да сле де ће
го ди не има ма ње ко ро ва, чи ме
се ус по ста вља бо љи во до ва зду -
шни ре жим – по чи ње За го рац
при чу.

Бит на је ме ха ни за ци ја
Кра јем ав гу ста се њи ва још
јед ном плит ко по о ре, а тре ћи
пут се ду бо ко за о ре и том при -
ли ком ба ци основ но ђу бри во
(јед на од ком би на ци ја ка ли ју -

РАТАРСТВО: ИМА ПОСЛА, АЛИ И ПРИХОДА

УЗГАЈАЊЕ КУЛТУРА – НАЧИН ЖИВОТА

ма, фос фо ра и азо та, што за -
ви си од ква ли те та зе мљи шта
на кон крет ној пар це ли).

– Е, то та ко пре зи ми, зе мља
из мр зне и он да, с пр вим зна -
ци ма про ле ћа, уђем у њи ву се -
тво спре ма чем да бих је по рав -
нао, за тво рио бра зду. Ти ме
шти ти мо вла гу. По том, пре се -
тве ку ку ру за, пре ђем це лу по -
вр ши ну ма лом др ља чом. Ако
је пре ду сев ку ку ру зу би ло жи -
то, при нос је од 20 до 30 од сто
бо љи не го да је прет ход но ски -
ну та не ка дру га биљ ка. То се
та ко ра ди јер су се по ја ви ле
бо ле сти, по пут зла ти це; ку ку -
руз ни је мо но кул ту ра, ку ку руз
на ку ку руз не иде. Мо ра на све
да се па зи, по што ако не што
про фу ла те, про ма ши те, ако не
ура ди те на вре ме би ло шта од

– Кра јем ав гу ста сти же сун -
цо крет, ски да се, а од мах по -
том и ку ку руз. Он да но ви круг:
од ре диш њи ве где ће ти би ти
пше ни ца, об ра диш зе мљу, се -
јеш је... По том об ра диш све
пре о ста ло, пре о реш и за вр шио
си до но вог ци клу са, до ја ну а -
ра, фе бру а ра – ка же Јо ви ца.

Што ве ћа по вр ши на
Рад ни дан овог Гло гоњ ца по -
чи ње у се дам ују тро. Пр во
при пре ма ма ши не, па из ла зи
у по ље; не ка да ра ди и по мра -
ку, у за ви сно сти од оба ве за. Он
се ба ви и услу жном де лат но -
шћу: дру ги ма сво јим ма ши на -
ма за вр ша ва по сло ве. То уме,
због за ра де, на рав но, да му бу -
де у опи су по сла и до Но ве го -
ди не. Ка ко жи ви ра тар ко ји
об ра ђу је 65 хек та ра?

– Онај ко ји то озбиљ но ра ди
и има сво ју зе мљу – сјај но! У
мом слу ча ју то ни је та ко, јер
ве ћи ну зе мље узи мам у за куп.
Због кон ку рен ци је ме ђу па о -
ри ма и бли зи не Цре па је, где
их има баш ја ких, а на ши ата -
ри се су да ра ју, мо раш да се
так ми чиш с њи ма: пла ћаш
320 евра хек тар, не оста је ту
мно го про сто ра за за ра ду. За то
је им пе ра тив да ра диш што је
ве ћу мо гу ћу по вр ши ну и та ко
мо же да се жи ви; оста је до 200
евра чи стог при хо да по хек та -
ру. Да се раз у ме мо: не ка да не
бу де ни шта због ло ших це на,
су ша... Мо жеш да бу деш у гу -
бит ку; јед не го ди не сам ви сио
не ко ли ко хи ља да евра, па сам
узео кре дит, па се, сре ћом,
сле де ће го ди не све по кло пи -
ло. Нај го ре је што као при ват -
ник имаш мно го фак то ра на
ко је не мо жеш да ути чеш. Али
на у чио сам да у овом по слу
све оно што за ви си од те бе,
мо раш да ура диш ква ли тет но
и на вре ме. Не смеш ни ка да да
од у ста неш. А он да те и Бог по -
гле да – уз ше рет ски осмех ће
За го рац.

Пр ви је, хра бро, по чео да се -
је сун цо крет „гриц ко” у свом
ме сту, имао је је ди ни ма ши ну
„се лек тор” за одва ја ње зр на.
Кре нуо је и иде му, не жа ли се.

Пре пи суј мо ло ги ку...

С. Трај ко вић

не сна ге. Ком бај ни ра ње За го -
рац оба вља с бра том. Без моћ -
них ма ши на не ма до бр ог по -
сла. Наш са го вор ник ка же:

– Имам два трак то ра; ве ли ки
„фенд” од 175 ко ња уве зао сам
из Швед ске. Ма ли трак тор 539
слу жи ми за дру ге, лак ше ра до -
ве. Брат и ја по се ду је мо и „Кла -
сов” ком бајн, ко ји ла га но, за да -
на, мо же да ски не шест-се дам
ва го на, 60–70 то на, што је при -
нос са осам до де сет хек та ра.
Це лу по вр ши ну, на рав но, де -
лим на тре ћи не, јер мо раш да
ша раш, да ра диш с ви ше кул ту -
ра да би ти, по што не маш ни ка -
кав до го вор с др жа вом или от -
ку пљи ва чи ма, не где упа ли ло.

Сун цо крет се га ји слич но
као и ку ку руз, ко ји му је и пре -
ду сев. Ка да се кре не са се твом
по чет ком апри ла, од мах по -
што се по се је ку ку руз, гле да се
да се тај по сао за вр ши до кра -
ја тог ме се ца. Сор те сун цо кре -
та ко је Јо ви ца са ди до зво ља ва -
ју пр ска ње, а усев се ски да
кра јем ав гу ста, кра ћа му је ве -
ге та ци ја. По сла има пре ко це -
ле го ди не, За го рац при ча:

– У ја ну а ру, ако је за о ста ло
не ко ду бо ко ора ње, иа ко је им -
пе ра тив да се оно оба ви на је -
сен, још увек ни је ка сно да се
то за вр ши и уло ви мраз – он
чи ни зе мљу рас тре си том и ме -
ка ном. То ком фе бру а ра ло вим
да не ка ко бих мо гао да за тво -
рим бра зде, али и пре хра њу -
јем пше ни цу да бих јој дао по -
тен ци јал, сна ге за до бар раст.
То чи ним и у мар ту. Кра јем
тог ме се ца пше ни ца се пр ска
про тив ште то чи на. Ух, април
је уда ран: иде ко нач на при -
пре ма зе мље, се тва ку ку ру за и
сун цо кре та. У ма ју кре ћем с
хер би ци ди ма, бо рим се про -
тив ко ро ва. То ком ју на на ста -
вљам с тим и кре ћем с кул ти -
ви са њем, евен ту ал но се вр ши
до дат на пре хра на, чи ме се за -
вр ша ва при ча с ку ку ру зом и
сун цо кре том.

У ју лу се па о ри спре ма ју за
же тву пше ни це. По жа њу је и...
Ко нач но, има ју ма ло сло бод -
ног вре ме на: го ди шње од мо ре
увек пла ни ра ју од сре ди не ју -
ла до сре ди не ав гу ста.

ПОСЕТИ ПАНЧЕВО

Буђење лепих емоција

се дам-осам јер на тој ду би ни
има вла ге, ово дру го иза ђе,
ник не, а пр во оста не: он да
има те не јед на ко ни ца ње. То
ка сни је ства ра про блем у бор -
би про тив ко ро ва; сред ства ко -
ја у то ме по ма жу ко ри сте се
пре ма уз ра сту биљ ке. Не ка да
се де си да 20 да на не пад не
ки ша и да за то не ник не 30 од -
сто би ља ка; оне он да оста ну у
сен ци већ из ни кле кул ту ре,
бу ду ја ло ве, не ма при но са. Тај
лук суз озби љан по љо при вред -
ник се би не сме да до зво ли –
ја сан је Јо ви ца.

По де ла на тре ћи не
Он углав ном ра ди сам, по вре -
ме но му по ма же син, сту дент
по љо при вре де, ко ји је на јед -
ном хек та ру за са дио по вр ће. У
ра тар ству не ма ма ну ел не рад -



Бри финг за но ви на ре
срп ских ре дак ци ја

Ис ку ства ЕУ у обла сти
жи вот не сре ди не

Под окри љем ЕУ ин фо-цен -
тра, у окви ру про јек та „На пу -
ту ка ЕУ – По гла вље 27”, про -
шле не де ље је одр жан рад ни
са ста нак но ви на ра срп ских
ре дак ци ја на ко ме је би ло ре -
чи о ду жно сти ма и оба ве за ма
Ср би је у обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не и одр жи вог
раз во ја на пу ту при дру жи ва ња
ве ли кој европ ској по ро ди ци.
Реч је о про гра му PLAC II
(„Прав на по др шка пре го во ри -
ма”), ко ји се ре а ли зу је уз по -
др шку Де ле га ци је ЕУ у Ср би ји
и чи ји је циљ да се но ви на ри
бо ље упо зна ју са са др жи ном
сва ког по гла вља и про це сом
ускла ђи ва ња про пи са. Кроз
овај про је кат Европ ска уни ја
по ма же Ср би ји да по бољ ша
ускла ђе ност до ма ћег за ко но -
дав ства с прав ним те ко ви на -
ма ЕУ и спро во ђе ње прав них
ака та, као и да уна пре ди ка па -
ци те те ре ле вант них ин сти ту -
ци ја за успе шно во ђе ње при -
ступ них пре го во ра.

Два де се так но ви на ра има ло
је при ли ку да чу је о исто ри ја ту

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 14. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Зоран
Станижан

ДОНАЦИЈА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛУ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

ПОКРОВИТЕЉИ САВРЕМЕНЕ НАСТАВЕ
Модерна наставна
средства су нужност,
а не обест

Креда и зелена табла

Ученици нижих разреда ОШ
„Ђура Јакшић” захваљујући
донацији породица Словић и
Остојин имају могућност да
стичу знања на модеран и са-
времен начин. Од прошле не-
деље у учионицама где се одр-
жава настава ђака од првог до
четвртог разреда налазе се ин-
терактивне табле које пружају
низ различитих могућности у
наставном процесу. Према ре-
чима учитељице Драгане Мр-
ђанов, ово савремено наставно
средство биће јој од велике по-
моћи у раду.

– Она омогућава визуализа-
цију онога што деца нису у
прилици да виде у стварном
свету, а општепознато је да
малишани брже и боље усваја-
ју знање када нешто конкрет-
но виде. Може се користити у
свим деловима часа као ау-
дио-визуелно средство. Њена
интерактивност поспешује ак-
тивност деце током рада. Не
постоји предмет или наставна
јединица у којима паметна та-
бла не може наћи примену
приликом обраде новог садр-
жаја или утврђивања постоје-
ћег знања – рекла је учитељи-
ца за „Панчевац”.

Технолошке иновације
Модернизација наставе један
је од битних елемената разво-
ја образовног система. Богата
и развијена друштва улажу
огромна средства у осавреме-
њавање учила јер технолошки
развој изискује другачији при-
ступ и потребу да се ђаци што
брже и боље прилагоде ново-
насталој ситуацији. С друге
стране, фронтални приступ
извођења наставе потпуно је
превазиђен и модерна настава
захтева висок степен интерак-
ције између ученика. Истра-

живања показују да овакав на-
чин рада омогућава деци да
лакше и брже усвајају нова
знања, али да би то могло да се
оствари, школе морају обезбе-
дити учила која ће то омогу-
ћити.

Панчевачке школе труде се
и довијају на различите начи-
не да стигну до овог циља. У
томе имају подршку локалне
самоуправе, али та средства
нису довољна. Сваке године
се расписују конкурси или до-
дељује новац за модернизаци-
ју образовног система, али је
вишедеценијско неулагање
потпуно опустошило наше
школе када је реч о настав-
ним средствима. Изанђале и
полураспаднуте карте, оште-
ћени и избледели панои, зар-
ђала геометријска тела и још
много тога никако не могу
бити наставна средства у 21.
веку. У многим школама зе-
лена табла и креда и даље
служе за визуализацију на-
ставних јединица. Примера
ради, деци одраслој уз таблет
рачунаре и интернет бела
прашњава флека на зеленој

површини свакако ће бити
незанимљив покушај ожи-
вљавања ћелије.

Свеопшта добробит
Према речима Радета Барјак-
таревића, директора ОШ „Ђу-
ра Јакшић”, осавремењавање
наставног процеса веома је ва-
жан фактор како за саме уче-
нике, тако и за запослене у
образовним установама.

– Савремена настава пред-
ставља један сасвим другачији
приступ. Фронтална метода је
превазиђена ствар и просто је
илузорно очекивати од деце ко-
ја користе ИТ технологију да
усвајају знања само на тради-
ционалан начин – из књига и
радних свезака. Практична
примена знања и истраживач-
ки приступ у решавању пробле-
ма одлике су модерне наставе,
а то је могуће остварити помо-
ћу савремених учила. Родите-
љи су сагледали значај увођења
методолошких и технолошких
иновација, јер у томе виде до-
бробит како за школу, тако и за
децу. Много нам значе донаци-
је родитеља наших ученика у

Но ва ге не ра ци ја по ла зни ка
про гра ма „НИС шан са” пот -
пи са ла је не дав но уго во ре о
ра ду у по слов ној згра ди
НИС-а у Но вом Са ду, та ко да
ће 114 мла дих струч ња ка (73
опе ра те ра и 41 ин же њер) би -
ти за по сле но у НИС-у. Они
ће би ти рас по ре ђе ни на рад -
на ме ста у Пан че ву, Но вом
Са ду, Зре ња ни ну, Ки кин ди и
Еле ми ру. Пра во при ја вљи ва -
ња на кон курс „НИС шан са”
има ли су кан ди да ти са за вр -
ше ним фа кул те том без рад -
ног ис ку ства у стру ци, као и
са сред њом тех нич ком шко -
лом без рад ног ис ку ства.

На све ча но сти ко ја је тим
по во дом ор га ни зо ва на у По -
слов ном цен тру НИС-а пот -
пи сан је и Спо ра зум о ре а ли -
за ци ји про јек та „НИС шан са”
из ме ђу ком па ни је НИС и Ау -
то ном не По кра ји не Вој во ди -
не ко јим су утвр ђе ни ме ђу -
соб на пра ва и оба ве зе при ли -
ком за по шља ва ња ди пло ми -
ра них сту де на та и сред њо -
шко ла ца у НИС-у. У име
НИС-а то је учи нио Ан дреј
Ши ба нов, ди рек тор Функ ци -
је за ор га ни за ци о на пи та ња
НИС-а, а у име По кра јин ске
вла де Иван Ђо ко вић, по кра -
јин ски се кре тар за при вре ду
и ту ри зам.

Да под се ти мо, ре а ли за ци -
ја про гра ма за по шља ва ња
мла дих у НИС-у по че ла је
2010. го ди не кроз про грам
„Пр ва шан са”, а две го ди не
ка сни је он се раз вио у про -
грам „НИС шан са”.

– Ви ше од 800 љу ди про -
шло је кроз про грам „НИС
шан са” и ве ћи на њих је оста -
ла да ра ди и до при но си успе -
ху и да љем раз во ју на ше ком -
па ни је. Да нас има мо струч -
ња ке из раз ли чи тих обла сти
– ин же ње ре ру дар ства, тех -
но ло ги је, ге о ло ги је, ма шин -
ства, елек тро тех ни ке и све
ове про фе си је су по треб не за

да ље уна пре ђе ње НИС-а,
као јед не од нај у спе шни јих
ком па ни ја у ре ги о ну. Ва ма
лич но же лим све нај бо ље и
са ве ту јем да сва ког да на
стек не те но ва зна ња и ис ку -
ства, што ће вам ко ри сти ти
у на ред ним ко ра ци ма у ка -
ри је ри. Та ко ђе, же лим да
за хва лим на шим парт не ри -
ма из Ау то ном не По кра ји не
Вој во ди на за по моћ у ре а -
ли за ци ји овог ко ри сног
про гра ма. Уве рен сам да ће -
мо за јед но на ста ви ти ову
ле пу прак су – ре као је Ан -
дреј Ши ба нов у по здрав ном
го во ру кан ди да ти ма „НИС
шан се”.

На кон ве ли ког успе ха пан че -
вач ких сред њо шко ла ца на
др жав ном так ми че њу из фи -
зи ке наш град се мо же по хва -
ли ти још јед ним ма е страл -
ним ре зул та том. Овог пу та за
то су за слу жни основ ци и њи -
хо ви мен то ри, ко ји су на не -
дав но за вр ше ној ре пу блич кој
смо три фи зи ча ра осво ји ли
ве ли ки број од лич ја.

У ка те го ри ји уче ни ка ше -
стог раз ре да Ања Шу шњар
(ОШ „Све ти Са ва”) и Ог њен
Шкр бић из стар че вач ке основ -
не шко ле „Вук Сте фа но вић
Ка ра џић” осво ји ли су пр ва ме -
ста, док су ђаци ОШ „Бран ко
Ра ди че вић” Алек сан дар Ста -
ној ко вић и Ми хај ло Сли јеп -
че вић би ли дру ги, а Ана Бој -
ко вић, уче ни ца ОШ „Сте ви ца

Јо ва но вић”, осво ји ла је тре ће
ме сто. Ка да је реч о сед ма ци -
ма, Алек са Вуч ко вић (ОШ
„Ми ро слав Ан тић Ми ка”) и
Фи лип Ран ко вић (ОШ „Иси -
до ра Се ку лић”) би ли су дру -
ги, а Та ди ја По по вић (ОШ
„Иси до ра Се ку лић”) из бо рио
је тре ће ме сто. Пан че вач ки
осма ци Ни ко ла Цин цо вић
(ОШ „Ва са Жив ко вић”) и
Алек сан дар Цу цић (Ма те ма -
тич ка гим на зи ја, Бе о град)
осво ји ли су сре бр на од лич ја,
а Алек сан дар Цу цић се ква -
ли фи ко вао и за Срп ску фи -
зич ку олим пи ја ду.

На кра ју тре ба ис та ћи да
су осва ја чи од лич ја на др -
жав ној смо три по ла зни ци
Ре ги о нал ног цен тра за та -
лен те „Ми хај ло Пу пин”.

НИС ШАН СА 2017.

До при нос раз во ју

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ФИ ЗИ ЧА РА

Пре гршт од лич ја

овој беспарици јер захваљујући
њима ми смо у прилици да на-
ставницима омогућимо да раде
свој посао на савременим учи-
лима, а ђацима да ухвате корак
с временом у коме су оператив-
но знање и креативна способ-
ност веома важни елементи –
рекао је Барјактаревић за наш
лист поводом родитељске до-
нације за ову школу.

Међу новим наставним
средствима ОШ „Ђура Јак-
шић” налазе се још ТВ и рачу-
нар које су донирали чланови
породице Мирковић и пројек-
тор за чију су нaбавку новац
обезбедили родитељи деце из
одељења II2.

Пример грађана у случају
„Ђурине школе” није једини –
многи Панчевци су последњих
година били покровитељи вас-
питно-образовним установама
на територији нашег града. У
тешким временима овакве ак-
ције су од великог значаја и за
сваку су похвалу, али ти хума-
ни подухвати не могу решити
проблем – они само указују на
то да нам је школство сирома-
шно и сведено на ентузијазам
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Је дин стве на еко ло шка по ли ти ка
ва зду ха, што је из и ски ва ло од -
ре ђе не ме ре.

– Ра ђа ње европ ске по ли ти -
ке жи вот не сре ди не на ста ло
је услед спле та окол но сти –
по сле ди ца за га ђе ња, при ти ска
јав но сти, све сти о нео п ход но -
сти ре гу ли са ња, као и ме ђу на -
род них кон фе рен ци ја и за кљу -
ча ка ко ји су до но ше ни. У по -
чет ку су и про пи си би ли на ме -
ње ни пре све га за га ше ње по -
жа ра, а то ком вре ме на фо кус
је пре шао на пре вен ци ју и пла -
ни ра ње – ре као је он и до дао
да ци ље ви Уни је о жи вот ној
сре ди ни не ка да де лу ју ису ви -
ше ам би ци о зно, а као при мер
је на вео ква ли тет во да. На и ме,
ди рек ти вом из 2000. го ди не
по ста вљен је циљ да 2015. ста -
тус свих во да бу де до бар, што
под ра зу ме ва би о ло шке, хе миј -
ске и мор фо ло шке од ли ке, од -
но сно и за га ђе ње, и би о ди вер -
зи тет, и ко ли чи ну во де.

Тај циљ ни је по стиг нут, али
је оства рен ве ли ки на пре дак и
ЕУ не од у ста је од то га. Ка да је
реч о ре гу ли са њу жи вот не сре -
ди не, че сто се на во ди и да је то
ску по, али Гор ди ја ни сма тра
да су ко ри сти од еко ло шких
про пи са ве ће од тро шко ва ко -
је они до но се, јер је реч о за -
шти ти жи вот не сре ди не и
здра вља љу ди.

Са стан ку су при су ство ва ли
и Сте фен Ху до лин, шеф опе -
ра ци ја Сек тор 2 у Де ле га ци ји
ЕУ у Ср би ји, и Ива на Ђу рић,
по моћ ни ца ди рек то ра у Кан -
це ла ри ји за европ ске ин те гра -
ци је Вла де Ср би је.

европ ске еко ло шке по ли ти ке,
оче ки ва њи ма зе ма ља чла ни ца
и европ ским ди рек ти ва ма,
али и да на кон крет ним при -
ме ри ма ви ди на ко ји на чин ЕУ
ре ша ва по сто је ће еко ло шке
про бле ме.

Ду го пу то ва ње у ЕУ
Го сту ју ћи пре да вач био је Ђо -
ва ни Гор ди ја ни, екс перт про -
јек та PLAC II и ду го го ди шњи
слу жбе ник Европ ске ко ми си је
за ду жен за спро во ђе ње европ -
ске еко ло шке по ли ти ке. Он је
оку пље ним но ви на ри ма пред -
ста вио осно ве европ ске еко ло -
шке по ли ти ке и упо знао при -
сут не с ди рек ти ва ма ко је ре гу -
ли шу жи вот ну сре ди ну и одр -
жи ви раз вој. У свом из ла га њу
је ис та као да је пред Ср би јом
дуг пут ка да је реч о им пле -
мен та ци ји и спро во ђе њу за -
кон ских ре гу ла ти ва ЕУ. Ка ко
је ре као, по сао је те жак и оби -
ман, али то не тре ба да обес -

хра бри гра ђа не, јер се све ово
ра ди за рад ин те ре са свих нас.
Очу ва ње здра вља љу ди и обез -
бе ђи ва ње усло ва сва ком по је -
дин цу да оства ри то пра во
при о ри тет је ових ре фор ми.

Сплет окол но сти
Пре ма ње го вим ре чи ма, у ЕУ
је 80 од сто про пи са о жи вот -
ној сре ди ни до не то на ни воу
Уни је, а са мо јед на пе ти на по -
ти че с на ци о нал ног ни воа.
Гор ди ја ни је об ја снио да је у
еко ло шким про пи си ма ва жно
да ци ље ви за опо ра вак жи вот -
не сре ди не бу ду ам би ци о зни и
да се си ту а ци ја пом но пра ти и
пла ни ра.

Ка ко је ис та као, у ЕУ су до
се дам де се тих про пи си о жи -
вот ној сре ди ни би ли рет ки,
при че му су скан ди нав ске зе -
мље би ле пр ве ко је су их до но -
си ле. У то до ба кре ну ли су да
се по ја вљу ју про бле ми у жи -
вот ној сре ди ни, по пут за га ђе ња



Обележавање Светског дана
здравља било је повод и за
градско такмичење ученика
основних и средњих школа у
квизу „Шта знаш о здрављу”,
које је 6. и 7. априла одржано
у просторијама панчевачког
Црвеног крста.

У квизу је учествовало три-
десет такмичара подељених у
десет екипа, а сви они дошли
су из осам школа: Медицинске
школе „Стевица Јовановић”,
Гимназије „Урош Предић”,
Средње школе „Паја Маргано-
вић” и из основних школа
„Мирослав Антић”, „Аксентије
Максимовић” из Долова, „Гоце
Делчев” из Јабуке, „Доситеј
Обрадовић” из Омољице и
„Жарко Зрењанин” из Банат-
ског Новог Села.

По одлуци жирија Црвеног
крста, који су чинили др Жи-

ворад Стошић, епидемиолог,
Мира Јовановић, виша меди-
цинска сестра, и Осман Хамза-
гић, виши медицински техни-
чар, на покрајинској смотри,
која ће бити одржана 12. апри-
ла у Новом Саду, Панчево ће, у
категорији подмлатка, предста-
вљати Емилија Станојевић, уче-
ница ОШ „Доситеј Обрадовић”

из Омољице, чији је ментор
наставница Ивана Насковић

Словић, а у категорији омла-
дине Кристина Стаменковски,
ученица Медицинске школе,
чији је ментор професорка
Светлана Живанов.

У складу са слоганом „Де-
пресија – хајде да разговара-
мо”, под којим се обележава
Светски дан здравља, члан
жирија др Живорад Стошић у
уводном делу квиза присутни-
ма је одржао предавање о де-
пресији. Реализацију такми-
чења подржала је Кућа здра-
вља „Олеа”, која је обезбедила
сендвиче за учеснике.

Обе ле жа ва њу 7. апри ла при -
дру жио се и Дом здра вља, и то
ор га ни зо ва њем ак ци је пре вен -
тив них пре гле да за за по сле не
у До му омла ди не, као и фи на -
ла ве ли ког так ми че ња „Здра ва
шко ла”, ко је је одр жа но у
Основ ној шко ли „Све ти Са ва”.

Реч је о над ме та њу уче ни ка
че твр тих раз ре да основ них
шко ла, ко је су пре шест го ди на

осми сли ле се стре из Па тро на -
жне слу жбе с ци љем да под -
стак ну ма ли ша не да кроз игру
и уче ње усво је нај ва жни ја са -
зна ња о здра вљу и здра вим
сти ло ви ма жи во та.

На кон школ ских и ме ђу -
школ ских так ми че ња, одр жа -
них то ком про те клих ме се ци,
у фи на ле су се пла си ра ли ђа -
ци из шко ла „Све ти Са ва”,
„Ва са Жив ко вић” и „Мо ша
Пи ја де” из Ива но ва. Нај бо ље
зна ње по ка за ли су че твр та ци
из „Ва си не шко ле”, ко ји су
про гла ше ни за ово го ди шње
по бед ни ке.

Петак, 14. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пре ко пет од сто 
по пу ла ци је у Ср би ји
има симп то ме бо ле сти

Мо гу ће спре чи ти и
ле чи ти по ре ме ћај

По во дом Свет ског да на здра -
вља, чи ја је ово го ди шња те ма
де пре си ја, пан че вач ки За вод
за јав но здра вље је, у са рад њи
с Цен тром за еду ка ци ју и ис -
тра жи ва ње у ме ди ци ни, еко -
ло ги ји и со ци о ло ги ји и Срп -
ским ле кар ским дру штвом, у
пе так, 7. апри ла, у Град ској
упра ви при ре дио пре да ва ње
под на зи вом „Де пре си ја и фи -
зич ка ак тив ност”.

Пре да ва чи су би ли прим. др
Ду брав ка Ни ко лов ски из по -
ме ну тог за во да и го шћа из
Швед ске др Ха не Кар лсон.
Скуп је био на ме њен здрав -
стве ним рад ни ци ма, али и
спорт ским струч ња ци ма, као
и оста лим за ин те ре со ва ни ма
за из ла га ње о то ме ка ко се фи -
зич ка ак тив ност у европ ским
зе мља ма „про пи су је на ре -
цепт” и ка ко она мо же по бољ -
ша ти рас по ло же ње де пре сив -
ним осо ба ма.

У окви ру ово го ди шње кам -
па ње, струч ња ци За во да у са -
рад њи са Спорт ским са ве зом

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ЗДРА ВЉА

КО ЛИ КО СМО ДЕ ПРЕ СИВ НИ

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Ле пе тре па ви це чи не да ли це
до ђе до из ра жа ја и да очи за -
бли ста ју. Кру на сва ког шмин -
ка ња су упра во гу сте и ле пе
тре па ви це. Али да би би ле са -
вр ше не, тре ба их сва ко днев но
не го ва ти. Пр ви ко рак под ра -
зу ме ва да увек до бро ски не те
ма ска ру с њих ми це лар ном
во дом или спе ци јал ним дво -
фа зним ло си о ном. По том их
тре ба на ма за ти ко ко со вим
или ри ци ну со вим уљем, ка ко
би би ле гу шће и ду же. За раст
тре па ви ца је та ко ђе од лич но
уно си ти ви ше ви та ми на Б и Е.
Од лич на ма ска за тре па ви це
је охла ђе ни чај од жал фи је.
Умо чи те у ње га туп фе ре и др -
жи те их по том два де се так ми -
ну та на очи ма.

Ако же ли те ин стант са вр -
шен ство, ко зме ти ка увек има
ре ше ње, а то су сви ле не тре -
па ви це. Оне се ле пе по је ди -

нач но: јед на сви ле на на јед ну
при род ну. Про цес ра да је сте
ду жи – око сат и по за пр ви
пут, али се ре зул тат ис пла ти.
До би ју се гу сте, ле пе тре па ви -
це при род ног из гле да, ко је
ни су те шке и не осе ћа ју се на
кап ку. Ко зме ти чар бла го ле -
пљи вом тра ком одво ји до ње
од гор њих тре па ви ца, по том
при сту па ле пље њу јед не сви -
ле не на јед ну при род ну, на од -
ма шће ним тре па ви ца ма. По -
сто ји ви ше ду жи на и гу сти на
сви ле них тре па ви ца, а по ред
же ље кли јен та, пре суд ну уло -
гу при из бо ру има ко зме ти -
чар, јер он нај бо ље зна ко ји ће
се об лик укло пи ти с при род -
ним тре па ви ца ма. Вре ме тра -
ја ња сви ле них про ду же та ка је
око ме сец да на, а по том се ра -
ди ко рек ци ја. При род не дла -
чи це има ју век тра ја ња од 30
до 60 да на, па сход но то ме
тре ба до ћи на ко рек ци ју.

Ле пак ко ји се ко ри сти за
сви ле не тре па ви це без бе дан
је и ду го тра јан. Тре ба на гла -
си ти да се на кон ста вља ња
ових тре па ви ца не тре ба
уми ва ти или ку па ти у ба зе ну
на ред них не ко ли ко са ти ка -
ко би се ле пак до бро осу -
шио. По сто је и спе ци јал не
ма ска ре за сви ле не тре па ви -
це на ба зи во де, ко је мо же те,
али не мо ра те ко ри сти ти.

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

Са вр ше не тре па ви це

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, де си се че сто да
нас не ки стих или пак лик с
фо то гра фи је за час вра те у
не ки дав но за ро бље ни тре ну -
так. Сви има мо моћ да бр зи -
ном ми сли от пу ту је мо уна -
траг, у мо ме нат про жи вље не
ле по те јед ног тре нут ка ко ји
смо са чу ва ли од за бо ра ва.
На рав но да не ка се ћа ња до -
ла зе и не зва на, обо је на гор -
чи ном из ре че ног или пре ћу -
та ног. Нај бо љи ле кар свих
нас – вре ме – на кра ју ипак
про бе ре успо ме не, са чу ва
оне ле пе, а оне дру ге за ко па
ду бље у за бо рав.

Про пу ште ни кроз фил тер
вре ме на, мно ги тре ну ци ко је
при зо ве мо у са да шњост по -
ста ју ма ло до те ра ни ји и леп -
ши не го што су то би ли у тре -
нут ку ства ра ња. То се де ша ва
он да ка да је са мо се ћа ње чу -
вар успо ме на. Не пам ти мо
ми ни све љу де, ни све ре чи,
ни све бо је; пам ти мо са мо
осе ћа је ко је су у на ма иза зва -
ле не ке осо бе или оно што су
оне из го во ри ле. Ми у веч ност
не скла ди шти мо сам до га ђај,
већ емо ци је ко је је он иза звао
у на ма. Ко ли ко год да је вре -
ме на про шло, сва ко вра ћа ње
у за пам ће ни тре ну так иза зи ва
емо ци ју исте ја чи не ко ју је
она има ла ка да је пр ви пут
про жи вље на. Вре ме је са мо
об у че у по нос, у ту гу, у за хвал -
ност или у ра дост, оштре ћи
јој на тај на чин иви це ко ји ма
се усе ца у на ше жи во те.

Ко ли ко је са мо не по зна -
тих љу ди ко ји су нам на пра -
ви ли тре ну так за пам ће ње,
јер су нам, не чим што су ре -
кли или учи ни ли, улеп ша ли
је дан дан у жи во ту, ко ји би,

да ни је би ло њих, био исти,
пред ви див и са свим оби чан.
Се ћа мо се ра до не чи јег осме -
ха, ко ји је рас те рао ма глу на -
тму ре ног ју тра, или ре чи ко -
је су нам да ле по твр ду лич не
вред но сти баш он да кад смо
по че ли да сум ња мо у се бе.
По ја ви се и на на шем ли цу
сме шак ка да нас ми рис би ло
ко је ка фе под се ти на ону не -
ку љу бав ну и по љуп ци ма ис -
пре ки да ну... или на ону пр ву
ју тар њу с ду шом ку ва ну, ко ја
да је елан за по сао.

Нео пи сив је и не ствар но
леп тре ну так ко ји нам не ко
ја ко драг по да ри и за мр зне у
веч но сти. Увек ће иза зва ти
осмех и су зу исто вре ме но и
не по сто је ре чи до вољ но до -
бре за опи си ва ње ма ги је ко -
ју то по кре ће у на ма. Онај
час ка да вре ме пре ста је да
по сто ји, а го во ри се са мо по -
гле дом, до вољ но je снажaн
да укле ше ле по ту свог ства -
ра ња у ср це за у век. Не што
зна чај но, по пут би ло че га
што је пр ви пут учи ње но
или из го во ре но, кад год да
бу де при зва но у се ћа ње, обо -
ји ће нам још мно го тре ну та -
ка истим емо ци ја ма и од у -
зи ма ће дах истом сна гом.

Сви има мо моћ да учи ни -
мо не чи ји дан не за бо рав -
ним, да ути че мо на ства ра -
ње не ког тре нут ка ко ји на ма
ни је на ро чи то би тан, а не ко
ће га пам ти ти це лог жи во та.
Мо же мо из ре че ним не ко ме
ули ти на ду у бо ље или про -
бу ди ти же љу за про ме ном.
Ка да би смо кре ну ли у дан с
том на ме ром, обо га ти ли би -
смо га с мно го ви ше тре ну -
та ка ко је же ли мо да за др -
жи мо у се ћа њу.

Не ко ко ри сти свој та ле нат
да ове ко ве чи тре ну так у
оно ме што на пра ви, на сли ка
или на пи ше. У тој умет но -
сти мо же мо да ужи ва мо из -
но ва и да тра жи мо дру га чи -
је од го во ре на иста пи та ња.
Али баш сви има мо моћ да
не ко ме по кло ни мо тре ну так
вре дан пам ће ња. Зар ни је од
то га и на пра вљен овај вре -
мен ски низ зва ни жи вот – од
тре ну та ка ко ји су се из дво ји -
ли из обич но сти и „већ ви ђе -
но сти” сва ко дне ви це?

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

па те 419.302 осо бе (пет од сто
по пу ла ци је), а она че шће по -
га ђа же не, ста ре и си ро ма шне.
Ис тра жи ва ња здра вља ста нов -
ни штва Ср би је вр ше на од
2000. до 2013. го ди не по ка зу ју
тренд по ве ћа ња уче ста ло сти
де пре си је.

Пре ма по да ци ма За во да, то -
ком про шле го ди не у Ју жно ба -
нат ском окру гу еви ден ти ра на
су че ти ри слу ча ја афек тив них
по ре ме ћа ја (по ре ме ћа ја рас -
по ло же ња, Ф30–Ф39) у пред -
школ ској, 48 у школ ској и
5.322 слу ча ја у од ра слој по пу -
ла ци ји. У овој гру пи обо ље ња
се на ла зи и де пре си ја. Сто га је
циљ ово го ди шње кам па ње да
љу ди ко ји има ју симп то ме те
бо ле сти на у че нај пре да их
пре по зна ју, а по том и да се
охра бре да по тра же по моћ,
као и да се сма њи стиг ма по ве -
за на са овим мен тал ним по ре -
ме ћа јем. У За во ду на гла ша ва -
ју да раз го вор са осо ба ма од
по ве ре ња мо же би ти пр ви ко -
рак ка опо рав ку.

Јед на од нај ва жни јих по ру -
ка ко је се ис ти чу ка да се го во -
ри о де пре си ји, је сте да се ова
бо лест мо же ефи ка сно спре -
чи ти и ле чи ти. Ле че ње обич но
укљу чу је пси хо те ра пи ју или
ко ри шће ње ан ти де пре сив них
ле ко ва, или и јед но и дру го.

Пан че во спро во де ан ке ту за
од ра сле спор ти сте и ис пи ту ју
да ли по сто је пре ди спо зи ци је
за де пре сив но по на ша ње. И
оста ли за ин те ре со ва ни гра ђа -
ни ста ро сти од осам на ест до
че тр де сет го ди на мо гу уче ство -
ва ти у ис пи ти ва њу и по пу ни ти
ан ке ту ко ја је до ступ на на сај ту
За во да: www.zjzpa.org.rs.

Де пре си ја је бо лест ко ју ка -
рак те ри шу ту га, гу би так ин те -
ре со ва ња за до га ђа је из не по -
сред не око ли не, уз не мо гућ -
ност оба вља ња сва ко днев них
ак тив но сти, и то у тра ја њу од
нај ма ње две не де ље. Љу ди ко ји
па те од де пре си је има ју не ко ли -
ко ка рак те ри стич них симп то ма:

гу би так енер ги је, про ме ну апе -
ти та, по ре ме ћај сна, анк си о -
зност, сма ње ну кон цен тра ци -
ју, осе ћа ње без вред но сти, кри -
ви це и без на ђа, и ми сли о са -
мо по вре ђи ва њу или са мо у би -
ству. Пре ма по да ци ма СЗО, на
гло бал ном ни воу чак 322 ми -
ли о на љу ди, тј. 4,4% по пу ла -
ци је, па ти од де пре си је. Ова
бо лест је глав ни узрок око
800.000 са мо у би ста ва го ди -
шње на свет ском ни воу и пред -
ста вља дру ги во де ћи узрок
смр ти ме ђу мла ђом по пу ла ци -
јом. Оче ки ва но, и у Ср би ји је
си ту а ци ја слич на. Ово го ди -
шњи из ве штај СЗО по твр ђу је
да од де пре си је у на шој зе мљи

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ова кре а тив на ус кр шња
по сла сти ца бр зо се при пре -
ма, по сна је, не пе че се,
здра ва је и уку сна. Сво јим

за ни мљи вим из гле дом оду -
ше ви ће по себ но де цу, ко ју
сло бод но мо же те укљу чи ти
у при пре му. Сре ћан Ус крс!

Са стој ци: 200 г цр не чо ко ла де, 100 г корн флек са, јед на су пе на ка ши -

ка ма сли но вог уља, јед на су пе на ка ши ка ме да и ми ни чо ко лад на ја ја.

При пре ма: Из ло ми ти чо ко ла ду на коц ки це и по ме ша ти са уљем.

Ото пи ти у ми кро та ла сној је дан и по ми нут на нај ја чој тем пе ра ту ри.

Про ме ша ти док се чо ко ла да пот пу но не ото пи. Корн флекс ста ви ти у

ке су, па из мр ви ти окла ги јом. Си па ти корн флекс у чо ко ла ду и до да -

ти мед. Ме ша ти док чо ко ла да не пре кри је сав корн флекс.

У ка луп за 12 ма фи на ста ви ти па пир не кор пи це. Си па ти по јед -

ну су пе ну ка ши ку сме се у кор пи це. Ка фе ном ка ши чи цом по ме ра ти

сме су на иви це кор пи це, фор ми ра ју ћи при том бла го уду бље ње у

сре ди ни. Ста ви ти у за мр зи вач да се стег не. Гне зда из ва ди ти из

кор пи ца и у њих по ре ђа ти чо ко лад на ја ја.

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

Тре ну так

ФИ НА ЛЕ ТАК МИ ЧЕ ЊА „ЗДРА ВА ШКО ЛА”

По бе ди ли ђа ци 
из „Ва си не”

ЦРВЕНИ КРСТ

Квиз за основце и средњошколце

Пи ше: Драгана Јоцовић

Чо ко лад на гне зда

У Швед ској се про тив де пре си је бо ре (и) фи зич ком ак тив но шћу



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ

И СКРОБА У ФЕЦЕСУ

Цена: 600 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗЕ УРЕЕ И КРЕАТИНИНА 

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• ТУМОР-МАРКЕР PSA

Цена: 650 динара

• ТУМОР-МАРКЕР fPSA

Цена: 750 динара

Петак, 14. април 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О



ПО ВЕ ЉА МО МИ РУ ПА У НО ВИ ЋУ

Нај ви ше при зна ње 
за жи вот но де ло

„На мо је књи жев не ве че ри до -
ла зи озбиљ на пу бли ка. Ја им
чи там афо ри зме, а они мр тви
– хлад ни”, је дан је од афо ри за -
ма ко је је Алек сан дар Ба љак
про чи тао на про мо ци ји сво је
но ве књи ге „Зи до ви на хо ри -
зон ту”, одр жа ној у че твр так, 6.
апри ла, у чи та о ни ци Град ске
би бли о те ке. „Ова ко да ље не
иде. За то смо пу ца ли се би у
но гу”; „Ни смо из гу би ли до дир
с ре ал но шћу. На про тив, стал -
но уда ра мо гла вом о зид”;
„Мр жња ов де има ду бо ке ко -
ре не. Све је по че ло док смо се
још во ле ли”... То су још не ки
од оних ко је је ау тор про чи тао,
а у књи зи их има укуп но 2.700.

Алек сан дар Ба љак ка же да
са ти ри ча ри ин спи ра ци ју цр пе
из све га што нас окру жу је, а да
је афо ри сти ча ри ма у зе мљи
као што је на ша знат но лак ше,
јер сва ко днев но има ју по вод
да о не че му пи шу.

– Ми слим да би афо ри за ма,
са ти ре и ху мо ра би ло и да не ма
све га ово га што нам се до га ђа.
Људ ска глу пост је веч на и мо же
се го во ри ти о људ ским ма на ма
увек, у сва ком вре ме ну, у сва -
ком си сте му. На рав но, афо ри -
сти ча ри се тру де да пи шу та ко
да то има и уни вер зал ну вред -
ност, али да се и од но си на са -
да шње вре ме. Не ма до брог
афо ри зма ако ни је уни вер за -
лан. Ја ко је те шко на ћи два-три

сми сла и не ка ко их сме сти ти у
јед ну ре че ни цу. Афо ри сти ча ри
су по себ на вр ста љу ди ко ји во ле
да пи шу крат ко. Они про сто
има ју ту по тре бу да се са жи ма -
ју. То су две по тре бе – да се бу де
кри ти чан пре ма сво јој око ли ни,
али и да све то бу де крат ко и

ефект но из го во ре но. И за и ста,
афо ри зам има ту из ван ред ну
моћ кад је та ко на би јен сми -
слом и бре ме нит зна че њи ма –
об ја шња ва Ба љак.

По се ти о ци су слу ша ли и
афо ри зме на шег су гра ђа ни на
Зо ра на Т. По по ви ћа. Он је го -
во рио не ке из збир ке „Да ће
Бог, ако Бог да”, али и но ве, о
од но си ма из ме ђу му шка ра ца
и же на, ко ји ће се на ћи у на -
ред ној књи зи.

Алек сан дар Ба љак је до бит -
ник број них на гра да, ме ђу ко -
ји ма су До ма но ви ће ва на гра да
за књи гу „Зи до ви на хо ри зон -
ту”, на гра да у То ри ну за све у -
ку пан књи жев ни рад и на гра -
да ли бан ске фон да ци је „На џи
Нај ман” за жи вот но де ло.

Из ло жба ра до ва по ла зни ка
Зим ске шко ле ка ри ка ту ре, ко -
ју во ди илу стра тор и ка ри ка -
ту ри ста Ни ко ла Дра гаш, отво -
ре на је у че твр так, 6. апри ла, у
га ле ри ји До ма омла ди не.

Де ца и мла ди, уз ра ста од
шест до пет на ест го ди на, има -
ли су при ли ку да ра де пор трет -
ну ка ри ка ту ру, ка ри ка ту рал ни
стрип, да пра ве ори ги нал не
цр те же ко ри сте ћи са мо ге о ме -
триј ске об ли ке, да на цр та ју
свог Сне шка Бе ли ћа про вла че -
ћи га кроз раз не си ту а ци је и

те ме, да ура де идеј но ре ше ње
ма ско те, илу стру ју афо ри зме…
Го сти Зим ске шко ле ка ри ка ту -
ре би ли су Сла ви ша Ше вр та
(ка ри ка ту ри ста), Ни на Ма нић
(сли кар ка и ли ков ни пе да гог),
Зо ран Т. По по вић (са ти ри чар)
и Мар ко Сом бо рац (ка ри ка ту -
ри ста „Бли ца”).

Му зи ка

Сре да, 19. април, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -

дур”: кон церт уче ни ка ви о ли не из кла се про фе сор ке Бор ја -

не Стра жме ште ров. На про гра му ће би ти де ла А. Ви вал ди ја,

Е. Ла лоа, Ј. Хајд на, Ф. Шу бер та и дру гих ау то ра.

Пе так, 21. април, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -

дур”: кон церт уче ни ка хар мо ни ке из кла се про фе сор ке Ра мо -

не Ди ми три је вић Ба лаћ. На ре пер то а ру ће би ти ком по зи ци је

Г. Ф. Хен дла, Г. Ф. Те ле ма на, Ј. Кри ге ра и дру гих ства ра ла -

ца, као и об ра де тра ди ци о нал них ме ло ди ја.

Књи жев ност

Пе так, 21. април, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:

про мо ци ја књи ге при ча Ота Хор ва та „Као Це ла но ви љу бав -

ни ци”. Са ау то ром ће раз го ва ра ти књи жев ник Ву ле Жу рић.

Из ло жбе

Сре да, 19. април, 19 са ти, га ле ри ја Град ске би бли о те ке:

отва ра ње из ло жбе сли ка „Па сте ли” Спо мен ке Пе тро вић.

Че твр так, 20. април, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -

сти: отва ра ње из ло жби сли ка „Гра ни це” Ми ла на Јак ши ћа и

„По ља” На де Де нић.

Че твр так, 20. април, 18 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми -

ха и ло ви ћа: отва ра ње из ло жбе скулп ту ра, ре ље фа и цр те жа

„Ми сли о ци” Вла ди сла ве Кр стић и из ло жбе гра фи ка „Об ли -

ци” Та тја не Рат ко вић Бо снић.

КУЛТУРА
Петак, 14. април 2017.
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Културни телекс
ГО СТУ ЈУ ЋА ПОСТАВКА ГА ЛЕ РИ ЈЕ „KARPAT-HAZA” ИЗ БУ ДИМ ПЕ ШТЕ

БО ГО РО ДИ ЦА КАО УНИ ВЕР ЗАЛ НА 
ХРИ ШЋАН СКА ВРЕД НОСТ

Пе де сет пет де ла 
са вре ме них 
ма ђар ских умет ни ка
ин спи ри са них ли ком
Бла же не Де ви це

Кул ту ра, умет ност и
ре ли ги ја збли жа ва ју
љу де

Го сту ју ћа из ло жба „Бо го ро ди -
ца” га ле ри је „Karpat-haza” На -
ци о нал ног ин сти ту та за стра -
те гиј ска ис тра жи ва ња из Бу -
дим пе ште отво ре на је у че твр -
так, 6. апри ла, у На род ном му -
зе ју. Пе де сет пет са вре ме них
ма ђар ских умет ни ка на пра ви -
ло је исто то ли ко де ла, ин спи ри -
са них ли ком Бла же не Де ви це,
ко ја је за штит нич ки па трон
ма ђар ског на ро да.

Нор берт Тот, ди рек тор Ин -
сти ту та за умет ност „Из вор” и
ку стос из ло жбе, ка же да су
умет ни ци сво јим ра до ви ма
про бу ди ли не што што сва ки чо -
век кри је у се би, а то рет ко ис -
по ља ва, и да су под ста кли љу де
да на ђу ве зу из ме ђу не ба и зе -
мље и из ме ђу при ро де и твор ца.

– Циљ ове из ло жбе је по ди за -
ње кул ту ре. Све ово ста вља мо у
оно до ба где већ две сто ти не го -
ди на ства ра ти ни је ла ко, у до ба
про тив ни ка кул ту ре, ис тре бље -
ња и по ни шта ва ња за јед нич ких
вред но сти. Све је то про тив кул -
ту ре. Са мим тим ми си ја ове из -
ло жбе је да у пред сто је ћим го -
ди на ма оби ђе кар пат ску до мо -
ви ну, да оја ча ве ру, ода ност и
од го вор ност, да спо ји љу де са
свих стра на све та. Ова из ло жба
до но си по ру ку да чак и по сле
хи ља ду го ди на и дан-да нас по -
ред Бо го ро ди це мо же мо би ти
ја ки и сло бод ни ако с ве ром и

Са рад ни ку на шег ли ста Мо ми -
ру Па у но ви ћу, ко ји ениг мат ску
ру бри ку уре ђу је од 1975. го ди -
не, не дав но је уру че но нај ви ше
при зна ње – По ве ља за жи вот но
де ло, ко ју му је до де лио Ениг -
мат ски са вез Ср би је.

Па у но вић се ениг ма ти ком
ба ви још од дав не 1964. го ди -
не, ка да је био уче ник по жа ре -
вач ке гим на зи је. Сма тра се во -
де ћим ау то ром за го не та ка у
сти ху.

– Ениг ма ти ка је спе ци фич -
на ду хов на тво ре ви на и сег -
мент кул тур ног ства ра ла штва.
То ком про те кле пе де сет три
го ди не сво је за го не тач ке са -
ста ве об ја вљи вао сам у че тр де -
се так ениг мат ских, ин фор ма -
тив них и ре ви јал них ли сто ва –
ка же Па у но вић.

До са да је об ја вио пре ко
6.000 ениг мат ских са ста ва у
мно гим ју го сло вен ским и срп -
ским ениг мат ским ча со пи си -
ма, као и у не е ниг мат ској
штам пи. Об ја вљи вао је тек сто -
ве у књи жев ном ча со пи су

„Све ске” и ениг мат ске фељ то -
не у не дељ ни ку „Пан че вац”.
Ау тор је пет ениг мат ских књи -
га, од ко јих „Укр ште ни ца –
кра љи ца за го нет ки” пред ста -
вља пр ву це ло ви ту срп ску сту -
ди ју о овој вр сти за го нет ке.
Са ра ђи вао је с ли сто ви ма
„Ениг ма”, „Но во сти Ениг ма”,
„Еу ре ка”, „Ма ла еу ре ка” и ви -
ше не е ниг мат ских ли сто ва...

Тол кин, Бред бе ри 
и Ко јот

МОЈ избор МОЈ

Мар ко Ми шко вић,

ма ту рант пан че вач ке

гим на зи је

КЊИ ГА: По след ња
књи га ко ја је оста ви -
ла ути сак на ме не би -
ла је књи га Џ. Р. Р.
Тол ки на „Де ца Ху ри -
но ва”, ко ја опи су је
пе ри од Сред ње зе мље
мно го пре са ме три -
ло ги је. Рад ња је сме -
ште на у про стран -
стви ма ко ја су одав но
на пу ште на или ви ше
не по сто је. Књи га ко -
ја опи су је вла да ви ну
пр вог мрач ног кра ља,
Мор го та из утвр де
Анг банд, од ми ло ште зва не
Гво зде ни па као. Сва ка ко се
при ча нај ви ше вр ти око Ту -
ри но ве и Ни е но ри не тра ге -
ди је, као и Мор го то вог про -
клет ства ко је је би ло на ме -
ње но Ху ри ну и чи та вом ње -
го вом по ко ле њу.

ФИЛМ: Што се ти че обла сти
сед ме умет но сти, нај за ни -
мљи ви ји филм је сва ка ко
„Звук гр мља ви не”, из жан ра
на уч не фан та сти ке, ко ји је
на пра вљен као екра ни за ци ја
де ла култ ног пи сца Ре ја
Бред бе ри ја. Са ма иде ја о то -
ме шта је дан оти сак сто па ла
ди но са у ру са оста вљен на са -
фа ри ју из до ба ју ре мо же до -
не ти чо ве чан ству и ка ко мо -
же пот по мог ну ти ње го вом
из у ми ра њу, чи ни око сни цу
Бред бе ри је ве ори ги нал но -
сти. Због про ме не кли мат -
ских при ли ка и ин ва зи је му -
ти ра них жи во тињ ских вр -
ста, чо век у овом култ ном
оства ре њу ви ше ни је на вр ху
лан ца ис хра не, већ по сто је

мно ге вр сте ко је по чи њу да
се хра не људ ским ме сом.

МУ ЗИ КА: Мо рам при зна ти
да ми је у про шлој го ди ни
те шко пао рас пад „Eyes-
burn-a”. Та ква ме ша ви на
хард ко ра и ре геа још ду го ће
се чу ти на на шим про сто ри -
ма. Без об зи ра на но ви са -
став с ко јим тре нут но на сту -
па, Ко јот вр ти за сад ста ре
хи то ве, ба рем са те „peace
metal” стра не. Оста ју се ћа ња
на ве ли ке ле ген де фил ма
„Му ње”, као и бе о град ског
ан дер гра ун да, сва ка ко. Али
ако је „Eyesburn” мр тав (ба -
рем тре нут но), не мо ра да
зна чи да Ко јот не на ста вља
свој рад с дру гим сво јим,
чи сто ре ге са ста вом „Soul-
craft”, ко ји је, по мом ми -
шље њу, је дан од сту бо ва
срп ског ре ге зву ка. Пе сма
ко ју бих из дво јио... не ка бу -
де „Victims”, јер у да на шњем
све ту сви сно си мо не ку сво -
ју жр тву про па да ња ин те ли -
ген ци је.

Страну припремила 

Милица
Манић

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ДЕ ЦЕ И МЛА ДИХ

Зим ска шко ла 
ка ри ка ту ре

од луч но шћу удру жи мо сна ге и
бо ри мо се за на шу тра ди ци ју и
вер ност – об ја шња ва Тот.

Ми ро слав Бир цлин, ди рек -
тор На род ног му зе ја, ка же да
је те ма и иде ја ове из ло жбе
Бо го ро ди ца као вр хов на ре ли -
гиј ска ико на у ма ђар ском на -
ро ду, а и као јед на уни вер зал -
на хри шћан ска вред ност. 

Пред сед ник На ци о нал ног ин -
сти ту та за стра те гиј ска ис тра жи -
ва ња Је не Сас ис ти че да из ло жба
има ми си ју да ка ко умет нич ки,
та ко и ли ков но по ве же љу де из
Па нон ске ни зи је, а са мим тим и
на ци је ко је ту жи ве.

– Сва ки чо век се про на ла зи
у овим де ли ма. Бо го ро ди ца је
сву да код ку ће у Па нон ској
ни зи ји. По ред ма тер њег је зи -
ка, по ве зу ју нас и за јед нич ко
по ре кло и исто риј ска чи ње ни -
ца да су по ро ди це из на ше зе -
мље ов де на се ље не про на шле
но ви дом – ис ти че би скуп.

Не ма ња Ро тар, град ски већ -
ник за ду жен за кул ту ру, ре као
је да кроз кул ту ру, умет ност и
ду хов ност мо же мо увек да
про на ђе мо мно го за јед нич ких
та ча ка.

– Кул тур не ве зе су нај бо љи
на чин да се упо зна ју све стра -
не жи во та јед ног на ро да, јед не
ет нич ке за јед ни це и то је нај -
бо љи на чин да се ко му ни ци ра
упра во кроз кул ту ру, умет -
ност, ре ли ги ју, све те ду хов не
ства ри ко је нас збли жа ва ју, и
да се пре мо сте оне ма ле раз -
ли ке ко је по сто је ме ђу љу ди ма
– ис ти че Ро тар.

На отва ра њу су го во ри ли и
пред сед ник Ма ђар ског на ци о -
нал ног са ве та Је не Хај нал, би -
скуп Зре ња нин ске би ску пи је Ла -
сло Не мет и би скуп Ре фор мат -
ске цр кве у Ср би ји Бе ла Ха лас.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 25. апри ла.

АФО РИ ЗМИ АЛЕК САН ДРА БАЉ КА

Зи до ви на хо ри зон ту
Нови, 26. број уметничког
магазина „Квартал” недавно
је објављен. У њему су песме
шесторо аутора савремене
поезије, радови четворо
прозаиста, књижевне крити-
ке, есеји, преводи...

„Квартал” је магазин за
књижевност и уметност,
чији је издавач Удружење
књижевника и књижевних
преводилаца Панчева, а
главни уредник је Васа
Павковић.

УМЕТНИЧКИ МАГАЗИН

Квартал



Но во се ља ни су по но во по ка -
за ли ве ли ко ср це у пе так, 7.
апри ла, ка да су са свим ис пу -
ни ли ло кал ну спорт ску ха лу
ка ко би ис пра ти ли ху ма ни -
тар ни фол клор ни кон церт под
на зи вом „За при ја те ља”.

Сви они су ку по ви ном ула -
зни ца по це ни од две ста ди на -
ра (укуп но пе де сет се дам хи -
ља да) до при не ли из град њи
ку ће по ро ди це Крај њан. Њу,
под се ћа ња ра ди, чи не са мо -
хра на бо ле сна мај ка и два си -
на, док је нај ста ри ји због не -
ма шти не пре из ве сног вре ме -
на на пу стио го то во уру ше ну
ку ћу без стру је.

По ме ну те ве че ри око пет сто
љу ди ни је ште де ло дла но ве
пра те ћи на сту пе свих гру па
До ма кул ту ре (ко ји је био и ор -
га ни за тор ма ни фе ста ци је) –
три деч ја и пр ви ан самбл. Пра -
тио их је ло кал ни на род ни ор -
ке стар, у ко јем је сви рао и је -
дан од бра ће Крај њан – Јо нел,

а пред ста ви ли су се и чла но ви
дру шта ва „Је дин ство” из Пан -
че ва и „Све то зар Мар ко вић”
из Ум ке. На кон бри љант них
на сту па, у окви ру ко јих је сва -
ко од и грао две-три ко ре о гра -
фи је (од Ма ке до ни је до Ба на -

та), усле ди ла је жур ка ко ја је
по тра ја ла до ка сно, а за чи ју су
се ор га ни за ци ју по бри ну ле све
уго сти тељ ске и тр го вин ске рад -
ње, као и пе ка ре.

Ак ци ја пле ме ни тих Но во се -
ља на, ка квих је да нас ве о ма
ма ло, тра је већ не ко вре ме, а
по се бан ин тен зи тет до би ла је

са осни ва њем удру же ња „Фе -
никс”. Са мо у по след њих ме -
сец да на одр жа но је не ко ли ко
до га ђа ја на ко ји ма је при ку -
пља на по моћ. Та ко је, ре ци мо,
„Beertia bar” ор га ни зо вао тур -
нир у пи ка ду, а удру же ње ДАК

при ре ди ло је осмо мар тов ски
кон церт. По ред број них ме -
шта на, по мо гли су и му зи ча ри
и фол кло ра ши из ино стран -
ства – Ита ли је, Сло ве ни је,
Фран цу ске, Швај цар ске и чак
и из САД и Ду ба и ја.

Већ дан на кон по ме ну тог фол -
кло ра шког кон цер та у ру мун ској

ам ба са ди у Бе о гра ду упри ли -
чен је ху ма ни тар ни кок тел, с
ко јег је сав при ход на ме њен за
че ти ри со ци јал но угро же на
слу ча ја у ју жном Ба на ту, ра чу -
на ју ћи и но во се љан ски.

Ка да је реч о из град њи ку ће
Крај ња но вих, при ку пље на је
сва нео п ход на до ку мен та ци ја,
ар хи тек та Сла ве Бо ја џи ев ски
ура ди ће про је кат, а ра до ве ће
ор га ни зо ва ти и над зи ра ти
пред у зи мач Мир ћа Бе ка. И то,
на рав но, пот пу но бес плат но.

На ра чу ну удру же ња гра ђа -
на „Фе никс” за ову на ме ну
тре нут но има око две хи ља де
евра, али да би све би ло спро -
ве де но ка ко је за ми шље но,
нео п ход но је нај ма ње још то -
ли ко. Сто га сви љу ди до бре во -
ље мо гу упла ти ти при ло ге на
те ку ћи ра чун број 355-
3200560296-40 (Вој во ђан ска
бан ка).

За то вре ме пред у зет ни ци
не ће ми ро ва ти, па ће та ко већ
у пе так, 14. апри ла, у ка феу
„Бо на пар та” на про гра му би ти
ху ма ни тар на жур ка, ка да ће
на сту пи ти Пе ђа То ма ше вић
(ги та ра и во кал) и Си ни ша
До ган (кла ви ја ту ре), а уско ро
ће сли чан до га ђај би ти при ре -
ђен и у ка феу „Ми ле ни јум”.

Омо љич ка шко ла „До си теј
Об ра до вић” по зна та је по че -
стим ван на став ним ак тив но -
сти ма и успе шним на сту пи -
ма на ра зним по љи ма.

Та ко је у по не де љак, 10.
апри ла, у би бли о те ци по ме -
ну те уста но ве ре ци та тор ска
сек ци ја при ре ди ла дру же ње
под на зи вом „Не ка пе сма на -
ша чу је се до не ба”, ка да је
раз не сти хо ве го во ри ло ше -
сна ест од де вет на ест уче ни ка
ко ји су пред ста вља ли омо -
љич ку шко лу на не дав ној
град ској смо три под на зи вом
„Пе сни че на ро да мог”.

Њи хо ви сцен ски на сту пи
би ли су при лич но за па же ни,

па ни су из о ста ле ни по хва ле и
ди пло ме. За уло же ни труд на -
гра ђе ни су пр ва ци Ти ја на Ми -
ћа но вић, Ја на Јо кић, Ми ли ца
Гво зде но вић, Те о до ра Пур ко -
вић, Со фи ја Ни ко ди но вић,
Ива Лу кић, Лу ка Ђук нић, Да -
ја на Бо жић, Не ма ња Ми кић,
Ма ри на Ми ла тов и Ог њен Иг -
ња то вић, као и не што ста ри ји
– Уна Лу кић, Ти ја на Жи ва но -
вић, Еле на Мар ко вић, Јо ва на
Бо жић, Ла на Јо си мов, Ми лош
Јо ва но вић, Ка та ри на Ми тро -
вић и Еми ли ја Ста но је вић.

Сви они има ће но ву при -
ли ку да по ка жу та ле нат за
не де љу да на, на „До си те је -
вим да ни ма”.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” за вр -
ши ли су фар ба ње деч јих
игра ли шта у цен тру се ла. На -
кон окон ча не сад ње ве тро за -
штит ног по ја са на по те зу од
се ла ка ба ва ни штан ском
атар ском пу ту, ура ђе ни су и
при ла зи пар це ла ма. Ме сна
за јед ни ца ра ди на до би ја њу
ло ка циј ске до зво ле за из -
град њу мо ста на По ња ви ци.

Ба нат ско Но во Се ло: Фол -
кло ра шки кон церт на ко јем
је при ку пље но бли зу ше зде -
сет хи ља да ди на ра за из град -
њу ку ће по ро ди це Крај њан
упри ли чен је у пе так, 7.
апри ла, а по ред до ма ћих ан -
сам ба ла, уче ство ва ли су и го -
сти из Ум ке и Пан че ва. Већ у
пе так, 14. апри ла, на ре ду је
но ва ху ма ни тар на жур ка у
ка феу „Бо на пар та”. Фол -
клор не сек ци је До ма кул ту ре
на сту пи ле су на оп штин ској
смо три у сре ду, 12. апри ла, у
Кул тур ном цен тру Пан че ва.

До ло во: Ко њич ки клуб „До -
ло вац” у пе так, 7. апри ла,
обе ле жио је ве ли ки ју би леј –
ше зде сет го ди на по сто ја ња.

Гло гоњ: По но вље ни из бо ри
за пред сед ни ка Ср би је спро -
ве де ни су у уто рак, 11. апри -
ла, а убе дљи во нај ви ше гла -
со ва осво јио је Алек сан дар

Ву чић. Фол клор не сек ци је
ни жих и ви ших раз ре да на -
сту пи ле су на оп штин ској
смо три у сре ду, 12. апри ла, у
Кул тур ном цен тру Пан че ва.
Цир ку ска пред ста ва би ће
при ре ђе на у пе так, 14. апри -
ла, од 18 са ти, у До му кул ту -
ре, а на истом ме сту у по не -
де љак, 17. апри ла, од 13 са -
ти, по во дом Ус кр са, би ће
одр жан кул тур но-умет нич ки
про грам.

Ива но во: Ме сна за јед ни ца је
од По кра ји не и Гра да до би ла
два де сет пет ми ли о на ди на -
ра за на ста вак ра до ва на ка -
на ли за ци ји. Ју би лар ни, де се -
ти фо то-са фа ри одр жан је у
не де љу, 9. апри ла, уз при су -
ство око две ста пе де сет уче -
сни ка.

Ја бу ка: Ма ке дон ско удру же -
ње „Илин ден” је у сре ду, 12.
апри ла, де ли ло ус кр шње па -
ке ти ће де ци у ОШ „Го це
Дел чев”, че му је при су ство -
ва ла ам ба са дор ка Ма ке до -
ни је Ве ра Јо ва нов ска Тип ко,
за јед но с пред став ни ци ма
ло кал них ин сти ту ци ја. Истог
да на отво ре не су Лет ња по -
зор ни ца и пе шач ке ста зе по -
ред тог објек та и шко ле, а
ни су из о ста ли ни љу ди из
ком па ни је НИС, ко ја је фи -
нан си ра ла те про јек те. Про -
шле не де ље је на не ле гал ном
објек ту на гро бљу из био по -
жар, ко ји је убр зо ло ка ли зо -
ван.

Ка ча ре во: У ор га ни за ци ји
Удру же ња Ма ке до на ца „Вар -
дар” и Пе вач ке гру пе „То ше
Про е ски”, у че твр так, 13.
апри ла, при ре ђен је ус кр -
шњи про грам, а том при ли -
ком је, по ред оста лог, иза -
бра но нај леп ше „ве лиг ден -
ско” ја је.

Омо љи ца: Ре ци та тор ска сек -
ци ја при ре ди ла је дру же ње
под на зи вом „Не ка пе сма на -
ша чу је се до не ба” у по не де -
љак, 10. апри ла, у основ ној
шко ли, ко ја ће од 18. до 21.
апри ла одр жа ти „До си те је ве
да не”. Дом кул ту ре, у са рад -
њи са Исто риј ским ар хи вом
Пан че ва, при ре ди ће у уто -
рак, 18. апри ла, од 19 са ти,
из ло жбу по све ће ну др Ма ри -
ји При ти.

Стар че во: Пре зен та ци ја га -
си фи ка ци је Стар че ва би ће
одр жа на у че твр так, 13.
апри ла, од 18 са ти, у све ча -
ној са ли Ме сне за јед ни це.
Сат ка сни је у га ле ри ји „Бо -
ем” би ће отво ре на из ло жба
ико но пи са Мир ја не и Ср ђа -
на Ми ле ки ћа.

Петак, 14. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Јордан
Филиповић

Текст о на вод ним
мал вер за ци ја ма 
вла сти

Ло кал но ру ко вод ство
све оштро де ман ту је

Кра јем мар та, тач ни је не ко ли -
ко да на пре из бо ра, у Ја бу ци су
осва ну ли пла ка ти и фла је ри с
тек стом упе ре ним про тив љу -
ди ко ји ру ко во де та мо шњом
Ме сном за јед ни цом.

Ови, за сад ано ним ни пам -
фле ти нај пре су ле пље ни на
ау то бу ским ста ја ли шти ма и по
огла сним та бла ма, а за тим и
уба ци ва ни у по штан ске сан ду -
чи ће жи те ља по ме ну тог ме ста.

Ко то го во ри (не)исти ну?
Текст на сло вљен ре чи ма „До -
ста је би ло. Гра ђа ни има ју
пра во да са зна ју исти ну” ба ви
се на вод ним мал вер за ци ја ма
(у про те клој го ди ни) пред сед -
ни ка ло кал не ме сне скуп шти -
не – Сло бо да на Или ћа, али и
ње го вог за ме ни ка Ми ло ша
Па ви ћа и ди рек тор ке ЈКП-а
„Вод-ком” Ива не Ива нов ски.

Та мо сто ји, по ред оста лог,
да је пр ви чо век Ја бу ке за са мо
не ко ли ко ме се ци по тро шио
380.000 ди на ра на име ре пре -
зен та ци је, то јест за на бав ку
пи ћа, ко је је по том, ка ко не и -
ме но ва ни ау то ри ка жу, про да -
вао као сво је на се о ској сла ви
Све ти Или ја. Ње му и Па ви ћу
да ље се за ме ра да је још
440.000 бес по треб но оти шло
на слу жбе не те ле фо не, пре
све га Не на ду Жи ва но ву, ко ји
не ма ди рект не ве зе с Ме сном
за јед ни цом, као и да по сто је
ма хи на ци је упра ве ру ко мет -
ног клу ба око из да ва ња тер ми -
на у спорт ској ха ли, што по др -
жа ва ју Сло бо дан Илић и Ива -
на Ива нов ски. На во ди се и то
да по ме ну та ди рек тор ка „Вод-
-ко ма” и њен отац Бла го је
има ју ве зе са из град њом над -
стре шни це на ру ко мет ном
игра ли шту, ко ја, ка ко се ис ти -
че, ко шта 600.000, а вре ди ше -
сто стру ко ма ње.

На по слет ку, „ано ни му си”
прози ва ју Или ћа због не ис пу -
ње них обе ћа ња о ка пи тал ним
ин ве сти ци ја ма, по пут из град ње

ка на ли за ци је, ре кон струк ци је
ули ца, са на ци је ки шних ка на -
ла, по ста вља ња деч јих игра ли -
шта...

Про ве ра сви ма до зво ље на
Дру га стра на, то јест пред сед -
ник Илић, твр ди да иза то га
сто је љу ди ко ји до бро зна ју да
све на ве де но ни је исти на, већ
да су на тај на чин по ку ша ва ли
да пред из бо ре за му те во ду
чел ни ци ма Ме сне за јед ни це.

– Мо гу да ка жем да су то љу -
ди ко ји ми сле ло ше на шем се -
лу, јер им не од го ва ра да сви
бу ду јед на ки и да се Ја бу ка раз -
ви ја, већ хо ће да лич не ин те ре -
се ста ве на пр во ме сто. Про сто
ни су на ви кли да ов де сло жно
жи ви де вет на ци о нал но сти и
че тр на ест удру же ња. Ни је слу -
чај но да су фла је ри уба ци ва ни
у по штан ске сан ду чи ће гра ђа -
на, јер и ја за сту пам по ли ти ку
Алек сан дра Ву чи ћа, па су ак те -
ри ових про ста клу ка по ми сли -
ли да не ће мо по но ви ти до бре
ре зул та те с про шло го ди шњих
пар ла мен тар них из бо ра. Ипак,
до го ди ло се то да су Ја бу ча ни
ма сов но ука за ли по ве ре ње на -
шем кан ди да ту, чак 63 од сто,
ви ше не го би ло где на те ри то -
ри ји Пан че ва – на вео је Илић.

Што се кон крет них оп ту жби
ти че, он ка же и да по ли ци ја

ра ди свој по сао, па оче ку је
ско ра шње от кри ва ње кре а то ра
по ме ну тих ла жи, а на ви ди ку
су и при ват не ту жбе. По ред
то га, Илић по зи ва све су гра ђа -
не да у би ло ко је до ба до ђу у
Ме сну за јед ни цу и уве ре се у
то ка ко она функ ци о ни ше у
фи нан сиј ском и сва ком дру -
гом сми слу.

– Све што ра ди мо, ап со лут -
но је тран спа рент но, за раз ли -
ку од не ких ми ну лих вре ме на.
А што се утро шка нов ца ти че,
град ски се кре та ри јат за фи -
нан си је нас до де та ља кон тро -
ли ше по уна пред од ре ђе ном
пла ну, па не по сто ји мо гућ -
ност да ијед ну фла шу со ка ку -
пи мо без по дроб ног обра зло -
же ња. Ре ци мо, ка да је реч о
ре пре зен та ци ји у из но су од
на ве де них 380.000 ди на ра, ко -
ри шће них за раз не при ли ке
то ком це ле го ди не, а не у не -
ко ли ко ме се ци, сто хи ља да је
оти шло за ор га ни за ци ју фуд -
бал ског тур ни ра одр жа ног за
дан се о ске сла ве, ко ји је сва -
ко днев но по се ћи ва ло го то во
хи ља ду љу ди – обра зло жио је
пр ви чо век Ја бу ке.

Он до да је и то да се спор ни
те ле фон на ла зи у Ме сној за -
јед ни ци и тре нут но је „не рас -
по ре ђен”, а ка да је реч о та ко -

зва ном по ста вља њу над стре -
шни це на ру ко мет ном те ре ну,
у пи та њу је за пра во из град ња
лет ње по зор ни це по про јек ту
ко ји је Удру же ње Ма ке до на ца
„Илин ден” до би ло на кон кур -
су НИС-а.

– Пр во, то су та ко ђе стро го
пра ће на сред ства, а дру го, не
са мо да одо бре ни из нос од
400.000 ни је пре ко ме ран већ
из во ђа чи ни су мо гли, про сто
ре че но, да се „скр пе”, па је
члан по ме ну тог удру же ња
Бла го је Ива нов ски је дан од
оних ко ји су во лон тер ски
све срд но по ма га ли оства ре њу
про јек та. Сто га не ви дим ни -
ка кав про блем што је он отац
ди рек тор ке „Вод-ко ма”. А то
да сам да вао не ка ква обе ћа -
ња, тек не сто ји – игра ли шта
има мо по сву да, ка на ле ре -
дов но одр жа ва мо, што ће мо
уско ро по спе ши ти, а за на -
ста вак ра до ва на ка на ли за ци -
ји обез бе ђе но је два де сет пет
ми ли о на из по кра јин ске и
град ске ка се – пре ци зи рао је
Илић.

Уз све то, на фла је ру се ру -
ко вод ству Ме сне за јед ни це
спо чи та ва и не ан га жо ва ње на
опре ма њу ин ду стриј ске зо не,
али то и не спа да у над ле -
жност овог ни воа вла сти.

СЕЛО

У ЈА БУ ЦИ НЕ ДАВ НО ОСВА НУ ЛИ АНО НИМ НИ ПАМ ФЛЕ ТИ

(НЕ)ПО ЗНА ТИ ПРО ТИВ
МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

ТАЛЕНТОВАНИ ОМОЉИЧКИ УЧЕНИЦИ

Ма ли ре ци та то риНО ВО СЕ ЉАН СКОЈ ПО РО ДИ ЦИ И ДА ЉЕ НЕО П ХОД НА ПО МОЋ

При ку пља ње при ло га за Крај ња но ве у пу ном је ку

Врата сеоске куће отворена за све заинтересоване грађане



Руководство репрезентатив-
ног Независног синдиката по-
лиције, који је међу најброј-
нијима у Министарству уну-
трашњих послова, оградило
се од одлуке челника неких
других синдиката да подрже
протесте против Александра
Вучића који су почели после
недавних избора.

Владимир Барбулов, пред-
седник овог синдиката, изја-
вио је да не сматра да су про-
тести начин за решавање по-
стојећих проблема у полици-
ји, с обзиром на то да постоје
могућности да се они реше
разговором с послодавцима.

Он је нагласио да се Неза-
висни синдикат полиције
противи политизацији син-
дикалне борбе за права за-
послених у МУП-у.

Додао је да то што су про-
тести који се одржавају у ви-
ше градова у Србији органи-
зовани више пута, а да су тек
ових дана oбјављени циљеви
који се њима желе постићи,
говори о њиховој суштини.

Подсећамо, на протесту
одржаном 8. априла у Бео-
граду учествовали су Поли-
цијски синдикат Србије и
Војни синдикат.

„Тешка ситуација у МУП-
у и Војсци Србије нас је на-
терала да по четврти пут
изађемо на улице и да тра-
жимо своја права”, писало је
поред осталог у саопштењу
Полицијског синдиката које
је потписао председник те
организације Вељко Мијаи-
ловић. Тамо је било објавље-
но и да Влада Србије није
урадила ништа после број-
них обећања да ће положај
полицајаца бити побољшан.

Полицијски синдикат Ср-
бије недавно је објавио у ме-
дијима да се руководству те
организације жалио велики
број полицајаца из градова
широм Србије због тога што
је министар унутрашњих по-
слова Небојша Стефановић
забранио присуство предиз-
борним скуповима председ-
ничких кандидата без њего-
вог одобрења.

Стефановић је деманто-
вао ту информацију и саоп-
штио да право полицајаца
да присуствују политичким
скуповима ничим није било
ограничено.

Пан че вач ко удру же ње „Срп -
ски рат ни ве те ра ни” по др жа ће
ту жбу про тив НА ТО-а за на -
кна ду ма те ри јал не и не ма те -
ри јал не ште те то ком бом бар -
до ва ња Ср би је 1999. го ди не
ко ју ће у име Ср би је са чи ни ти
ни шки адво кат Ср ђан Алек -
сић и гру па ње го вих ко ле га из
ино стран ства.

– То ће мо учи ни ти због све га
што су гра ђа ни Пан че ва тр пе ли
то ком те агре си је на на шу зе -
мљу. Наш град је та да пре жи -
вео ге но цид, јер су све фа бри ке
у ју жној ин ду стриј ској зо ни ви -
ше пу та би ле бом бар до ва не,
због че га су у на шу жи вот ну
сре ди ну про др ле огром не ко -
ли чи не отров них ма те ри ја. По -
сле ди це то га на здра вље нас
Пан че ва ца су не са гле ди ве – из -
ја вио је Ми о драг Мо кан, пред -
сед ник пан че вач ког од бо ра
„Срп ских рат них ве те ра на”.

Пре ма ре чи ма Ср ђа на
Алек си ћа, НА ТО је бом бар до -
ва њем Ср би је пре кр шио По ве -
љу Ује ди ње них на ци ја и мно ге
од ред бе ме ђу на род ног пра ва,
али ни ко због то га ни је од го -
ва рао, што је не до пу сти во.

Он је под се тио да је Не мач -
ка ма те ри јал но обе ште ти ла Је -
вре је чи ји су пре ци би ли жр тве
кон цен тра ци о них ло го ра у на -

ци стич ком Тре ћем рај ху и до -
дао да не ма раз ло га да се то не
учи ни и с на шим гра ђа ни ма.

Алек сић је на ја вио и да ће
ту жба ко ју ће под не ти за јед но
са сво јим ко ле га ма би ти пот -
кре пље на и нео бо ри вим ме ди -
цин ским до ка зи ма о по сле ди -
ца ма бом бар до ва ња по здра -
вље на ших гра ђа на. По ње го -
вим ре чи ма, не по бит но је да
су бом бе са оси ро ма ше ним
ура ни ју мом, као и ка сет не
бом бе, ра ке те „то ма хавк” и
дру га оруж ја ко ја су ко ри шће -
на у агре си ји на на шу зе мљу у
ве ли кој ме ри ути ца ла на по -
раст ра зних обо ље ња на шег
ста нов ни штва.

Ме ђу тим, на ме ће се пи та -
ње да ли је од лу ка да се ту жи
НА ТО не мо гу ћа ми си ја.
Под се ћа мо, Ср би ја и Цр на
Го ра су 1999. го ди не, у вре ме
док су би ле у за јед нич кој др -
жа ви, већ под не ле ту жбу Ме -
ђу на род ном су ду прав де у
Ха гу про тив За пад не али јан -
се због пре ко мер не упо тре бе
си ле и ге но ци да то ком бом -
бар до ва ња.

Та пра во суд на ин сти ту ци ја,
ко ју су фор ми ра ле Ује ди ње не
на ци је, 2004. го ди не од ба ци ла
је на шу ту жбу уз обра зло же ње
да је прав ни ста тус Ср би је и
Цр не Го ре у вре ме ка да је она
под не та био не ја сан и да та
др жав на за јед ни ца 1999. го ди -
не ни је би ла чла ни ца Ује ди -
ње них на ци ја.

Ова кав за кљу чак је до нет на
ин си сти ра ње осам зе ма ља чла -
ни ца НА ТО-а, уз све сно за не ма -
ри ва ње чи ње ни це да се Ср би ја и
Цр на Го ра ни су са мо и ни ци ја -
тив но ис кљу чи ле из УН, већ да
их је из те ор га ни за ци је из ба ци -
ла ме ђу на род на за јед ни ца.

На кон од лу ке су да у Ха гу
усле ди ла је ини ци ја ти ва Ву ка
Дра шко ви ћа, та да шњег ми ни -
стра спољ них по сло ва у др жав -
ној за јед ни ци Ср би је и Цр не,
да се по ву че ту жба про тив НА -
ТО-а, ко ја је и при хва ће на. То
је обра зло же но по тре бом да се
убр за про цес на шег при дру жи -
ва ња Европ ској уни ји и ме ђу -
на род ним ин сти ту ци ја ма.

Петак, 14. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Узро ци уде са су да ри
са ау то мо би ли ма

По вре ђе ни стра да ли
на пу ту за бол ни цу

Са мо у јед ном да ну на на шим
пу те ви ма по ги ну ло је пе то ро
мо то ци кли ста, чи ме је још
јед ном по твр ђе но да они спа -
да ју ме ђу нај у гро же ни је уче -
сни ке у са о бра ћа ју.

Нај пре је 9. апри ла око 14 са -
ти на пу ту Ко вин –Де ли бла то
че тр де сет дво го ди шњи во зач
мо то ра по ги нуо на ли цу ме ста
ка да је у пу ној бр зи ни уда рио у
„ју го”. Из су прот ног прав ца та да
је на и шао дру ги мо то ци кли ста,
стар два де сет шест го ди на, и у
по ку ша ју да их из бег не, те шко
се по вре дио на кон што је сле тео
с пу та. Пре ми нуо је на пу ту за
пан че вач ку бол ни цу.

Во жња мо то ром је истог
да на око 15.30 би ла коб на и
за мла ди ћа и де вој ку ко ји су
из гу би ли жи во те на Ава ли,
бли зу скре та ња за кра гу је вач -
ки пут.

Дво точ каш на ко јем су би ли
на ле тео је на „то јо ту” чи ји је
во зач хтео да се са спо ред ног
пу та укљу чи у са о бра ћај. Уда -
рац је био то ли ко јак да је мо -
тор про ле тео кроз шо фер шајб -
ну. Мла дић је по ги нуо на ли цу
ме ста, а де вој ка је пре ми ну ла
на пу ту за бол ни цу.

У ка сним ве чер њим са ти ма
стра дао је и два де сет пе то го ди -
шњи мла дић у бли зи ни Алек -
сан дров ца. До овог уде са је до -
шло на кон што је из гу био кон -
тро лу над мо то ром и уда рио у
„си тро ен”.

Узро ци ове цр не се ри је су ви -
ше стру ки. На кон што се про -

СТРА ШНА СА О БРА ЋАЈ НА СТА ТИ СТИ КА

У ЈЕД НОМ ДА НУ ПЕТ ПО ГИ БИ ЈА 
НА МО ТО РИ МА

ХРОНИКА

леп ша ло вре ме, би ло је оче ки -
ва но да ће се по ве ћа ти број вла -
сни ка мо то ра са озна ка ма „хар -
ли деј вид сон”, „ја ма ха”, „бе-
ем-ве” и дру гих ску пих ма ши -
на на два точ ка ко ји по сле ду ге
и хлад не зи ме је два че ка ју да
ис те ра ју сво је љу бим це из га ра -
жа и дво ри шта и да се укљу че у
са о бра ћај.

Ме ђу тим, во жња мо то ра у
Ср би ји је ри зич на, о че му све -
до чи то што је ме ђу во за чи ма
ау то мо би ла мно го оних ко ји
на мер но угро жа ва ју мо то ци -
кли сте и не то ле рант ни су пре -
ма њи ма. Они би мо ра ли да
во де ра чу на о то ме да дво точ -
ка ши не мо гу бр зо да за ко че у
кри тич ним си ту а ци ја ма, јер
се кре ћу ве ли ким бр зи на ма.

С дру ге стра не, и ме ђу „бај -
ке ри ма” има оних ко ји пре бр -

зо во зе, не по шту ју са о бра ћај -
ну сиг на ли за ци ју, не но се ка -
ци ге и не ко ри сте си гур но сну
опре му, се ку пут во за чи ма, а
има и оних што се да ју за мо -
тор под деј ством ал ко хо ла или
нар ко ти ка.

Во жња мо то ром у Ср би ји је
ри скант на и због ло шег ста ња
на ших пу те ва. На њи ма има
мно го ру па и не рав ни на, а че -
сто се мо же на и ћи на ма сно ће
на ас фал ту или бо ју, ко ја је
кли за ва. Због то га је до во љан
тре ну так да се у пу ној бр зи ни
пад не с мо то ра.

Осим то га, би ло би до бро
ка да би ле кар ски пре гле ди бу -
ду ћих мо то ци кли ста би ли ри -
го ро зни ји не го што су са да.
Чла но ви ле кар ских ко ми си ја
мо ра ли би да пр во до бро ана -
ли зи ра ју да ли је не ко ко же ли

да во зи мо тор до вољ но зрео и
спре ман да пре у зме од го вор -
ност у са о бра ћа ју с об зи ром на
то да же ли да упра вља во зи -
лом ко је се кре ће ве ли ком бр -
зи ном.

Број тра гич них са о бра ћај -
них не сре ћа у ко ји ма уче -
ству ју во за чи мо то ра мо гао
би да бу де сма њен ако би са о -
бра ћај на по ли ци ја по о штри ла
њи хо ве кон тро ле на пу те ви -
ма. Ових да на то је на ја вље но
и пре ци зи ра но је да ће за мо -
то ци кли сте ко ји не бу ду по -
што ва ли са о бра ћај не про пи -
се, по ред обич них па тро ла,
би ти за ду же ни и по ли циј ски
мо то ри „пре сре та чи”, без
ика квих озна ка. На дај мо се
да ће по ли ци ја ис пу ни ти ово
обе ћа ње, за до бро бит свих у
са о бра ћа ју.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ВЕ ТЕ РА НИ ПО ДР ЖА ВА ЈУ ОД ЛУ КУ АДВО КА ТА

Спре ма се ту жба про тив НА ТО-а

Саобраћајна полиција наја-
вила је да ће током предсто-
јећих ускршњих празника
бити појачане контроле на
улицама и путевима.

Саобраћајци ће пратити
све – почев од брзине, па до
алкохолисаности возача, ве-
зивања сигурносних појасе-
ва, коришћења мобилних
телефона и начина на који
се превозе деца у колима.

У фокусу пажње саобра-
ћајних полицајаца биће и
мотоциклисти. Када је о њи-
ма реч, пратиће се да ли но-
се заштитне кациге и има ли
међу њима оних који уче-
ствују у саобраћају иако су
под дејством алкохола.

На основу статистичких по-
датака саобраћајне полиције,
март, април и мај не важе за
критичне месеце по броју са-
обраћајних несрећа. У сао-
браћајним несрећама које су
се догодиле од почетка ове го-
дине погинуло је 126 особа,
исто као и пре годину дана.

Међутим, без обзира на
то, контроле саобраћаја би-
ће појачане јер се очекују
гужве и повећање броја пи-
јаних возача.

Да има разлога за забри-
нутост, говори податак да је
током последња два викенда
у саобраћајним удесима на
нашим путевима погинуло
дванаест особа.

Ви ши суд у Пан че ву уки нуо
је две пр во сте пе не пре су де
Основ ног су да у Вр шцу про -
тив бе ло цр кван ског но ви на -
ра Сте фа на Цвет ко ви ћа и
на ре дио по нов но су ђе ње.

По од лу ци вр шач ког су да,
он је нај пре про гла шен кри -
вим и осу ђен на две го ди не и
три ме се ца за тво ра и нов ча ну
ка зну од 2,15 ми ли о на ди на ра.

Ме ђу тим, у пан че вач ком
су ду је та ква од лу ка по ни -
ште на и по ред то га што је
до не та на осно ву кри вич них
при ја ва ко је су про тив Цвет -
ко ви ћа под не ли пред сед ник
Оп шти не Али бу нар Пре драг
Бе лић, као и Бран ко Ма ло -
вић и Де јан Си ме у но вић,
ви со ки функ ци о не ри Срп -
ске на пред не стран ке.

ВОЗАЧИ, СПРЕМИТЕ СЕ

Појачане контроле 
током празника

У ВИ ШЕМ СУ ДУ У ПАН ЧЕ ВУ

По ни ште не пре су де 
но ви на ру

ПОЛЕМИКА ИЗМЕЂУ ДВА СИНДИКАТА

Полицији (ни)је 
место на протестима

За време ускршњих празника
неће бити наплаћивано пар-
кирање од петка до понедељ-
ка, 14–17. априла – саопштила
је „Хигијена”.

Паркинг тог јавног кому-
налног предузећа на бувљаку
радиће 14. и 15. априла, али
ће бити затворен 16. и 17.
априла.

САОПШТЕЊЕ ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

За Ускрс нема 
наплате паркирања

САОПШТЕЊЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Расветлити убиство
Ћурувије

По во дом го ди шњи це уби ства
но ви на ра Слав ка Ћу ру ви је, за -
штит ник гра ђа на Ми лош Јан -
ко вић са оп штио је да је под се -
ћа ње на тај до га ђај и ове го ди не
обе ле же но осе ћа њем ре зиг ни -
ра но сти и ре вол том због то га
што учи ни о ци овог гну сног
зло чи на још увек ни су от кри -
ве ни и ка жње ни.

„Не сме мо до зво ли ти да из -
ми ца ње прав ди на ло го да ва ца,

по ма га ча и из вр ши ла ца уби -
ста ва но ви на ра Ср би ју пре тва -
ра у зе мљу у ко јој je мо гу ће не -
ка жње но уби ја ти ка ко њих, та -
ко и сло бо ду ин фор ми са ња и
кри тич ки дух јав но сти”, ис та -
као је Јан ко вић.

Он је до дао да ова кви зло -
чи ни, у чи јем ра све тља ва њу су
над ле жни за ка за ли, оста вља ју
ду бо ке по сле ди це у на шем
дру штву.



ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци -
ја” за по че ће иду ће не де ље из -
град њу ка на ли за ци је на Ку де -
љар цу, је дан од нај ва жни јих
ово го ди шњих по сло ва у на -
шем гра ду.

Вред ност ове ин ве сти ци је је
700.000 евра, а тај но вац је
обез бе ђен за хва љу ју ћи са рад -
њи на шег гра да с не мач ком
бан ком за раз вој KfW. Пред -
ви ђе но је да овај по сао бу де
за вр шен за три ме се ца и да се
ра ди у не ко ли ко ули ца.

Ка да ка на ли за ци о на мре жа
бу де по ста вље на, по сто ја ће мо -
гућ ност да се сви на ши су гра ђа -
ни ко ји жи ве на Ку де љар цу
при кљу че на њу. Број за ин те ре -
со ва них би ће утвр ђен ан ке ти -
ра њем, а што их бу де ви ше, це -
на ко ју ће пла ти ти би ће ни жа.

Алек сан дар Ра ду ло вић, ди -
рек тор ЈКП-а „Во до вод и ка на -
ли за ци ја”, из ја вио је да је по -
ста вља ње ка на ли за ци о не мре -

же на Ку де љар ском на си пу
зна чај но због то га што би по
за вр шет ку тог по сла и при кљу -
че ња за ин те ре со ва них тре ба ло

да се от кло не ве ли ки про бле -
ми ко је ста нов ни ци тог де ла
гра да има ју са сеп тич ким ја -
ма ма, ко је се на пу не сва ки пут
по сле по ве ћа ња ни воа под зем -
них во да.

Под се ћа мо, „Пан че вац” је у
ви ше на вра та пи сао да на ши су -
гра ђа ни ко ји жи ве на Ку де љар -
ском на си пу има ју ве ли ке про -
бле ме због то га што не ма ју ка на -
ли за ци ју и да су се због то га че -
сто жа ли ли над ле жни ма у гра ду.

Да би ко ли ко-то ли ко убла -
жи ли си ту а ци ју, они су про ко -
па ли сеп тич ке ја ме, али оне су
се пу ни ле до вр ха по сле сва ке
ма ло ја че ки ше. До са да шње
ло кал не вла сти од ла га ле су ре -
ше ње овог про бле ма уз обра -
зло же ње да не ма до вољ но нов -
ца у град ском бу џе ту. М. Г.

ЗА ВР ШЕ НЕ СВЕ ПРИ ПРЕ МЕ

По чи ње из град ња ка на ли за ци је на Ку де љар цу

Они ко ји ма је жао на пу ште -
них па са и ма ча ка, мо гу да по -
мог ну ку по ви ну хра не за њих
и ти ме да ју до при нос ак ци ји
Дру штва за за шти ту при ро де и
жи во ти ња „Еко ли бри јум”, ко ја
је по че ла ових да на и тра ја ће
до 21. апри ла.

Све што је по треб но, је сте
да одво је од ре ђе ну су му нов -
ца, у скла ду с мо гућ но сти ма, и
да је од не су у јед ну од осам
про дав ни ца за кућ не љу бим це
у на шем гра ду чи ји су вла сни -
ци по др жа ли ову ак ци ју.

То су „Ере мит” (Жар ка Зре -
ња ни на 34), „Амос” (Зе ле на пи -
ја ца, ло кал 13, ла ме ла А1), „Гар -
филд” (Ко чи на 4), „Швр ћа” (иза
пи ја це на Ко те жу 2), „Хр чак”
(Не ма њи на 8), „Бар бус”(Змај Јо -
ви на 11/4), као и „MDM Foxy” и
„MDM Foxy 1” (Змај Јо ви на 5 и
Ми ло ша Обре но ви ћа 7).

Про дав ци у тим рад ња ма еви -
ден ти ра ће сва ку нов ча ну до на -
ци ју, а ку пље на хра на ће на кра -
ју ак ци је би ти уру че на они ма
ко ји бри ну о на пу ште ним пси ма
и мач ка ма. М. Г.

ДРУШТВО
Петак, 14. април 2017.
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„Пола рата” Џоa Аберкромбиja
„Пола рата” Џоа Аберкром-
бија је трећа књига „Скрха-
ног мора”. У њој ћете сре-
сти многе ликове из прет-
ходне две, али је прича но-
ва и засебна – освета кнеги-
ње Скаре.

Кнегиња Скара је гледала
како све што је у животу во-
лела, постаје крв и пепео.
Остале су јој само речи. Али
праве речи знају да буду
смртоносне као сечиво. Она
мора да савлада своје стра-
хове и изоштри мисли до
убитачне бриткости ако хоће
да поврати своју дедовину.

Само пола рата се води
мачевима. Лукави отац Јар-
ви прешао је дуг пут од обо-
гаљеног роба до краљевог
старатеља. Старе душмане
је претворио у савезнике и
склопио колебљиви мир.
Али сада је сурова и неумо-
љива баба Вексен окупила
највећу војску још од време-

на када су виловњаци рато-
вали против Бога, а на њено
чело поставила Јарког Ји-
линга – човека који се не
клања ниједном другом бо-
гу до Смрти.

Човек понекад мора да се
против зла бори злом.

Два читаоца који до среде, 19. априла, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како се бори-
ти против зла?”, наградићемо по једним примерком књиге „Пола ра-
та” Џоа Аберкромбија. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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.

Ле та 1840. го ди не Ед гар Алан
По сти же у Лон дон с на дом да
ће уз по моћ свог при ја те ља,
чу ве ног де тек ти ва Оги ста Ди -
пе на, ус пе ти да ре ши по ро -
дич ну ми сте ри ју. По је на сле -
дио ку ти ју од ма ха го ни ја пу -
ну пи са ма ко ја су на вод но на -
пи са ли ње го ви ба ка и де ка,
Ели за бет и Хен ри Ар нолд.

Та јан стве на пи сма ука зу ју
на уме ша ност ово дво је си -
ро ма шних глу ма ца у скан -
да ло зне зло чи не та ко зва ног
лон дон ског мон стру ма, ко ји
је две го ди не ха рао ули ца ма
у Лон до ну, на па да ју ћи при -
влач не и бо га те мла де да ме.

Не же ле ћи да при хва ти да
су Ар нол до ви во ди ли дво -
стру ки жи вот, чу ве ни пи сац
жу ди да до ка же да су пи сма
за пра во фал си фи ка ти. Ка да

за ђу ду бље у та му лон дон -
ских ули ца, По и Ди пен по -
че ће да сум ња ју да су они
за пра во по ста ли плен не ко -
га ко о овој ми сте ри ји зна
мно го ви ше од њих.

„Eдгар Aлан По и за го нет ка 
из ку ти је” Ка рен Ли Стрит

Два чи та о ца ко ји до сре де, 19. апри ла, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „За што во ли те
да ре ша ва те за го нет ке?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге
„Ед гар Алан По и за го нет ка из ку ти је” Ка рен Ли Стрит. Нај за ни мљи -
ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де
се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
      Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли ста
пи та ли смо вас да ли су раз -
ли чи ти ка рак те ри пре пре ка
за ве зу. „Пан че вац” и из да -
вач ка ку ћа „Вул кан из да ва -
штво” при пре ми ли су по је -
дан при ме рак књи ге „Ски ни
ми зве зде” Ка рин Лам бер за
два на ша чи та о ца или чи та -
тељ ке ко ји су нај кре а тив ни је
од го во ри ли на то пи та ње.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-ове:

„Ни по што, сре ди на се
увек по ду да ра.” 064/1792...

„Ни је, јер кад би сви љу ди
би ли исти, би ло би без ве зе и
ни ко не би во лео.” 066/4235...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње ка ко пре по зна ти те о ри је

за ве ре. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак књи ге „Но са чи
ков че га” Де ја на Лу чи ћа.

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

„Не ба вим се те о ри ја ма
за ве ре. Има бит ни јих ства ри
од то га. На при мер, да ли
сте зна ли да је зе мља рав -
на?” 062/2137...

„Тре ба ло би да пи та мо сту -
ден те и по ли ци ју ка ко су то
от кри ли, па сад про те сту ју
про тив из бо ра.” 060/6672...

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

Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Да ли сте зна ли 
да је зе мља рав на?

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Све ви ше и мла дих
чла но ва

Ко њич ки клуб „До ло вац” ове
го ди не про сла вља ше зде сет
го ди на по сто ја ња. Тим по во -
дом у пе так, 7. апри ла, у хо лу
до ло вач ке основ не шко ле одр -
жа на је све ча на скуп шти на те
ор га ни за ци је.

Оку пље не је нај пре по здра -
вио Слав ко По пов, пр ви чо век
КК-а „До ло вац”, из ра зив ши
ве ли ко за до вољ ство због ју би -
ле ја ко ји је овај клуб до че као.
За тим је не ко ли ко ре чи о
исто ри ја ту ка ко клу ба, та ко и
ко њар ства у До ло ву из го во рио
Мир ко Су бин, пред сед ник
Удру же ња су ди ја Ко њич ког
са ве за Ср би је и је дан од До ло -
ва ца ко ји су нај за слу жни ји за
то што је ово ме сто још увек
на ма пи де ша ва ња у ко њич -
ком спо р ту.

Ко њич ки клуб „До ло вац”
осно ва ли су 21. мар та 1957. љу -
би те љи ка сач ких ко ња Жи ва
Сто ја нов, Вла ста Ђур ков и Ми -
лен ко По пов. Нај све тли је тре -
нут ке до жи вља вао је ше зде се -
тих и се дам де се тих го ди на
про шлог ве ка, ка да jе у До ло ву
то ком го ди не ор га ни зо ва но и
по шест тр кач ких да на. Вр ху -

ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ КО ЊИЧ КОГ КЛУ БА „ДО ЛО ВАЦ”

ШЕСТ ДЕ ЦЕ НИ ЈА ЧИ СТЕ ЉУ БА ВИ

У ТО КУ АК ЦИ ЈА ДРУ ШТВА „ЕКО ЛИ БРИ ЈУМ”

На хра ни ти на пу ште не жи во ти ње

На ша су гра ђан ка Да ни ца Зе -
че вић, ко ја је ове го ди не за вр -
ши ла Ма те ма тич ку гим на зи ју
у Бе о гра ду и по ло жи ла при -
јем ни за уни вер зи тет у Кем -
бри џу, оства ри ла је још је дан
ве ли ки успех.

На Европ ској ма те ма тич кој
олим пи ја ди за де вој ке, одр жа -
ној ових да на у Ци ри ху, она је
осво ји ла брон за ну ме да љу у
по је ди нач ној кон ку рен ци ји, а
еки па на ше зе мље, чи ји је
члан би ла, пла си ра ла се на че -
твр то ме сто ме ђу 33 ти ма, ко -
ли ко их је уче ство ва ло на так -
ми че њу.

Да ни чин успех не чу ди ако
се узме у об зир да је она и про -

шле го ди не уче ство ва ла на тој
олим пи ја ди и да је та да осво -
ји ла пр во ме сто и злат ну ме -
да љу.

При зна ње ко је јој је при па ло
у Швај цар ској до ка зу је да је
успех ко ји су по сти гли она и
на ши су гра ђа ни Мар ко Шу -
шњар и Ог њен То шић ка да су
успе шно про шли при јем ни ис -
пит за уни вер зи тет у Кем бри -
џу – за слу жен, да Ср би ја има
од лич не мла де ма те ма ти ча ре
и да њи хо ви про фе со ри ра де с
њи ма на свет ском ни воу.

На жа лост, на ша др жа ва као
да је и да ље не до вољ но за ин те -

ре со ва на за до бре ре зул та те и
успе хе ко је у ино стран ству по -
сти жу мла ди та лен ти. Уме сто
да Да ни ци, Мар ку и Ог ње ну
пла ти сти пен ди ју и да их за уз -
врат оба ве же да се, ка да за вр -
ше шко ло ва ње, вра те у Ср би ју,
они су пре пу ште ни са ми се би.

Под се ћа мо, иа ко су њих
тро је сте кли пра во да сту ди ра -
ју у Кем бри џу, же ља да бу ду у
дру штву с нај та лен то ва ни јим
мла ди ћи ма и де вој ка ма на
све ту оства ри ће им се је ди но
ако тај уни вер зи тет од лу чи да
им пла ти сти пен ди ју.

М. Г.

НО ВИ УСПЕХ НА ШЕ ТА ЛЕН ТО ВА НЕ СУ ГРА ЂАН КЕ

Да ни ца Зе че вић тре ћа у Ци ри ху

нац је био ор га ни зо ва ње пр вен -
ства Вој во ди не 1969. го ди не.

Да нас клуб при ре ђу је је дан
до два тр кач ка да на го ди шње,
као и смо тру па рад них ко ња –
„До ло вач ку фи ја ке ри ја ду”. Нај -
бит ни је је да се на ста вља ви ше -
де це ниј ска тра ди ци ја, а ако се
узме у об зир да је у клу бу, по ред
оста лих, ак тив но де се так мла -
ђих ме шта на, ко ји су ус пе ли да
од по ме ну те фи ја ке ри ја де на -
пра ве ма ни фе ста ци ју с де се то -
го ди шњим ста жем, он да овај

клуб сва ка ко има бу дућ ност.
Та ко ђе, ра ду је да су ка сач ке тр -
ке ко је су ор га ни зо ва не про шле
го ди не би ле јед не од нај ма сов -
ни јих у но ви јој исто ри ји, ка ко
по бро ју уче сни ка, та ко и по од -
зи ву пу бли ке.

Су бин и По пов по де ли ли су
пла ке те и за хвал ни це по је -
дин ци ма и ин сти ту ци ја ма ко -
ји им по ма жу и без ко јих не би
би ло ни овог ју би ле ја. Не по -
сред но пре са ме све ча не скуп -
шти не, та ко ђе у до ло вач кој

основ ној шко ли, одр жан је са -
ста нак пред сед ни шта ва Удру -
же ња за ка сач ки спо рт Ср би је
и Ка сач ког са ве за Ср би је.

И оста ли до га ђа ји у ве зи с
Ко њич ким клу бом „До ло вац”
би ће у ду ху про сла ве ше зде се -
то го ди шњи це. Јед но од ве ћих
дру же ња би ће на ка сач ким тр -
ка ма за ка за ним за 21. мај, дан
уо чи се о ске сла ве, као и по -
чет ком ју ла, на „До ло вач кој
фи ја ке ри ја ди”.

Н.Ра до њин
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ПУН ТО 1.2, 1998. го -
ди ште, 5 В, плин, 750
евра. 062/856-64-94.
(238686)

ПА САТ Б 2, 1.6, бен -
зин, ре ги стро ван, до -
го вор, у во зном ста -
њу. 063/717-12-33.
(238650)

ФОРД мон део, 2006.
го ди ште, пр ва бо ја у
су пер ста њу.
013/348-453.
(238726)

ОПЕЛ астра 97, ком -
би, у во зном ста њу,
ре ги стро ван 4. апри -
ла 2017, 800 евра.
Mail: 
nikita_gadji@hotmail.com
(238772)

РЕ НО СЕ НИК 2004.
го ди ште, де цем бар
1.5 ДЦИ, лет ња +
зим ске гу ме, алу-фел -
не. 064/888-42-12.
(238786)

СТИ ЛО 1.9 ди зел,
2004, ка ра ван,
180.000 км, све од
опре ме, пр ва бо ја, на
име. 064/130-36-02.
(238790)

ГРАН ДЕ пун то 1.3
мул ти џет ди зел, 2006,
98.000 км, пе то ра
вра та, вла сник.
064/130-36-02.
(238790)

СТИ ЛО 1.9, ди зел,
2003. го ди ште, тро је
вра та, оца ри њен, не -
ис пра ван, мо тор,
ком плет или у де ло -
ви ма. 064/130-36-02.
(238790)

ПРО ДА ЈЕМ пе жо 106,
1.0, 1999. го ди ште.
064/425-96-49.
(238800)

ОПЕЛ век тра, ха ва ри -
сан, на про да ју, 1990.
го ди ште, 1.6 ку би ка.
Тел. 064/438-54-15.
(238808)

ПРО ДА ЈЕМ фол ксва -
ген по ло 1.4 ТДИ,
2000. го ди ште, сер ви -
си ран. 063/472-433.
(238375)

КОМ БИ сприн тер, 9
се ди шта, кли ма,
2003, мо же за ме на
ма њи ау то. 
065/665-75-10.
(238821)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, на
име куп ца, мо же за -
ме на, 3004. 77 кв.
065/665-75-10.
(238821)

ЈУ ГО ко рал 1.1, 2003,
69.000, вла сник, од -
ли чан, га ра жи ран.
064/142-55-95.
(238825)

ЈУ ГО тем по 1.1, 1998.
ате сти ран плин, до -
бар, бео. 064/856-60-
65. (238825)

ПРО ДА ЈЕМ си тро ен
кса ра, 1.6, ХДИ,
2005. у до бром ста -
њу. 065/377-15-70.
(238829)

КОР СА 1.0, 2002, еу -
ро 4, пе то ра вра та,
ме та лик сре брн.
064/123-63-65.
(238877)

АУ ДИ А6, 1.9 ТДИ,
ре ги стро ван го ди ну
да на, сер вис ура ђен.
063/736-24-98.
(2138868)

ДА ЧИА су пер но ва
1.4, плин, 122.000 км,
2003, ре ги стро ван,
950 евра. 063/729-85-
53. (238890)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву
ска ла 128, 2000. го -
ди ште, 400 евра.
060/573-10-71.
(238897)

РЕ НО ла гу на ка ра ван
99, 16 В, плин, кли ма,
1.600 евра. 064/144-
88-44. (238970)

КОР СА 1.0, 2004,
кли ма, тро је вра та,
126.000 км, вла сник.
064/130-36-02.
(238975)

СИ ТРО ЕН Ц 4, 2.0
ХДИ, екс клу зив, 2005.
го ди не, у од лич ном
ста њу. 062/358-809.
(238988)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от -
куп свих вр ста во зи -
ла, ис прав них, стра -
них ха ва ри са них, ка -
та ли за то ра, до ла зим
на кућ ну адре су, про -
да ја де ло ва, ли ма ри -
је, фел ни, гу ма.
069/203-00-44,
066/409-991.
(238472)

СТАЛ НИ от куп свих
вр ста во зи ла, ви љу -
шка ра, трак то ра, ала -
та, до ла зим на адре су
и оста лих си ро ви на,
про да ја де ло ва.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(238472)

КУ ПУ ЈЕМ ску тер и
hi/fi сте рео ком по -
нен те. 064/866-20-70.
(238700)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од
80 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(4708)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
– 800 евра. 063/892-
08-25, 064/230-52-21.
(238826)

ТРАК ТОР зе тор 5911,
при ко ли ца ки пер
„Утва” 3 то не, ма ло
ко ри шће на, као и
при кључ не ма ши не.
013/633-256.
(238838)

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

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу у
цен тру гра да, др
Жар ка Фо га ра ша.
062/644-925 (238710)

ПРО ДА ЈЕМ га ра же у
Пан че ву, Ул. Син ђе -
ли ће ва 60-а. Тел.
064/818-86-61.
(238834)

МА ШИ НА за су до ве
бош за 8 ком пле та и
12 ком пле та. По вољ -
но. 064/888-42-12.
(238786)

ВЕШ-МА ШИ НА, ел.
шпо рет и по лов ни де -
ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(238803)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
мо ни то ра, сет-топ
бок се ва, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463. (238932)

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

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
ме ша чи, лу ле. 331-
586, 063/805-74-60.
(238077)

ПРО ДА ЈЕМ 30 ЛР ко -
шни ца са пче ла ма.
013/627-467,
063/627-425.
(237887)

ЦИ ГЛА фа сад на бе ла,
на па ле та ма, 35 ди на -
ра/ко мад. 013/631-
032. (238418)

ПЧЕ ЛЕ, дру штва и
ро је ви на ЛР ра мо ви -
ма. 063/396-640.
(238477)

БЕ ТОН СКИ бло ко ви
за по вољ ну, бр зу
град њу. Ква ли тет,
пре воз. Цре па ја, „Лу -
на Плус”, 069/275-73-
94. (237866)

ЛР КО ШНИ ЦЕ или
де ло ве по је дин ча но,
про да јем. 060/660-
79-60. (238628)

ПРО ДА ЈЕМ ме тал не
це ви 6 м – 20 мм,
раз не ку ти ја сте про -
фи ле, раз ли чи те ду -
жи не, ар ма ту ру фи
12 – 4 м. Тел.
063/355-932.
(238660)

ПРЕ О СТА ЛО огрев но
др во. 061/646-77-13.
(238643)

СВИ ЊЕ на про да ју.
064/193-88-49.
(238647)

ПРО ДА ЈЕМ кре вет
са мац 2 ко ма да, 195
х 75, отво рен; 125 х
75 за тво рен, 55 евра
по ко ма ду. 064/661-
88-01. (238672)

ПРО ДА ЈЕМ те ле ви -
зор, ри си вер, ске нер,
штам пач, та блет, бе -
жич ни те ле фон.
062/318-668. (23870)

ПРО ДА ЈЕМ тро се де,
ка у че, гар ни ту ре, ре -
га ле, мост + ре гал,
сто + сто ли це, спа ва -
ћа со ба, ком плет, ел.
шпо рет, ТА пе ћи, те -
пи си, аме рич ки пла -
ка ри, ра зно. 063/107-
78-66. (238764)

АГРЕ ГАТ хон да, цре -
ва за за ли ва ње, ви -
кенд плин ске бо це.
013/251-85-55,
062/600-365.
(238769)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, 6
кв, 150 евра.
064/176-89-44.
(238783)

ПРО ДА ЈЕМ ула зна
вра та 200 х 90, ку па -
тил ска 200 х 60, ли ве -
не ра ди ја то ре
600/110, 50 члан ка,
елек трич ни ко тао 18
кв, пум пу трунд фос
од 1 инч, ма ши ну за
љу ште ње кром пи ра,
ма ши ну за пе гла ње
ве ша. Тел. 064/160-
10-65. (238796)

ПРО ДА ЈЕМ ме тал на
вра та за га ра жу 235 х
202 цм. 063/472-433.
(238820)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, ку хи ња
10.000, но ва. 371-
568, 063/773-45-97.
(238835)

ВЕШ-МА ШИ НА го ре -
ње, ис прав на и ве о ма
очу ва на, 6.000 ди на -
ра. 065/361-13-13.
(238849)

КО ТАО там шта длер
35 , ко тао опоп че -
шки 25, од лич ни.
064/123-63-65.
(238877)

ПРО ДА ЈЕМ ра ди ја то -
ре, вра та, да ске, ка -
уч. Тел. 061/634-32-
93. (238889)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер, за мр зи вач, веш-
ма ши ну, по лов не де -
ло ве истих.  064129-
73-60, 013/346-790.
(238895)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ФРИ ЖИ ДЕР, 296 л,
веш-ма ши не, ком би -
но ва ни фри жи дер, ТА
пећ 3.5 кв, уга о на
гар ни ту ра, те ле ви зор
51 цм, тро сед мој ца,
фран цу ски ле жај,
брач ни кре вет. Тел.
063/681-82-66.
(238912)

ПРО ДА ЈЕМ окру глу
огра ди цу и љу ља ли цу
за бе бе, но во, по вољ -
но. 063/690-269.
(4708)

ПРО ДА ЈЕМ но ве ка у -
че, бој лер, ста рин ска
ви три на, ор ман, ра -
ди ја тор, би бер цреп.
064/154-25-82.
(4708)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван
по ло ван на ме штај,
по вољ но. Тел.
064/972-49-23.
(238946)

ДР ВА за огрев, пре о -
ста ла, по вољ но.
064/122-69-78.
(238950)

БА ЛИ РА НА де те ли на
на про да ју. Ми ћа,
Но во се љан ски пут
175-б. 064/303-28-68.
(238980)

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, фри -
жи де ре, ста ро гво -
жђе. 063/101-11-47,
064/158-44-10.
(237636)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, ку хи ње, гар -
ни ту ре, ТА пе ћи и
оста ло по кућ ство.
062/148-19-94.
(238705)

КУ ПУ ЈЕМ сто ло ве,
сто ли це, ку хињ ске
клу пе, ку хињ ске су до -
пе ре, ТА пе ћи.
063/195-07-17.
(238673)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре веш-
ма ши не, фри жи де ре,
за мр зи ва че, аку му ла -
то ре, ста ре ка бло ве и
оста ли ме тал ни от -
пад. 060/521-93-40.
(238730)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но вац,
са то ве, пен ка ла.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(238991)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај и сво оста ло
по кућ ство, до го вор.
Тел. 064/972-49-23.
(238946)

ПРО ДА ЈЕМ плац,10
ари, Ка ра у ла, Ри бар -
ска, вла сник. Тел:
063/606-270. (СМС)

КУ ЋА у Омо љи ци,
120 м2, 9 ари пла ца.
060/619-32-22,
064/200-02-09.
(238024) 

КУ ЋА, До си те је ва 8-а,
2 ара, укњи же но.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(237065)

КУ ЋА, воћ њак и по -
моћ ни објек ти, око -
ли на „Ма лог ра ја”.
013/371-561,
063/360-165.
(237780)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве,
по вољ но, у Ба ва ни -
шту код би ља ре, во -
да, стру ја. 069/151-
96-21. (238255)

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

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

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

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

КУ ЋА, Ба нат ски Бре -
сто вац, 100 м2, окућ -
ни ца, по моћ ни обје -
кат, ам бар. Тел.
062/140-32-36,
065/372-28-00.
(238629)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу или
ме њам за стан.
062/655-244.
(238651)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди -
цу на Бе лој сте ни.
063/276-525.
(236658)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту 20
ари, до зво ље на град -
ња, код „Мле ка ре”.
060/484-58-07. (238)

ДВЕ одво је не стам бе -
не је ди ни це, гре ја ње,
ПВЦ, га ра жа, по вољ -
но. Тел. 064/124-48-
15. (238642)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг
му че ни ка 18. Тел.
064/167-04-77.
(238676)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Ба ва -
ни шта нац, 30 ари до
ас фал та, тро фа зна,
бу нар, во ће. 
064/493-00-47.
(238679)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин -
ски плац, 8 ари, Ко за -
рач ки про сек. Тел.
060/601-60-23.
(238686)

БА ШТА 28 ари, Ја -
буч ки пут, обје кат,
воћ њак, гра ђе вин ска
зо на, по вољ но.
069/448-68-78.
(238692)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но ва
укро вље на ку ћа 155
м2 бру то, са гра ђе на
од пр во кла сних ма те -
ри ја ла, на огра ђе ном
пла цу од 4,13 ари,
екс тра ло ка ци ја у са -
мом на се љу, вла сник
1/1, грађ. до зво ла,
од ли чан про је кат.
063/637-673.
(238684)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
у То по ли са по моћ -
ним објек ти ма. Тел.
бр. 064/982-45-50.
(237684(

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу за се ло у Опо ву
и Ко ва чи ци.
061/156-70-52.
(238695)

НА ПРО ДА ЈУ плац 31
ар, ви кенд на се ље
пре До ло ва, по вољ но.
060/022-60-45.
(238699)

ПЛАЦ на про да ју у
Стар че ву, 9 ари, во -
да, огра ђен, иде а лан
за из град њу ку ће.
060/022-60-45.
(238699)

ПРО ДА ЈЕМ сре ђе ну
ку ћу са ло ка лом у
Мак си ма Гор ког, 300
м2. 064/856-60-00.
(238719)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут 70 м2, 22 ара,
29.000; Ба ва ни штан -
ски 50 м2, 10 ари,
28.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(238727)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2, 4
ара, сре ђе на, усе љи -
ва, 36.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(238727)

ЦЕН ТАР, 140 м2, 3
ара, 50.000; Ко теж 2,
220 м2, 3 ара, 85.000.
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(238727)

ЦЕН ТАР, 5,5 ари, 140
м2, фронт 18 м,
85.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(238727)

ГОР ЊИ град, 40 м2, 2
ара + 30 м2 по моћ ни
обје кат, укњи же но,
18.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(238727)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Сиб ни ци на 5 ари
пла ца или ме њам за
стан без гре ја ња.
060/430-01-53.
(238760)

СТА РА ку ћа са пла -
цем 30 ари, Ба нат ско
Но во Се ло. 
063/863-80-15.
(238761)

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

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, ви кен ди ца 25 м2,
по моћ не про сто ри је
64 м2, све ле га ли зо ва -
но, на 14 ари воћ ња -
ка и ба ште, 15.000
евра. 063/771-42-24.
(238757)

КУ ЋА 80 м2 са по моћ -
ним про сто ри ја ма на
пла цу 20 ари, из ла зи
на на сип ДТД, че сма
у дво ри шту, бу нар,
стр ту ја, во да. На ме -
ште на, бе ла тех ни ка
но ва елек тро лукс,
13.000 евра. 
064/498-21-89,
+46737-65-08-27 
nikita_gadji@hotmail.com
(238772)

ПРО ДА ЈЕМ 9 ари ба -
ште на Ба ва ни штан -
ском пу ту, на ста рој
кри ви ни за До ло во.
065/405-35-57.
(238776)

КУ ЋА на про да ју на
Те сли. Мо же за ме на
за стан уз до пла ту.
Тел. 063/849-94-07.
(238781)

КУ ЋА на про да ју 150
м2, га ра жа, 15 ари
пла ца. 061/184-53-53.
(238792)

ПРО ДА ЈЕМ плац 15
ари, Ку де љар ски на -
сип, гра ђе вин ско зе -
мљи ште. 069/326-10-
71. (238751)

ПРО ДА ЈЕМ ку ће, ста -
но ве на свим ло ка ци -
ја ма, по вољ но. „Ве -
сна 2”, 066/937-00-
13. (238802)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ плац
22 ара, ши ри цен тар.
063/389-962.
(2388049

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу, са
воћ ња ком, Вој ло ви ца,
ле га ли зо ва но.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(238814)

КУ ЋА, 120 м2,
ПР+ПО, на 5 ари,
Пре спан ска 15, вла -
сник, укњи же но.
063/307-674.
(238830)

СИБ НИ ЦА, но ва тро -
соб на ку ћа, тро фа -
зна, изо ла ци ја, плац
10 ари, огра ђен,
35.000 евра, за ме на.
(470), „Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(238818)

ЈА БУ КА, ку ћа 100 м2,
при зем на, вла сник,
усе љи ва. 
064/412-95-88.
(238799)

ПРО ДА ЈЕМ 120 ари
гра ђе вин ског пла ца,
ши ри на до ас фал та
34 ме тра, на Ба ва ни -
штан ском пу ту код
„Ни нић” мли на.
063/389-974.
(328852)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ
ку ћу на Ја буч ком пу -
ту. Тел. 065/219-14-
22, 060/348-19-88.
(238854)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 80
м2, Пан че во, ши ри
цен тар, мо гућ сва ки
до го вор, 29.000 евра.
064/902-28-80.
(238873)

СТА РА МИ СА, Ба ниј -
ска, 11,3 ара пла ца,
23.000.  (49), 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(238875)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 139 м2

+ ло кал,  7, 29 ари,
33.000. (49), „Пер -
фект”, 
064/348-05-68.
(238875)

ТЕ СЛА, пре ле па ви ла,
178 м2, 5,5 ари,
95.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(238883)

КУ ЋА за ру ше ње код
Гор ње цр кве, 5 ари,
45.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(238883)

ШИ РИ цен тар, ку ћа
за би знис, 550 м2, 10
ари, 160.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (238883)

СКА ДАР СКА, по че -
так, ку ћа 45 м2, 7,5
ари, 30.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(238883)

ТО ПО ЛА, 150 м2, три
стам бе не је ди ни це, 9
ари, сре ђе на, 34.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 
063/274-951.
(238897)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће
у цен тру гра да, до -
зво ље на град ња, по -
вољ но. 063/756-06-
04. (238907)

ПРО ДА ЈЕМ плац 31
ар, Пре спан ска ули -
ца, Но во се љан ски
пут. 064/131-42-02.
(238905)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, по ро -
дич ни обје кат, плац 5
ари, 29.500. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(238305)

СТА РА КО ЗА РАЧ КА,
80 м2, плац 6.5 ари,
25.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(238305)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве:
6,2 ара, 4,7 ара и 9.4
ара, код ста ре пред -
вој нич ке обу ке, Ба ва -
ни штан ски пут.
066/312-882. (23896)

ПРО ДА ЈЕМ КУ ЋУ у
Ба нат ском Бре стов цу.
065/872-50-87.
(238966)

КОМ ФОР НА ку ћа, га -
ра жа, по моћ ни објек -
ти, воћ њак, ба шта, 20
ари. Пе ли стер ска 18-
е. 065/251-56-89.
(238969)

КУ ЋА, 50 м2 на 9 ари
пла ца са гра ђе вин -
ском до зво лом, Пе ли -
стер ска, Но во се љан -
ски пут. 
065/410-97-34.
(238980)

ТЕ СЛА, ку ћа на екс -
тра ло ка ци ји, за би -
знис и ста но ва ње.
063/329-464,
066/001-050.
(238983)

НО ВА ку ћа, Ка ра у ла,
86 м2, енер гет ски па -
сош, укњи же на, вла -
сник. 065/258-87-77.
(4708)

КОД ТУР СКЕ ГЛА ВЕ,
ку ћа пре пра вље на у
два ло ка ла, дво ри шни
стан, 2 ара, са мо
52.000. (238), 
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(238926)

СТА РА МИ СА, ку ћа
300 м2,м 6 ари, од -
лич на, 66.000. 
(238), „Те сла 
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(238926)

ТЕ СЛА, ку ћа 120 м2, 4
ара, 60.000, до го вор.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(238926)

ТЕ СЛА, но ва ку ћа,
130 м2, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(238926)

МАР ГИ ТА, две ку ће
на углу, 150 м2, 3,3
ара, укњи же но,
50.000. 061/180-14-
41. (4708)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



ПРО ДА ЈЕМ 20 ари
гра ђе вин ског зе мљи -
шта на Скро ба ри.
060/144-25-06.
(238945)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не -
крет ни не” по треб не
ку ће и ста но ви на бо -
љим ло ка ци ја ма.
(238), 064/668-89-15.
(238926)

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

ТЕ СЛА, тро со бан, ЦГ,
те ра се, сре ђен, 80 м2,
вла сник. 013/331-
079, 063/770-45-55.
(237463)

СА ЛОН СКИ стан, Пр -
во мај ска, 98 м2, сре -
ђен, га ра жа, по друм.
064/153-14-03.
(236974)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, 44 м2, ТA,
II, Стре ли ште.
069/304-78-85.
(237758)

НО ВА МИ СА, тро со -
бан, 85 м2, ЦГ, мо же
за ме на за ма њи.
064/134-06-30.
(237923)

ПРО ДА ЈЕМ стан у То -
по ли, 60 м2, 22.000
евра. 069/663-773.
(237854)

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

ЦЕН ТАР, нов не у се -
љен стан, 37 + 12 м2.
063/208-352.
(238630)

ЦЕН ТАР, Кеј Ра до ја
Да ки ћа, дво со бан
стан са да љин ским
гре ја њем, лиф том,
пре ле пим по гле дом
на Та миш. 063/786-
98-86. (238240)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру, Ко теж 1 или ме -
њам за Вр њач ку Ба -
њу. 064/235-69-32.
(238678)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан на Те сли,
без по сред ни ка.
062/960-82-46.
(238687)

КО ТЕЖ 1, про да јем
јед но и по со бан и дво -
и по со бан стан са ЦГ.
064/133-54-18.
(238702)

ЦЕН ТАР, стан до ули -
це, 50 м2, 19.500; 40
м2, јед но и по со бан,
нов, 28.000. „Го ца”,
063899-77-00.
(238727)

ЦЕН ТАР, 60 м2, I,
39.000; 74 м2, тро со -
бан, 47.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(238727)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 45 м2,
дво со бан, 22.500; 39
м2, јед но со бан,
22.000; 58 м2, дво и -
по со бан, 29.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(238727)

ЦЕН ТАР, 30 м2, нов,
21.000; 17 м2, 14.000;
28 м2, 19.500. „Го ца”,
063/899-77-00.
(238727)

ТЕ СЛА, 34 м2, јед но и -
по со бан са ку хи њом,
ре но ви ран, 23.500; 45
м2, дво со бан, 23.000.
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(238727)

КО ТЕЖ, 58 м2, дво и -
по со бан, сре ђен,
34.500; 83 м2, тро и -
по со бан, 48.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(238727)

ТЕ СЛА, 41 м2, јед но и -
по со бан, 27.000; Ми -
са, нов, 22.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(238801)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2,
22.000, јед но со бан,
21.500. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(238801)

МИ СА, 146 м2, тро со -
бан, 38.000; дво со -
бан, нов, 30.000.
(324), „Ме диа”, 
315-703, 
064/223-99-20.
(238801)

ЦЕН ТАР, стан 42 м2 и
ло кал 18 м2, по ве за -
ни. 063/389-972.
(238804)

ДВО И ПО СО БАН
стан, 78 м2, Стрeлиш -
те, IV спрат, лифт,
ЦГ, ин тер фон, рам па
за ко ли ца. 
062/770-540. (23880)

СО ДА РА, дво со бан,
52 м2, ком плет но ре -
но ви ран, 26.500 евра.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(238813)

КО ТЕЖ 1, јед но со -
бан, 30 м2, ЦГ, I, сре -
ђен, 22.500. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(238813)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, дво со бан, II,
ета жно гре ја ње.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(238813)

КО ТЕЖ, ста но ви у
при зе мљу, те ра са, од
29.000 до 33.000.
(470), „Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(238818)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
две те ра се, алу-сто ла -
ри ја, ЕГ, IV спрат,
36.000. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(238818)

СТРО ГИ цен тар, ста -
но ви: 55 м2, две те ра -
се, 35.000; 170 м2 +
30 м2, до го вор, пр ви
спрат. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(238818)

ДВО СО БАН, Но ви
свет, 55 м2, ЦГ,
32.000, за ме на. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(238818)

СТАН, Стре ли ште, 
53 м2, Ул. 7. ју ла, 
50 м2, са дво ри штем.
064/317-36-31.
(238823)

ШИ РИ цен тар, но ви,
укњи же ни ста но ви:
48 м2 и 28 м2, вла -
сник. 063/208-352.
(238857)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, VII спрат,
ре но ви ран, 24.000
евра. 063/868-02-06.
(238860)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
стан, 52 м2, Те сла за
слич ну ква дра ту ру,
Пан че во. 
063/864-77-64.
(238861)

ПРО ДА ЈЕМ стан 52
м2, Ко теж 2, 
вла сник. 
062/445-614, вре ди
по гле да ти. 
(238840)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан 66 м2, са те ра сом
+ оста ва + по друм,
VI спрат, ЦГ, алу-сто -
ла ри ја, ком плет но
сре ђен, укњи жен,
31.000, до го вор.
064/613-24-28.
(238845)

КО ТЕЖ, дво и по со -
бан, 66 м2, 35.000;
јед но и по со бан, 38 м2,
29.500. (097), 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(238875)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но и по соб на, 47 м2,
22.000; гар со ње ра, 28
м2, III, 19.000. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(238875)

МАР ГИ ТА, дво со бан,
42 м2, при зе мље, дво -
ри ште, 22.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(238875)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 71 м2, I, ЦГ,
лифт, 41.000 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(238875)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и по -
со бан, 82 м2, 
47.000; 58 м2, 
30.500; дво со бан, 
63 м2, 31.000. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(238875)

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

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
код шко ле  „Све ти
Са ва” гар со ње ре, јед -
но соб не и дво соб не
ста но ве. Мо же и за -
ме на за по љо при -
вред но зе мљи ште.
062/208-828. 

СО ДА РА, леп дво со -
бан, 53 м2, I, ЦГ,
31.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(238883)

РОБ НА ку ћа, дво и по -
со бан, 63 м2, V,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(238883)

МИ ЛЕ ТИ ЋЕ ВА, но ви -
ја згра да, јед но и по со -
бан, 44 + 15 м2 + те -
ра са, ПР, га ра жа,
39.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(238883)

У  ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ
про да јем/из да јем
стан 27 м2, у при зе -
мљу но ви је згра де,
бли зу хо те ла „Бре зе”,
вла сник. 062/303-
794. (238915)

ТЕ СЛА, Но ви свет, 60
м2, I, ЦГ. 064/210-69-
12. (2388929

ТЕ СЛА, дво со бан, 54
м2, III, ЦГ, лифт,
35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
351-061, 063/274-
951. (238897)

СО ДА РА, дво со бан,
57 м2, IV, ЦГ, лифт,
30.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 351-061,
064/234-36-01.
(238897)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 35 м2, ВП, ЦГ,
усе љив, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
351-061, 063/494-
898. (238897)

ТЕ СЛА,  тро со бан,
но во град ња, 68 м2,
III, ЦГ, усе љив,
47.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(238897)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
63 м2, ЦГ, 40.000, до -
го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(238897)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ ста -
но ви и ку ће на свим
ло ка ци ја ма. Аген ци ја
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(238901)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 66 м2, ЦГ,
40.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061,  063/274-951.
(23851)

ДВО И ПО СО БАН
стан, 58 м2, ета жно
гре ја ње, про да јем.
060/333-56-41.
(238904)

ЦЕН ТАР, 2.0, I, 54,
35.000; Ко теж 2, 2.0,
28.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(238914)

СО ДА РА, 1.0, ТА,
22.000; Мар ги та, 60,
13.000; Стре ли ште,
2.5, ЦГ, 29.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(238914)

МИ СА, 38 м2, ПР,
25.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(4708)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 59 м2, сре ђен, I
спрат, лифт, ЦГ, вла -
сник, 36.500.
060/800-50-12,
064/217-79-00.
(4708)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2,
II, 30.000. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(4708)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 64 м2,
VI, 32.000. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(4708)

КО ТЕЖ 1, 57 м2 + те -
ра са, ВП, ком плет но
ре но ви ран, пре леп,
вла сник. 065/443-37-
77, 065/337-18-69.
(4708)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по -
со бан стан 55 м2, Ста -
ри Та миш, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(4708)

ТЕ СЛА, 50 м2, дво со -
бан, нов, 15.000 евра,
IV спрат. 061/180-14-
41. (4708)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач -
ки, 17 м2, II, 12.800.
(238),  „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(238926)

КО ТЕЖ 1, јед но и по -
со бан, 45 м2,  27.000.
(238),  „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(238926)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
79 м2, 48.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(238926)

КО ТЕЖ 1, тро со бан,
66 м2, ВПР, две те ра -
се, 37.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(238926)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, I, сре ђен,
30.000. (238),  „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(238926)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, 42 м2, III, 24.000.
(238),  „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(238926)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, 47 м2, 23.500.
(238),  „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(238926)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
I, 50 м2, ТА, 24.500.
(320), „Пре ми ер”.
063/800-44-30.
(238941)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
IV/V, 56 м2, ЦГ,
32.000. (320), „Пре -
ми ер”. 
063/800-44-30.
(238941)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, III, 42 м2, ЦГ,
23.500. (320), „Пре -
ми ер”. 
063/800-44-30.
(238941)

СТАН, 52 м2, на Ми -
си, са гра ђен 2010,
две те ра се. 
066/915-17-16.
(238951)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по -
со бан стан,  Мак си ма
Гор ког 58-ц, зва ти по -
сле 16 са ти. 
062/850-94-52.
(238959)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
дво со бан, 54 м2, IV
спрат, без по сред ни -
ка, 31.000 евра.
013/321-841.
(238971)

ТЕ СЛА, дво со бан
стан, I спрат, 53 м2,
ЦГ, те ра са, по друм,
од лич но ме сто.
062/112-33-70.
(238961)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
дво ри шни стан, 40 м2.
064/413-61-65, 252-
13-66. 
(238968)
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КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра,
бр за и си гур на ис пла -
та. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(238875)

Аген ци ја „Ди ва”, Ж.
Зре ња ни на 14, ку пу је
стан ни же спрат но сти
до 35.000 евра. 345-
534, 064/246-05-71.
(238818)

АГЕН ЦИ ЈИ „Стре ли -
ште не крет ни не”
(636), по тре бан ма њи
дво со бан стан, ло ка -
ци ја Со да ра, цен тар,
Те сла од 1. до 3.
спра та. Кеш ис пла та.
069/196-96-05. (4708)

КУ ПУ ЈЕМ гар со ње ру
на Ко те жу 1, до тре -
ћег спра та, „Те сла не -
крет ни не, 064/668-
89-15. (238926)

БЕЗ по сред ни ка ку пу -
јем дво и по со бан или
тро со бан стан на Те -
сли са ЦГ. 061/617-
21-09. (4708)

ИЗ ДА ЈЕМ нов дво со -
бан ком фо ран стан,
згра да, II, но ва Ми са.
063/801-09-85.
(238546)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед -
но со бан стан на Стр -
ел и шту и цен тру.
060/721-21-04.
(238682)

ЈЕД НО СО БАН стан,
Ми ло ша Обре но ви ћа
61, су те рен, пре ко пу -
та Фа бри ке си ја ли ца
„Те сла”, ета жно гре -
ја ње, 100 евра + три
де по зи та, на ме штен.
064/651-16-47.
(238292)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, ЦГ, I
спрат, Со да ра.
060/051-02-44.
(238189)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу сам -
ци ма, Стре ли ште.
320-847. 
(238299)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво -
ри шни на ме штен
стан. 064/844-43-19.
(238303)

СТАН за из да ва ње,
по се бан улаз, цен -
трал но гре ја ње, 30 м2,
но ва Ми са. 
064/248-94-34.
(238656)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, Ко -
теж 1. 064/214-41-79.
(238667)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
по лу на ме штен стан,
без гре ја ња. 061/173-
60-35. (238663)

КОД „Ави ва” ком -
плет но на ме штен јед -
но со бан стан, од 1.
ма ја. 062/361-676.
(238670)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу сам -
ци ма, Стре ли ште.
320-847. (238713)

ИЗ ДА ЈЕМ на Стре ли -
шту пра зан дво со бан
стан Тел. 064/493-00-
55. (238716)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран стан на
Ко те жу 2. 
060/140-39-79,
066/006-584.
(238725)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру од 25 м2,
на Ко те жу 1.
064/184-87-50.
(238761)

ПРО ДА ЈЕМ стан, мо -
же за ме на. Вој ло ви -
ца, Ку де ља рац, до го -
вор, хит но. 
064/130-27-34.
(238744)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме -
штен јед но со бан стан
на Со да ри. 062/873-
62-98. (238755)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту.
063/199-24-05.
(238757)

ИЗ ДА ЈЕМ сре ђе ну
гар со ње ру, 22 м2, Ко -
теж 2, на ду же.
064/536-91-89,
062/577-553.
(238765)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
пра зан стан, са гре ја -
њем, на Те сли. Тел.
064/224-89-60.
(2387744)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан по лу на ме штен
стан, 35 м2 на Ке ју.
Тел. 063/277-407.
(238831)

МА ЊИ стан из да јем.
065/447-79-69.
(238853)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, на Стре ли шту,
VII спрат, ре но ви ран,
100 евра. 
063/868-02-06.
(238860)

ТРО СО БАН стан,
згра да, цен тар, 63 м2,
град ско гре ја ње, ре -
но ви ран. Алек сан дар.
064/970-37-91.
(238874)

ИЗ ДА ЈЕМ на Стре ли -
шту, по лу на ме ште ну
гар со ње ру, оба ве зан
де по зит. 063/617-421.
(238878)

ИЗ ДА ЈЕМ пот пу но
на ме штен тро со бан
стан са га ра жом у но -
вој згра ди, Те сла, 300
фик сно. 063/255-186.
(238869)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
на ме штен стан на Ко -
те жу 1, 120 евра.
064/145-55-09.
(238870)

ЗГРА ДА, из да јем на -
ме штен дво со бан
стан, но ва Ми са, кли -
ма, ка блов ска.
064/231-23-59.
(238886)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво -
ри шни на ме штен
стан. 064/844-43-19.
(2388887)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан код
Ба зе на, од 1. ма ја.
060/132-00-85.
(238880)

МИ СА, из да јем ма њи
при зе ман стан сам цу,
сам ци ма, на ме штен.
063/154-94-11,
063/171-96-16.
(4708)

ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ, Ко -
теж 1, 40 м2, II спрат,
на ме штен. 060/386-
18-11. (4708)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан по лу на ме штен
стан, ЦГ, Ко теж 2.
Тел. 060/372-03-02.
(4708)

СО БУ из да јем за по -
сле ном сам цу или
пен зи о не ру, цен тар
гра да. 062/377-345,
065/416-49-78.
(4708)

ЈЕД НО СО БАН стан за
из да ва ње. 064/145-
47-48, 061/175-00-15.
(238943)

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан стан, ТА, код
Хо те ла „Та миш”, 80
евра. 064/122-48-07.
(238979)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал, Тр жни цен тар
код Су да, 14 м2,
13.000 евра. 
069/663-773.
(237854)

СТРО ГИ цен тар, од -
лич не мо гућ но сти,
100 и 50 м2, у при зе -
мљу. 063/305-891.
(238277)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23
м2, код Ау то бу ске
ста ни це. 352-105.
(238731)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12
м2, до ули це из лог,
цен тар. 063/314-803.
(238735)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 39
м2, у цен тру Стре ли -
шта. Тел. 064/267-71-
74. (238685)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру . 
063/825-83-25.
(238691)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Стре ли шту, цен тар,
сре ђен. 064/959-98-
83. (238709)

ИЗ ДА ЈЕМ раз ра ђен и
опре мљен фри зер ски
са лон. 066/210-012.
(238714)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2

у Мак си ма Гор ког 92,
мо гућ ност ку по ви не.
064/856-60-00.
(238719)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал „Тру бач” осам -
на ест ква дра та, пр ви
спрат. 063/856-74-02.
(238770)

ЛО КАЛ за из да ва ње
230 + 50 м2, у Ка ча -
ре ву, за све на ме не.
066/601-27-99,
062/379-258.
(238787)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 18 м2

на Зе ле ној пи ја ци,
глав ни про лаз.
064/140-88-36.
(238782)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал,
цен тар, 96 м2, по вољ -
но, до го вор. 064/329-
48-40. (238788)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Зе ле ној пи ја ци. Тел.
063/808-58-16.
(238794)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал,
Жар ка Зре ња ни на, 
22 м2. 064/211-50-59. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 110
м2, ма га цин 100 м2 и
кан це ла риј ски про -
стор. АЦ „Зве зда”, 
С. Шу пљик ца 88.
063/278-250.
(238797)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 15 м2

у про ла зу и кан це ла -
ри ја 25 м2. Вој во де
Пут ни ка 29. 
063/278-250.
(238797)

ЛО КАЛ 40 м2, ТЦ
Змај Јо ви на, пр ви до
Ње го ше ве, сре ђен, са
два то а ле та. 
064/963-60-06.
(238984)

ЛО КАЛ за из да ва ње у
стро гом цен тру гра да,
Пив ни ца. 
065/202-63-81,
064/668-87-38.
(4708)

ЦЕН ТАР, ло кал 44 м2,
два мо кра чво ра.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(238812)

ЛО КАЛ по вољ но из -
да јем, цен тар, 43 м2,
Све тог Са ве 29, са -
лон ски, ви си на 3.40
м, из лог, ро ло, аларм,
кли ма, бес пла тан
пар кинг, спо ред ни
улаз. 
Тел. 063/892-67-31,
064/143-91-40.
(238812)

ПРО ДА ЈЕМ ће ваб џи -
ни цу „016”, ло кал је у
за ку пу. 063/858-48-
50. (238815)

ИЗ ДА ЈЕМ по вољ но
ло кал на Ба ва ни -
штан ском пу ту, по го -
дан за све вр сте ра -
ди о ни ца или ау то-пе -
ри о ни цу. 060/518-95-
80. (238862)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, од -
лич на ло ка ци ја, од 1.
ма ја сло бо дан.
063/217-130.
(238878)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у са -
мом цен тру Стар че ва.
631-205, 063/777-27-
46. (238865)

ЛО КАЛ, 30 м2, два
улич на из ло га, стро ги
цен тар, из да јем.
066/344-033.
(238916)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45
м2, Ми ло ша Обре нол -
ви ћа 27, Пан че во.
063/854-20-22.
(238978)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и
Е ка те го ри је са ис ку -
ством. 069/301-17-00.
(СМС)
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ФРИ ЗЕР и ма сер са
ис ку ством по треб ни
са ло ну „Beauty De-
sign” 064/155-70-57.
(СМС)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ,
по треб не рад ни це за
рад за ро шти љем.
063/897-55-04.
(237531)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ,
по треб не рад ни це за
рад за ро шти љем, ло -
кал у цен тру.
063/834-88-10.
(237531)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
слот клу бу „Ken-
tucky”. 064/898-98-
89. (238631)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне
рад ни це за рад на ин -
ду стриј ским ши ва ћим
ма ши на ма. Тел.
069/238-07-65.
(238795)

ПО ТРЕ БАН му шко-
жен ски фри зер са ис -
ку ством фри зер ском
са ло ну „Ру жа”.
063/803-59-42.
(238062)

КУ ВАР по тре бан ре -
сто ра ну. 
064/126-83-53.
(238688)

КО НО БАР/ИЦ А по -
тре бан/на  Би строу.
064/126-83-53.
(238688)

ПО ТРЕБ НИ: ани ма -
тор и ко но бар за рад
у игра о ни ци „Остр во
са бла гом”, Ми ло ша
Обре но ви ћа 12, Авив
парк”. 062/333-502.
(238728)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб не рад ни це за
пра вље ње сен дви ча,
па ла чи на ка и пи ца.
Нео п ход но је да сте
од го вор ни, вред ни,
љу ба зни, то ле рант ни
и уред ни. 063/820-
87-61. (238698)

АУ ТО ПЕ РИ НИ ЦИ по -
тре бан рад ник. Мо ше
Пи ја де 86, Flash VB.
063/865-27-76.
(238756)

АУ ТО-ЦЕН ТАР „Љу -
би чић” по тра жу је
мај сто ре и уче ни ке.
013/344-011,
063/372-231. (23871)

ПО РЕБ НА рад ни ца за
рад за ро шти љем на
ћу мур и по моћ на
рад ни ца у ку хи њи,
СТР „Иде ал”.
063/855-65-56. (231)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у пи це ри ји.
065/512-13-91. 

ПО ТРЕ БАН сто лар.
063/389-972,
013/312-729.
(2388049)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
из ра ду и мон та жу
ПВЦ сто ла ри је.
063/389-972,
013/312-729.
(238804)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у пе ка ри.
061/631-99-26.
(238851)

ПО ТРЕБ НИ мо ле ри,
гип са ри, фа са де ри за
стла ни рад ни 
од нос. 065/228-78-66
или 
entercentar@gmail.com
(238817)

БИ ФЕ код „То пи ћа” у
Ба нат ском Но вом Се -
лу по тре бан ко но бар.
Тел. 062/616-396.
(238824)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦА
„Ан ти ка”, тра жи рад -
ни ка са ис ку ством.
061/808-68-25.
(238828)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца за рад у ка фа ни,
до 35 го ди на.
063/525-115.
(238833)

ПО ТРЕ БАН пи ца-мај -
стор за рад у пе ка ри.
062/301-022.
(238956)

ТРАН СПРОТ НОМ
пред у зе ћу по тре бан
дис пе чер. Усло ви:
ССС, ен гле ски је зик,
рад на ра чу на ру. По -
жељ но по зна ва ње
шпан ског, ита ли јан -
ског или не мач ког је -
зи ка. CV по сла ти на:
svetlana.flamengo@
gmail.com
064/214-33-92. 

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у пе ка ри.
062/301-022. 
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ФРИ ЗЕР СКОМ са ло -
ну по треб ни му шко-
жен ски фри зе ри. Тел.
061/320-68-38,
061/201-93-52.
(238884)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло -
ну „Studio NN” по тре -
бан фри зер. По зва ти
на 060/033-57-08 или
013/335-708.
(238940)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у цве ћа ри, са
ис ку ством, „Авив
парк”. 062/222-827.
(238957)

ПО ТРЕ БАН во зач за
пре воз пе ци ва у пе ка -
ри. Зва ти од 16 до 20
са ти. 
Тел. 065/555-94-44.
(238973)

ПО ТРЕ БАН до мар-чу -
вар на спорт ским те -
ре ни ма, днев ни ца
700 ди на ра. 
060/362-22-02, зва ти
до 16 до 20 са ти.
(238974)

ПО ТРЕБ НИ озбиљ ни
рад ни ци за рад у ба -
шти. 065/410-97-34.
(238980)

ТРА ЖИМ по вре ме ни
по сао, 28 го ди на,
Б,Ц и Е ка те го ри ја.
064/952-17-96.
(СМС)

ШЉУ НАК пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим и ве ли ким ки пе -
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(236053)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
1.000 ди на ра, по пуст
ван град ске, мо гућ -
ност рад ни ка.
064/482-65-53.
(237907)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
тра ка сте за ве се, ве не -
ци ја не ри, угра ђу -
јем/по пра вљам.
063/882-25-09.
(236068)

ЧА СО ВИ хе ми је за
основ це и сред њо -
школ це. Ми ли ца,
065/474-13-33.
(238227)

БА ШТЕ кул ти ви рам и
орем. 063/855-92-70.
(238466)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(238252)

РА ДИ МО зи да ње, бе -
то ни ра ње, оправ ке
ста рих, но вих кро во -
ва, раз не изо ла ци је.
013/664-491,
063/162-53-89.
(238370)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(238331)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ/одр жа ва -
ње свих вр ста цен -
трал ног гре ја ња, га -
сно, елек тро, ЦО2,
ба кар за ва ри ва ња,
во до вод, ка на ли за ци -
ја. 064/660-08-31.
(238559)

КУ ПА ЊЕ ста рих и бо -
ле сних ли ца у по по -
днев ним са ти ма. 377-
321, 063/234-857.
(238602)

НЕ ГА ста рих и бо ле -
сних ли ца. Тел.
064/384-53-92. (238)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ-а.
064/866-20-70.
(238700)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, ле пље ње та -
пе та, фар ба ње сто ла -
ри је, тра жим по сао.
013/310-741,
064/174-03-23.
(238712)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри. Угра ђу -
јем, по пра вљам, 
гурт не. 
064/181-25-00.
(238696)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
ин ста ла ци је, по пра -
вља ста ре, по вољ но.
060/521-93-40.
(238730)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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ЧА СО ВИ срп ског за
основ це и сред њо -
школ це, при пре ма
при јем них и кон тр ол -
них. 063/737-63-96.
(238879)

ПО СТАВ КА гип са,
гле то ва ње, кре че ње,
по вољ но. 
061/625-97-90.
(238730)

ГИП САР СКО-МО -
ЛЕР СКИ ра до ви, спу -
ште ни пла фо ни, гле -
то ва ње, кре че ње, по -
вољ но. 
060/521-93-40.
(238730)

ДА ЈЕМ ча со ве кла ви -
ра и сол фе ђа.
069/235-70-31.
(238731)

МА СА ЖА, те ра пе ут -
ска, пар ци јал на, ре -
лакс, пе ди кир, ура сли
нок ти, кур је очи.
061/308-95-86.
(238733)

ПЕ КАР на пе ћи и пе -
кар за хлеб, со му не,
пе ци во. 064/120-09-
42. (238736)

ПО ПРАВ КА: сто ла ри -
ја, бра ва ри ја, са ни та -
ри је, мон та жа бој ле -
ра, шпо ре та, гре ја ча.
Сло бо дан. 063/865-
80-74. (238762)

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.
(238750)

ПАР КЕТ и ла ми нат,
по став ка, хо бло ва ње
и ла ки ра ње. 
061/314-90-18, 
601-892. (238734)

КО СИМ тра ву три ме -
ром – ба ште и дво ри -
шта, вр ло по вољ но.
061/683-67-48,
064/438-12-46, 
Зо ран. (238768)

ПО ТРЕ БАН ко мер ци -
ја ли ста са ис ку ством
за рад у штам па ри ји.
Alkan.stampa@
gmail.com (238784)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со -
ви (основ ци, сред њо -
школ ци). Ис ку сна ди -
пло ми ра на про фе -
сор ка ма те ма ти ке,
по вољ но, цен тар.
343-370. (238785)

СРП СКИ, ча со ви за
осно ве, сред њо школ -
це, сту ден те, при пре -
ма при јем них, кон -
трол них. 
064/462-37-64.
(238783)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
по прав ке, пре прав ке
– сла ви не, ку па ти ла,
од гу ше ња ка на ли за -
ци је од мах. 
061/193-00-09.
(238841)

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.
(238848)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР.
063/898-68-77.
(238843)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ка ста рих це -
ви, уград ња но вих це -
ви, по вољ но.
063/812-48-62.
(238871)

КЕ РА МИ ЧАР, уград -
ња свих вр ста пло чи -
ца. Бу ца, 
063/372-102.
(238864)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром до 2 ку -
би ка. 065/334-23-38.
(238895)

ПО ПРА ВЉА -
МО/УГРА ЂУ ЈЕ МО
ПВЦ-АЛУ сто ла ри ју,
ко мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, ро лет не, си гур -
но сна вра та, ста кло -
ре зач ке услу ге.
060/545-34-04.
(238896)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, де мит фа са де,
гипс, по вољ но, 
пен зо не ри ма по пуст.
061/626-54-06.
(238898)

MATEMATИКА, ста -
ти сти ка, фи зи ка, ин -
фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. Цен -
тар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(238911)

ВИ ДЕО-НАД ЗОР и
алар ме, угра ђу јем.
Над гле да ње пре ко
ин тер не та, на те ле -
фо ну, ра чу на ру.
064/134-30-18.
(238909)

НЕ ГА ста рих и бо ле -
сних (те ра пи је, пре -
ви ја ња, ка те те ри...),
ме ди цин ске се стре са
ис ку ством. 060/067-
61-05. (238906)

ЧА СО ВИ ен гле ског,
шпан ског и срп ског
је зи ка, основ ци ма,
по вољ но. Тел.
069/121-29-97.
(238903)

КЛИ МЕ и елек тро ин -
ста ла ци је, сер вис и
уград ња, бр зо, ефи -
ка сно, по вољ но.
065/305-73-92.
(4708)

ПАР КЕ ТАР, по став ка,
хо бло ва ње, фу го ва -
ње, ла ки ра ње пар ке -
та, по став ка ла ми на -
та. 060/476-81-55.
(238442)

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.
(238435)

КО ШЕ ЊЕ три ме ром
ко ро ва, тра ва, оба ра -
ње ста ба ла, ис ко пи,
ру ше ња, итд.
060/035-47-40.
(238950)

РА ДИ МО све фи зич -
ке по сло ве: ру ше ња
ку ћа, раз би ја ње бе то -
на, уто ва ри, ко ше ње
пла це ва, од но ше ње
ства ри. 
064/122-69-78.
(238950)

КЕ РА МИ ЧАР са ду го -
го ди шњим ис ку ством,
ква ли тет но, пе дант но
и по вољ но. 
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(238955)

РУ ШИМ објек те руч -
но или ма шин ски са
од во зом шу та, мо гућ
до го вор за ма те ри јал.
069/716-463.
(238960)

СВЕ вр сте фи зи ка ли -
ја, уто вар/ис то вар,
се лид бе, се че ње/це -
па ње др ва, ко па ње,
ко ше ње, чи шће ње,
ру ше ње, лу па ње бе то -
на. Де јан. 061/626-
14-50. (238967)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(238962)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ши -
ша ње огра де, ваш
при ват ни ба што ван.
Тел. 069/130-35-91.
(238987)

РА ДИМ све фи зич ке
по сло ве. 064/144-37-
65. (238985)

КО ШЕ ЊЕ трав ња ка,
дво ри шта, воћ ња ка,
три ме ром и ко са чи -
цом, чи шће ње та ва на,
по дру ма. Мо гућ ност
од во за. 061/612-14-
50. (238399)

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

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

ШЉУ НАК, се па ри са -
ни шљу нак, пе сак, се -
ја нац, ри зла, услу га
ви бро пло чом.
063/246-368. 

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе -
ром, шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут,
уто вар. 
063/246-368.
(237461)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, ри зла, од воз
шу та ма лим и ве ли -
ким ки пе ром.
064/648-24-50.
(236933)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, ру ше ње обје ка -
та, уто вар шу та, раз -
би ја ње бе то на.
063/218-894.
(236933)

ШЉУ НАК, се па ри са -
ни шљу нак, пе сак, се -
ја нац, ри зла, услу га
ви бро пло чом.
063/246-368. 

КА МИ ОН СКИ пре воз
до 2 м³, шљу нак, пе -
сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50.
(236933)

ИС КОП ба ге ри ма: те -
ме ља, по дру ма, сеп -
тич ких ја ма, ка на ла,
на си па ње те ре на.
063/218-894.
(236933)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка -
ми о на са кор пом за
рад на ви си ни, се че -
ње др ве ћа, ва ђе ње
па ње ва. 063/218-894.
(236933)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ те -
ле хен де ра ви си на ди -
за ња до 17 м, но си во -
сти 4 то не. 
064/668-97-86.
(236933)

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА -
РИ ви љу шка ри ма на
свим те ре ни ма, до 10
то на. 063/218-894.
(236933)
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СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе, ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(238497)

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

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви, гипс,
ла ми нат, по вољ но,
пен зи о не ри ма по пуст.
061/141-38-02,
013/210-44-74.
(238745)

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.
(238677)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње
сто ла ри је, гипс, пен -
зи о не ри ма по пуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(238686)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(238724)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
про да ја по лов них, ау -
то-елек три чар, по ја -
ча ва ње, сер вис ЦО2
апа ра та. 063/800-01-
96. (238810)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто -
ла ри ја, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, све за ве се, тен де,
хар мо-вра та, ро ло-за -
шти та. 
063/816-20-98,
013/351-498.
(238822)

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.
(238836)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе ка ми о ном и
ком би јем већ од
1.500 ди на ра. 0-24 са -
та. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, 
По по вић. 
(238855)
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РУ ШЕ ЊЕ обје ка та, се -
че ње и раз би ја ње бе -
то на, уто вар шу та,
пре воз ма те ри ја ла.
064/668-97-86.
(236933)

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње,
се че ње ви со ких др ве -
ћа, чи шће ње пла це ва,
ва ђе ње па ње ва.
064/668-97-86.
(236933)

KIZZA – ис то вар/уто -
вар ро бе ви љу шка ри -
ма, пре воз шљун ка,
пе ска, се јан ца, ри зле,
ру ше ње обје ка та, ис -
коп ба ге ри ма, раз би -
ја ње и се че ње бе то на,
на си па ње и на би ја ње
те ре на. 
064/668-97-86.
(236933)

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. (237632)

КА МИ ОН СКИ пре воз
до два ку би ка, шљу -
нак, се ја нац, шут.
062/355-154, 066/355-
154. (236557)

ПАР КЕТ, уград ња, хо -
бло ва ње ста рог пар ке -
та и ла ки ра ње. Де бе -
ља ча. 063/822-94-82,
063/865-45-31.
(236752)

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. (238146)

ИС ПРА ВЉАМ алу-
фел не. Пан че во. Рад -
нич ка 1-а. 063/240-
591. (237905)

ПО ЛИ РАМ фа ро ве,
фа брич ко ста ње. Пан -
че во, Рад нич ка 1-а.
063/240-591. (237905)

РАЗ БИ ЈА ЊЕ бе то на,
из ра да пар кин га, ру -
ше ње обје ка та, од воз
шу та, ис коп. 063/246-
368. 

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе -
ром, шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут,
уто вар. 063/246-368.
(237461)

„ПЕР ФЕКТ”, де мит фа -
са да, зи да ње, мал те ри -
са ње, гле то ва ње, кре -
че ње, ке ра ми ка, кро -
во ви. 063/122-14-39. 

УСЛУГЕ

ALMEX d.o.o. Pančevo raspisuje konkurs za sledeća

radna mesta:

Direktor ratarske proizvodnje

1 izvršilac

Opis posla:

·      Organizacija proizvodnje u ratarstvu

·      Koordinacija ratarske proizvodnje između poljopri-

vrednih gazdinstava u okviru sistema 

·      Brine o pravilnoj primeni agrotehničkih mera i opti-

malnom iskorišćenju radnog vremena u procesu poljo-

privredne proizvodnje

·      Izrada periodičnih izveštaja o radu i rezultatima 

Uslovi:

·      VI-VII stepen stručne spreme (poljoprivredne struke

– ratarstvo)

·      Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili slič-

nim poslovima

·      Poznavanje rada na računaru, MS Office

·      Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač

Mail adresa na koju možete slati CV je 

zaposlenje@almex.rs

Konkurs je otvoren do 25. 04. 2017. godine.

ALMEX d.o.o. Pančevo raspisuje konkurs za sledeće radno

mesto:

Rukovodioca Službe računovodstvenih poslova

Opis posla:

-    Rukovođenje poslovima službe u okviru Almex grupacije

-      Kontrola kompletne finansijske dokumentacije

-      Knjigovodstvena evidencija svih poslovnih promena u glav-

noj knjizi i pomoćnim knjigama 

-      Obračun proizvodnje

-      Obračun poreza na dodatu vrednost i priprema odgovaraju-

ćih poreskih evidencija

-      Obračun poreza na imovinu i izrada odgovarajuće poreske

prijave

-      Samostalna izrada godišnjih finansijskih izveštaja

-      Obračun poreza na dobit

-      Saradnja sa poreskim organima

-      Saradnja sa revizorima

Uslovi: 

-      Viša ili visoka stručna sprema ekonomskog usmerenja

-      Minimum 5 godine relevantnog radnog iskustva

-      Samostalnost u radu

Mail adresa na koju možete slati CV je zaposlenje@almex.rs

Konkurs je otvoren do 19. 05. 2017. godine.

По тре бан гра ђе вин ски ин же њер

и мон те ри ске ле, по мо гућ ству са

рад ним ис ку ством, гра ђе вин ској

фир ми „Skele Logistik” d. o. o.  Ба ва -

ни штан ски пут 439.

Кон такт те ле фон 013/377-853, 

mail адре са: office@skelelogistik.rs

      На осно ву За ко на о мла ди ма („Сл. гла сник РС”, бр.

50/2011), Ста ту та гра да Пан че ва („Слу жбе ни лист гра -

да Пан че ва” број 25/15-пре чи шћен текст и 12/16), Од -

лу ке о бу џе ту гра да Пан че ва за 2017. го ди ну и Стра те -

ги је бри ге о мла ди ма гра да Пан че ва 2014-2017, Гра до -

на чел ник гра да Пан че ва рас пи су је

К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ГРА МА И ПРО ЈЕ КА ТА

ОД ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА  

У ОБЛА СТИ ОМЛА ДИН СКОГ СЕК ТО РА ГРА ДА

ПАН ЧЕ ВА ЗА 2017. ГО ДИ НУ

      Овим Кон кур сом ће се по др жа ти про гра ми и про -

јек ти чи ји се са др жај од но си на уна пре ђе ње по ло жа ја

и ква ли те та жи во та мла дих, за до во ља ва ње по тре ба

мла дих и ре ша ва ње спе ци фич них про бле ма мла дих,

пре ма кон курс ним за да ци ма у окви ру при о ри тет них

обла сти Стратегијe бри ге о мла ди ма гра да Пан че ва

2014-2017.

      Пра во уче шћа има ју ор га ни за ци је/удру же ња гра -

ђа на ко ја су ре ги стро ва на на те ри то ри ји гра да Пан че ва.

      Рок за кон ку ри са ње на овом Кон кур су је до 3.

но вем бра 2017. го ди не, од но сно до утро шка сред ста -

ва опре де ље них за ову на ме ну.

      Ак тив но сти на про јек ту ко је Град бу де су/фи нан -

си рао у окви ру овог Кон кур са мо ра ју би ти ре а ли зо -

ва не до 31. де цем бра 2017. го ди не, а фи нал ни на -

ра тив ни и фи нан сиј ски из ве штај пре да је се до 31.

ја ну а ра 2018. го ди не. 

      Ин фор ма ци ја о Кон кур су ће би ти об ја вље на на

зва нич ној ин тер нет пре зен та ци ји гра да Пан че ва

www.pancevo.rs. Фор му ла ри за кон ку ри са ње мо гу

се пре у зе ти у Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци јал -

на пи та ња Град ске упра ве гра да Пан че ва (Трг кра ља

Пе тра I, спрат II, кан це ла ри ја 204 - Кан це ла ри ја за

мла де), или са ин тер нет пре зен та ци је  www.pancevo.rs

. До дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти пу тем те ле фо -

на 013/308-907 и 013/308-753 или меј ла 

kancelarijazamlade@pancevo.rs.

      Пред ло зи про гра ма/про је ка та до ста вља ју се

оба ве зно:

- у елек трон ској фор ми (на ди ску или пу тем меј ла

kancelarijazamlade@pancevo.rs) и

- у штам па ној фор ми (1 при ме рак), у Услу жном

цен тру гра да Пан че ва, у за тво ре ној ко вер ти са на -

зна ком: При ја ва на К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИ НАН СИ -

РА ЊЕ ПРО ГРА МА И ПРО ЈЕ КА ТА ОД ЈАВ НОГ ИН ТЕ -

РЕ СА У ОБЛА СТИ МА ОМЛА ДИН СКОГ СЕК ТО РА

ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА ЗА 2017. ГО ДИ НУ

Град Пан че во/Град ска упра ва гра да Пан че ва/Трг  Кра -

ља Пе тра I број 2-4/26 000 Пан че во

      Се кре та ри јат за јав не слу жбе и со ци јал на пи та -

ња/Кан це ла ри ја за мла де (кан це ла ри ја број 204)

Н Е   О Т В А Р А Т И !

На по ме на: Ин струк та жа за за ин те ре со ва не би ће ор га -

ни зо ва на 25.04.2017. го ди не, у Ма лој са ли зградe Град -

ске упра ве гра да Пан че ва са по чет ком у 12.00 сати.

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

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром
по вољ но: се ја нац, пе -
сак, шљу нак, ту ца ник
од во зим. 064/354-69-
94. (238881)

ПРЕ ВОЗ шљун ка,  пе -
ска, ри зле и жи та ри ца
са ки пер ка дом. Фир -
ма Milanale. 061/617-
72-63. (238968)
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НЕ РАД НИ ДАНИ ТОКОМ УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА

Оба ве шта ва мо све ко ри сни ке на ших услу га да бла гај на и мар ке тинг „Пан чев ца” не ће ра ди ти током

ускршњих празника – у пе так, 14. апри ла, и у понедељак, 17. априла.

Оп шта бол ни ца Пан че во, у скла ду са од лу ком Управ -
ног од бо ра број 01-01/17-44-4т, од 7. 04. 2017. го ди не,
рас пи су је

                                            ОГЛАС
за про да ју рас хо до ва ног во зи ла пу тем при ку пља ња
пи сме них по ну да, и то
„Citroen Jumper”, го ди на про из вод ње 1998. 
– пре ђе на ки ло ме тра жа 280.000 км, не ре ги стро ва но
      По чет на це на за во зи ло из но си 80.000 ди на ра, без
ПДВ-а ко ји па да на те рет куп ца.
      Рок за до ста вља ње по ну да је 20. 04. 2017. го ди не у
12.30.
      По ну де се до ста вља ју на адре су – Оп шта бол ни ца
Пан че во, 26000 Пан че во, ул. Ми ло ша Тре бињ ца бр.11
или не по сред ном пре да јом на пи сар ни ци Оп ште бол -
ни це Пан че во, Пан че во, ул. Ми ло ша Тре бињ ца бр.11 у
за тво ре ној ко вер ти са на зна ком – „по ну да за ку по ви ну
во зи ла – не отва ра ти”.
      Раз гле да ње во зи ла је мо гу ће 18. 04. 2017. и 19. 04.
2017. го ди не од 10 до 12 са ти на адре си – Оп шта бол -
ни ца Пан че во, Пан че во, ул. Ми ло ша Тре бињ ца бр.11.
      Кон такт осо ба је Зо ран Плав шић, те ле фо н
062/806-92-36.
      Пра во уче шћа и оп шти усло ви:
      Пра во уче шћа има ју до ма ћа и стра на прав на и фи -
зич ка ли ца.
      Во зи ло се про да је у ви ђе ном ста њу, без пра ва на -
кнад них при го во ра.
      За ин те ре со ва на ли ца су оба ве зна да упла те де по -
зит у из но су од 8.000 ди на ра на ра чун број 840-
794667-96, свр ха упла те: де по зит.
      Рок за по вра ћај де по зи та упла ће них на ра чун је
нај ду же 5 да на од да на спро во ђе ња јав ног отва ра ња
пи сме них по ну да.
      У слу ча ју да по ну ђач ко ји је дао нај по вољ ни ју по -
ну ду од у ста не од ку по ви не, исти не ма пра во на по вра -
ћај де по зи та.
      Не бла го вре ме не и не пот пу не по ну де се не ће раз -
ма тра ти. 

Stari Tamiš A.D. Pančevo raspisuje konkurs za 

sledeće radno mesto:

TEHNOLOG

1 izvršilac

Opis posla:

·     Vođenje tehnološkog procesa u klanici

·     Analiza podataka i izvođenje zaključka

·     Vođenje propisanih evidencija

·     Osiguravanje higijenskih uslova proizvodnje

·     Održavanje kvalitetne komunikacije i saradnje

sa kupcima

·     Sprovođenje mera zaštite na radu u proizvodnji

Potrebne kvalifikacije:

·     VSS, VII/1 stepen stručne spreme, Poljopri-

vredni fakultet –prehrambena tehnologija ili Teh-

nološko-metalurški fakultet

·     Znanje engleskog jezika

·     Prethodno radno iskustvo nije neophodno

Veštine:

·     Odgovornost

·     Samostalnost u donošenju odluka

·     Sposobnost dobre usmene i pismene komuni-

kacije

Biografije (CV) slati na mail adresu:

zaposlenje@staritamis.rs

Konkurs je otvoren do 01. 05. 2017. godine

По сле крат ке и те шке бо ле сти, 5. апри ла 2017. пре ста ло је да ку ца пле -

ме ни то ср це на шег дра гог

ЂОР ЂА КЕ РЕ БИ ЋА
1933–2017.

Ле пе успо ме не на ње го ву до бро ту и ве дар лик чу ва ће:

уну ци ЂО ЛЕ и ЈЕ ЦА, сна ја ДРА ГА НА и син ЗО РАН
(47/238749)

Ле ген ди ја ја сте лоп те

ПАР ЧЕ ТУ
по след њи по здрав од ру ко вод ства и игра ча 

Раг би клу ба „Ди на мо 1954”

(68/ф-468)

ЈЕ ЛИ ЦА 

СТА НО ЈЕ ВИЋ

По след њи по здрав 

дра гој при ја те љи ци од

ВЕ РЕ и ЂУ РЕ

(73/238857)

6. апри ла 2017. на пу сти ла нас је

ЈЕ ЛИ ЦА СТА НО ЈЕ ВИЋ
1949–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: син МИ РО СЛАВ и ћер ка НА ДЕ ЖДА 

с по ро ди цом
(74/238867)

Дра гој се стри

ЈЕ ЛИ

од се стре ВИ ДЕ и се стри чи не МА РИ ЈА НЕ

(62/2388)

По след њи по здрав оцу

ДУ ША НУ 

РА ДО СА ВЉЕ ВУ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Ћер ка СА ЊА, си но ви

ПЕ ТАР и ДЕ ЈАН

(19/238675)

По след њи по здрав

ДУ ША НУ
РА ДО СА ВЉЕ ВУ 

КИ НЕ ЗУ
Оти шао си ти хо и не -
при мет но, али ни ка да
не ћеш из на ших жи во та.

Ћер ка СА ЊА и си но ви
ПЕ ТАР и ДЕ ЈАН

(23/238690)

ПАНЧЕВАЦ

ПАНЧЕВАЦ

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој -
ле ре, по пра вља мо
ква ли тет но са га ран -
ци јом. Овла шће ни
сер вис „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(238977)

ДУ БИН СКО пра ње на -
ме шта ја у ва шем ста -
ну, пра ње те пи ха, до -
воз-од воз. 066/001-
050, 063/329-464.
(238983)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти -
је, фо ли ја за за шти ту
на ме шта ја, 0-24, сва -
ког да на и не де љом.
Бес пла тан до ла зак и
про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви -
ма и пре ко ра чу на.
Бо рис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (238764)

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.
(238764)

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.
(238764)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па -
ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs.  (238764)

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. (238764)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и
ства ри ком би јем и ка -
ми о ном, про фе си о -
нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по
Ср би ји, от куп на ме -
шта ја. Иван. 
063/107-78-66.
(238764)

ИНО СТРА НОМ пен -
зи о не ру, 67 го ди на,
по треб на же на за по -
моћ у ку ћи. Стан,
хра на, пла та по до го -
во ру. 061/245-16-21.
(237798)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом ди пло му на
име Ру жи ца Пе трић,
1988. го ди ште, На -
род ног уни вер зи те та
„Све то зар Мар ко -
вић”, Бе о град.
(238662)

НЕ МАЧ КИ пен зи о нер
из Ба нат ског Но вог
Се ла тра жи по ште ну
сло бод ну же ну до 65
го ди на, за по моћ у
ку ћи, мо гућ брак.
063/196-52-21. 

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом го ди шњу пен -
зи о нер ску ау то бу ску
кар ту АТП-а на име
На ум Би бов ски. 

МУ ШКА РАЦ, 55 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
од 21 сат. 013/352-
203. (238913)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из -
да ва ње апарт ма на.
062/122-15-06. 
Зо ран. (238976)

10. апри ла 2017, у 76. го ди ни, пре ста ло је да ку -

ца ве ли ко и пле ме ни то ср це на шег во ље ног

НИ КО ЛЕ МИ ЛУ ТИ НО ВИ ЋА
Са хра на је оба вље на 12. апри ла на стар че вач ком

пра во слав ном гро бљу.

По след њи по здрав од ћер ке ДРА ГА НЕ, 

ћер ке ЉИ ЉА НЕ с по ро ди цом, ћер ке ГОР ДА НЕ

с по ро ди цом и бра та МАР КА
(115/4708)

УСЛУГЕ

ТУРИЗАМ

РАЗНО

ПОНЕДЕЉАК

И УТОРАК 

С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.
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4. апри ла 2017. го ди не пре ста ло је да ку ца ср це

на ше мај ке и ба ке

СО ФИ ЈЕ МАК СИ МО ВИЋ
1927–2017.

Жи ве ла је за нас бри жно, ти хо и мир но, а та ко је
и оти шла. Успо ме ну на њу чу ва ће мо у на шим
ми сли ма и се ћа њу. Са хра на је оба вље на 6. апри -
ла 2017. го ди не.

Ожа ло шће ни: си но ви МИ ЛЕН ТИ ЈЕ 
и БРА НИ СЛАВ, сна је ЉИ ЉА НА и ХА НИ, уну ци

МИ ЛОШ и БОГ ДАН, род би на, ком ши је и при ја те љи
(5/238649)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо да је 6. апри ла 2017. пре ми нуо

МО МИР ПЕ ТРО ВИЋ
1927–2017.

Са хра на је оба вље на 8. апри ла 2017. на Но вом гро бљу у Пан че ву.

С по што ва њем и љу ба вљу су пру га ИВАН КА, син ПРЕ ДРАГ 

и ћер ка ОЛИ ВЕ РА с по ро ди ца ма

(26/238701)

Оба ве шта ва мо да је

преминуо наш отац, ро -

ђак и при ја тељ

БО РИ САВ Д. 

РА НИ СА ВЉЕ ВИЋ

1937–2017.

фи нан сиј ски са вет ник

Са хра на је оба вље на 7.

апри ла 2017. го ди не.

Ћер ка АЛЕК САН ДРА

(39/238737)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма и

при ја те љи ма да је  9. апри ла 2017. пре ми -

ну ла на ша дра га

ВИ ДА КО СТИЋ
1933–2017.

Са хра на је оба вље на 11. апри ла 2017. на

гро бљу Ко теж у Пан че ву.

Ожа ло шће ни си но ви ЗО РАН и НЕ БОЈ ША

с по ро ди ца ма

(42/238743)

По след њи по здрав пред сед ни ку

НЕ НА ДУ ША ЛЕ ТИ ЋУ

од чла но ва Град ског удру же ња свих пен зи о не ра Пан че ва

(33/238718)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

МО МИ РУ 

ПЕ ТРО ВИ ЋУ

Ста на ри у Ра шкој бр. 8,

Пан че во

(72/238850)

По след њи по здрав дра -

гој ку ми

СО ФИ ЈИ 

МАК СИ МО ВИЋ

од по ро ди ца ЗО РИЋ 

и МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

(65/238819)

По след њи по здрав

СО ФИ ЈИ МАК СИ МО ВИЋ
Ра до ће мо је се се ћа ти и чу ва ти успо ме ну на за јед нич -
ке тре нут ке. По чи вај у ми ру.

Ста на ри у Кра ља Ми ла на Обре но ви ћа 14

(66/238827)

По след њи по здрав

пред сед ни ку

НЕ НА ДУ 
ША ЛЕ ТИ ЋУ

од пот пред сед ни ка
пен зи о не ра Омо љи ца
Ни ко ле Ми ћа но ви ћа

Бу ри ћа и Јо ва на 
Ми ки ћа, чла на 

удру же ња

(95/

По след њи по здрав на шој дра гој те ти

ЈУ ЛИ ЈА НИ ЦВИ ЈО ВИЋ

Ње не ГО ЦА и ЛИ ДИ ЈА

(92/4708)

По след њи по здрав

НЕ НА ДУ 

ША ЛЕ ТИ ЋУ

С по што ва њем и ту гом

опро сти ли смо се од на -

шег дра гог при ја те ља.

Се ћа ње на ле по дру же -

ње оста ће веч но.

ЗО РИ ЦА и ПЕ ТАР

(113/238990)

По след њи по здрав

ЈУ ЛИ ЈА НИ
ЦВИ ЈО ВИЋ

1926–2017.
пре ми ну ла 9. апри ла
2017. го ди не
Се ћа ње на на шу те ту
жи ве ће увек.

С ве ли ком љу ба вљу и
по што ва њем бра та ни ца
ЉИ ЉА НА с по ро ди цом

(114/238992

10. апри ла 2017, у 55. го ди ни, пре ста ло је да ку -

ца ве ли ко и пле ме ни то ср це на шег во ље ног

МИ ЛА НА СА ВИ ЋА
1962–2017.

Ми ће мо увек ми сли ти на те бе и во ле ти те, као

што си и ти во лео нас.

Су пру га ВИ ДА, син БРА НИ СЛАВ, ћер ка 

ДРА ГА НА и брат ЈО ВАН с по ро ди цом
(85/238910)

11. апри ла 2017. по сле ду ге и те шке бо ле -

сти на пу стио нас је наш дра ги

ДО БРИ ВОЈ КО СТИЋ
1929–2017.

Са хра на је оба вље на 12. апри ла 2017, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син ЧЕ ДО МИР, ћер ке 

СЛА ВИ ЦА, МИР ЈА НА и ЉУ БИН КА 

с по ро ди ца ма

(86/4708)

По след њи по здрав ко ле ги 

МИ ЛА НУ СА ВИ ЋУ
1962–2017.

Успо ме ну на ње га чу ва ће мо за у век у на шим ср -

ци ма.

СТА РИ ТА МИШ а.д. ПАН ЧЕ ВО
(101/Ф)

3. апри ла 2017, у 77. го ди ни, по сле кра ће бо ле -

сти пре ми нуо је мој во ље ни

АЛЕК САН ДАР КОП ЧОК 

ШАН ДОР

Ту га се не ме ри су за ма ни ре чи ма, већ пра зни -

ном ко ју си оста вио за со бом. Хва ла ти за све.

Тво ја су пру га ИЦА
(58/238789)

С бо лом и ту гом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да
је наш дра ги 

ДРА ГО СЛАВ НИ КИЋ ЏИ МИ
пре ми нуо  6. апри ла 2017. го ди не.

Ожа ло шће ни: су пру га  ВЕ РА, си но ви ВЛА ДИ МИР
и АЛЕК САН ДАР с по ро ди ца ма

(71/238846)

По след њи по здрав дра гом те чи

ДРА ГО СЛА ВУ НИ КИ ЋУ ДО СИ
Оста ће за у век у ср ци ма и успо ме на ма шур ња је ГО ЦЕ,

ДА ШЕ и ДА ЦЕ  с по ро ди цом

(83/238902)

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

Још је дан по здрав

СО КРА ТУ ИВА НОВ СКОМ
и 

ЖЕЉ КУ КРУ ШКИ

Ру ко вод ство и игра чи Ра би клу ба „Ди на мо 1954”

(69/ф-468)
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По след њи по здрав

ДО ШИ

од ње го вих пче ла ра из пан че вач ког удру же ња

(30/238707)

По след њи по здрав

ДО ШИ

од ко ле га из слу жбе Еко ло ги је

(34/238720)

По след њи по здрав ви ше го ди шњем ве ли ком

при ја те љу

ДО ШИ

Би ла је част и при ви ле ги ја би ти твој при ја тељ. 

По чи вај у ми ру, а ми ће мо те се се ћа ти са по што -

ва њем.

АН ЂА и СТАН КО с фа ми ли јом
(43/238746)

По след њи по здрав по што ва ном и дра гом ко ле ги

ДО БРО СА ВУ УСКО КО ВИ ЋУ

од ко лек ти ва ХИП „Азо та ра” Пан че во

(46/ф-467)

По след њи по здрав по -

што ва ном и дра гом ко -

ле ги

ДО ШИ

од ко ле га и при ја те ља

из оде ље ња Ин спек ци је

ра да за ју жно ба нат ски

округ

(49/238753

По след њи по здрав ду го го ди шњем при ја те љу и

ко ле ги

ДО БРО СА ВУ УСКО КО ВИ ЋУ

С по што ва њем ће мо се се ћа ти на див не да не

дру же ња и твој ве дар лик.

СА ВА ПА ВЛО ВИЋ, ЖИ ВА ПО ШТИЋ, 

ЖИ ВА МАР КОВ и СЛО БО ДАН ОПА ЧИЋ
(67/23883)

По след њи по здрав дра гом ку му

ДО ШИ УСКО КО ВИ ЋУ
Хва ла за сва дру же ња и ле пе тре нут ке са то бом.

По ро ди ца ИЛИ БА ШИЋ

(63/238811)

ДО БРО САВ УСКО КО ВИЋ
1955–2017.

По след њи по здрав на шем До ши од за по сле них

Сек то ра без бед но сти „Азо та ре”
(70/238842)

С ду бо ким по што ва њем

и ту гом опро сти ли смо

се од на шег при ја те ља

ДО ШЕ

ВЕ РА ЂУ РИЋ 

и ПЕ РИ ЦА 

РА ДО ВА НО ВИЋ

(77/238875)

7. апри ла 2017. го ди не пре ми нуо је наш во ље ни

ДО БРО САВ УСКО КО ВИЋ
1955–2017. 

По ро ди ца је нај ве ћа лу ка, а Он са да не ким дру гим бро дом упра -

вља.

С љу ба вљу и ту гом: мај ка ДА РИН КА, су пру га ЦИ ЦА, 

ћер ке МИ ЛИ ЦА, НА ТА ША и ЈО ВА НА, зе то ви БРА ЦА и ИВАН 

и унук ДУ ШАН

(78/238882)

По след њи по здрав

ДО БРО СА ВУ

УСКО КО ВИ ЋУ

ДО ШИ

1955–2017.

Хва ла ти што си нам

био нај бо љи брат и ујак.

Чу ва ће мо успо ме ну на

те бе.

Тво ји: се стра 

СЛА ВИ ЦА, зет 

ДРА ГИ ША, се стри чи на

БО ЈА НА, сна ја 

НА ТА ША и твој 

се стрић МАР КО

(81/238899)

ДО БРО САВ

УСКО КО ВИЋ

ДО ША

С по што ва њем 

кућ ни са вет

(105/238952)

ДО БРО САВ

УСКО КО ВИЋ

по след њи по здрав 

дра гом при ја те љу од

СЛАВ КА и СЛА ВИ ЦЕ

(106/238953)

По след њи по здрав

МИ ЛИ ЦИ БО РЕ НО ВИЋ

од тво је је ди не се стре СТАН КЕ СЕ КЕ

(55/238778)

9. апри ла 2017. по сле те шке бо ле сти пре -

ми ну ла је на ша дра га

МИ ЛИ ЦА БО РЕ НО ВИЋ
рођ. Ми у чин

1935–2017.

Са хра ње на је 11. апри ла 2017 на Пра во -
слав ном гро бљу.

Ожа ло шће на по ро ди ца: су пруг ДУ ШАН,
ћер ке БИ ЉА НА и МИР ЈА НА, зе то ви 

МИ ЛАН и БРА НИ СЛАВ, уну ке АЛЕК САН ДРА
и ТА МА РА с по ро ди ца ма, унук ИВАН,

пра у нук БАЛ ША и оста ла род би на

(56/238779)

По след њи по здрав дра -

гој стри ни

МИ ЛИ ЦИ

БО РЕ НО ВИЋ

од ДЕ ЈА НА 

с по ро ди цом

(60/238805)

По след њи по здрав дра -

гој стри ни

МИ ЛИ ЦИ 

БО РЕ НО ВИЋ

од НИ КО ЛЕ 

с по ро ди цом

(61/238806)

4. апри ла 2017. пре ми -

нуо је

ПЕ ТАР ТО ШИЋ
1952–2017.

Са хра на је оба вље на 5.

апри ла у Те ки ји, на Ду -

на ву.

Ожа ло шће ни: су пру га

ВИ ДО СА ВА, си но ви

ДРА ШКО, НЕ НАД 

и АЛЕК САН ДАР, сна је

НА ТА ША, ДРА ГА НА 

и СА ЊА, уну ка 

ИСИ ДО РА, уну ци 

НИ КО ЛА, МИ ЛОШ 

и ЛА ЗАР

и оста ла род би на

(51/238766)

По след њи по здрав ком ши ји

ПЕ ТРУ
од ком ши ја МИ ЋЕ и

ДРА ГИ ЦЕ с по ро ди цом

(52/238767)

По след њи по здрав бра ту

ПЕ РИ

од бра та МИ ТЕ и сна је

ДЕ СЕ с по ро ди цом

(82/238900)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Дра га на ша при ја те љи це

МИ ЛЕ НА БА ЊЕ ВИЋ
Хва ла за све на ше за јед нич ке тре нут ке, љу бав и по др шку.

С по што ва њем ЈО ВА и АНИ ЦА с де цом

(112/238989)
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У су бо ту, 15. апри ла, у 11 са ти, на гро бљу у Ка ча ре ву, одр жа ће мо

го ди шњи по мен

ВУ КО СА ВИ РА КО ЧЕ ВИЋ
Тво ја пле ме ни та ду ша, ве дри на и ра дост ко јом си нас да ри ва ла,
као и твој че сти ти жи вот за слу жу ју да веч но чу ва мо успо ме ну на
те бе.

Тво ја по ро ди ца

(53/238773)

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
1925–2004–2017.   1925–2015–2017. 1951–1975–2017.    1962–1972–2017.

ДРА ГИ ЦА
1966–1968–2017.

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

(93/4708)

У че твр так, 20. апри ла, на вр ша ва се де сет не у те -

шних го ди на от ка ко с на ма ни је на ша дра га

ГЛО РИА ГЕРСТ НЕР
рођ. Чо

1933–2007.

То га да на, у 11 са ти, иза ћи ће мо на њен гроб и

одр жа ти по мен.

Ње ни нај ми ли ји: уну ке НИ КО ЛИ НА 

и МАР ТИ НА, сна ја ВА ЛЕН ТИ НА и син БО ЈАН
(94/4708)

Дра га на ша

ГЛО РИА
1937–2007.

При ја те љи ка кав си ти би ла не за бо ра вља -

ју се.

ВА ЊА и БА ТА

(84/238908)

Про шле су две го ди не

от ка ко си нас на пу стио,

али ти си ту за у век, у

на шим ср ци ма

МИ РО СЛАВ

КО ВА ЧИЋ

Су пру га СЛА ЂА НА,

ћер ке ЈЕ ЛЕ НА 

и САН ДРА 

с по ро ди цом, ма ма 

МИ ЛУН КА, отац ЂУ РА

и брат ГО РАН 

с по ро ди цом

(99/238938)

АН КИ ЦА
ЂОР ЂЕ ВИЋ

Оста ћеш за у век у на шим
ср ци ма.
Ујак ЗО РАН с по ро ди цом

(103/238948)

У сре ду, 19. апри ла 2017. го ди не да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем дра гом

ДО БРИ ВО ЈУ ПЕ ШЕВ СКОМ

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји
(109/ф)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТРОВ

НИ КО ЛА КО СА НА 
Ни ка да вас не ће мо за бо ра ви ти.

По ро ди ца ПЕ ТРОВ
(91/4708)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН ГР БИН

2002–2017.

Тво ји нај ми ли ји

(110/238963)

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

По след њи по здрав во ље ној се стри

СИ ДИ КА ЛИЋ БЕ БИ
9. IV 1966 – 7. IV 2017.

Брат СА ФЕТ с по ро ди цом

(64/238816)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

СИ ДА КА ЛИЋ БЕ БА
1966–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пруг ПЕ РА и ћер ка ЈЕ ЛЕ НА
(90/4708)

По след њи по здрав

СО КИ БА БИЋ

1938–2017.

Ожа ло шће ни: су пруг

СТЕ ВАН, си но ви 

ДУ ШКО и ЖЕЉ КО,

кћер ка ДРА ГА НА, сна ја

ДРА ГА НА и уну ке 

НА ТА ША, МИ ЛИ ЦА,

АН ЂЕ ЛА и МА РИ ЈА

(97/238935)

По след њи по здрав  дра -

гој при ји

СО КИ БА БИЋ

1938–2017.

од по ро ди це

СУ БА ШИЋ

(98/238935)

По след њи по здрав при ји

ЕСТЕ РИ СО КО ЛОВ

При ја те љи ЉИ ЉА НА 

и ЈО ВИ ЦА

(96/238925)

8. апри ла 2017, у 83. го ди ни пре ми ну ла је на ша су пру га,

мај ка и ба ка

ДУ ШИ ЦА МАН ДИЋ
1935–2017.

Са хра на је оба вље на 11. апри ла 2017, у 14 са ти, на Ста -

ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг ВО ЈИ СЛАВ и си но ви БРА НИ СЛАВ,

МИ РО СЛАВ и СИ НИ ША с по ро ди ца ма
(100/ф)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо дра гу род -

би ну и при ја те ље да је 6. апри ла 2017. пре ми ну -

ла на ша во ље на

ЕСТЕР СО КО ЛОВ
рођ. Ола још

23. V 1943 – 6. IV 2017.

По ро ди це  СО КО ЛОВ и ЈО ВА НОВ
(107/238956)

По след њи по здрав

др МИ ЛЕ НИ

БА ЊЕ ВИЋ

1940–2017.

Из не на да нас је на пу -

сти ла на ша дра га тет ка,

за о ва и при ја.

ПО РО ДИ ЦА

(45/238748)
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СТЕ ВАН 

ЛАЦ КОВ

2013–2017.

Су пру га ЉУ БИ ЦА, син

ДРА ГАН и ћер ка 

ЈА СМИ НА с по ро ди цом

(1/238626)

СЕ ЋА ЊЕ

КАР ЛО 

БИ ХЛЕР

13. IV 2011 – 13. IV 2017.

Вре ме про ла зи, бол и

ту га оста ју.

Мај ка МА РИ ЈА и брат

ЈО ВАН с по ро ди цом

(4/238648)

СЕ ЋА ЊЕ

СМИ ЉА НА 

ФИ ЛИ ПОВ СКИ

18. IV 2016 – 18. IV 2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Син НЕ НАД

с по ро ди цом

(6/238652)

ДУ ШАН 

ПЕ ТРОВ

13. IV 2000 – 13. IV 2017.

Ту га за то бом је веч на,

жи вот без те бе је пра -

зан. Мно го нам не до ста -

јеш нам. Во ли мо те.

Тво ја по ро ди ца

(12/238664)

Во ље ни

ГА ЂИ

РО ЖИ КА                 ПЕ ТАР
14. IV 2016. 19. V 2006.

Успо ме ну на њих чу ва ју с љу ба вљу 

и по што ва њем, нај ми ли ји
(14/238666)

У уто рак, 25. апри ла  на -

вр ша ва се че тр де сет да -

на от ка ко нас је из не на -

да на пу стио мој је ди ни

син и брат

МИ ЛО ВАН

ЦВЕТ КО ВИЋ

МИ КИ

4. II 1961 – 17. III 2017.

Ту жна ср ца мај ке 

КА ТЕ, се стре БЛА ГИ ЦЕ

и зе та МИ ЋЕ

(16/238671)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛИ ВИ ЈУС КО ВАЧ ТИ БИ
1947–2015.

Љу бав пре ма бра ту је ве чи та.

ЛА ЦИ
(22/238687)

Про шло је две 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 – 2017.

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

(29/238704)

ДУ ШКО 

КА ПУ НАЦ

19. VII 1956 – 12. IV  2015.

Дра ги си не, бол и ту га

за то бом не пре ста ју.

Мај ка НА ДА

(35/238722)

ДУ ШКО 

КА ПУ НАЦ

19. VII 1956 – 12. IV  2015.

Та та, дру га је го ди на ти -

ши не ко ја го во ри ви ше

од ре чи.

За у век не у те шне тво је

ћер ке ОЛИ ВЕ РА 

и НА ТА ША

(36/238722)

ДУ ШКО 

КА ПУ НАЦ

19. VII 1956 – 12. IV  2015.

Ма зо мо ја, већ је дру га

го ди на отка ко без те бе

сва ко све тло по ста је та -

ма, а сун це – ки ша и

олу ја.

За у век ћеш би ти у ср цу

тво је су пру ге 

СЛА ВИ ЦЕ, тво је Бу це

(37/238722)

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

(40/238971)

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

(41/238742)

ПО ЉАК

МИ ХАЈ ЛО                  ДА МИР
1949–1985.                             1977–1997.

Го ди не про ла зе, а бол и ту га ни ка ко. Увек ће те

би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: БРАН КА, ДАР КО 

и оста ла род би на
(54/238777)

СЕ ЋА ЊЕ

др ВО ЈИ СЛАВ

ЂОР ЂЕ ВИЋ

11. IV 2000 – 11. IV 2017.

ДРА ГИ ША

с по ро ди цом

(3/238645)

СИ НИ ША СР ДА НОВ
1959–2011–2017.

Шест го ди на ту жних се ћа ња....

За у век у ср ци ма ћер ке АЛЕК САН ДРЕ и су пру ге ИРЕ НЕ

(59/238798)

Дра гом бра ту и уја ку

ПИ ШТИ

Већ че тр де сет да на, а

као да си ју че био ме ђу

на ма.

Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти: се стра

ИРЕ НА, се стрић ДЕ ЈАН

и се стри чи не РЕ НА ТА 

и ТА ЊА с по ро ди ца ма

(75/238866)

Дра гом та ти и де ди

ПИ ШТИ

Сва ки дан је све те же

без те бе.

Тво ја ћер ка РУ ЖИ ЦА,

уну ке БАР БА РА 

и МАР ТИ НА

(76/238866)

16. апри ла 2017.  на вр -

ша ва се де сет го ди на

от ка ко ни је с на ма на ша

дра га мај ка

ЗО РИ ЦА
ЛИ ТВИ НОВ

1949–2007.
Ни ка да не пре жа ље на и
за у век во ље на.

Тво ји си но ви ДЕ ЈАН и
СЛО БО ДАН

(79/2388859

СЕ ЋА ЊЕ

16. IV 2007 – 16. IV 2017.

КА ТА СТЕ ВА НО ВИЋ

Мај ци и ба би од БА ТЕ и НЕ ШЕ
(2/238638)

ЂОР ЂЕ 

ВА СИ ЉЕ ВИЋ

18. IV 2006 – 18. IV 2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(87/4708)

Дво го ди шњи по мен

ГОР ДА НА 

КО БАС

16. IV 2015 – 16. IV 2017.

Пре ра но и нео че ки ва но

си нас на пу сти ла. Би ла

си нам све, до бре и пле -

ме ни те ду ше. Без те бе

ви ше ни шта ни је исто.

Оста ли смо у ду бо ком

бо лу са се ћа њем на

срећ не го ди не ко је смо

про ве ли за јед но.

Су пруг ВА СА 

с по ро ди цом

(88/4708)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИР ЈА НА 

РАЈ ЧЕ ВИЋ

17. IV 2015 – 17. IV 2017.

Ни кад те не ће 

за бо ра ви ти по ро ди ца

(102/238944)

ПО МЕН

МИ ЛАН КР СТИЋ
дипл. са о бр. ин же њер

2007–2017.

С љу ба вљу увек с на ма.

По ро ди ца
(111/238072)

У че твр так, 20. апри ла,

у 11 са ти, да ће мо че тр -

де се то днев ни по мен, на

гро бљу у До ло ву, на шем

ПЕ ТРУ 

РА ШИ ЋУ

Тво ји нај ми ли ји

(32/238717)

ГОР ДА НА

АЛЕК СОВ СКИ

29. I 1948 – 16. IV 2013.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(57/238787)5
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На Но вом гро бљу у Пан -

че ву, 15. апри ла 2017, у

11.30, да ва ће мо че тр де -

се то днев ни по мен на -

шој дра гој

БО СИЉ КИ

ПАН ТЕ ЛИЋ

Ожа ло шће ни: су пруг

МИ ЛО САВ, ћер ка 

ГО РА НА, зет 

АЛЕК САН ДАР, уну чи ћи

НЕ МА ЊА, СТЕ ФАН 

и АН ДРИ ЈА НА

(7/238653)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ЖИ ДАР

ИЛИЋ
15. IV 2007 – 15. IV 2017.

Про шло је де сет ту жних

го ди на од твог пре ра ног

од ла ска, оста ћеш веч но у

ср ци ма тво јих нај ми ли јих.

Мај ка АНИ ЦА и се стра

БО ЈА НА с по ро ди цом

(8/238654)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ О ДРАГ 

ТА НУ ШЕ ВИЋ
19. IV 2010 – 19. IV 2017.

Не до ста јеш не мер љи во,

во љен и не за бо ра вљен.

Нај леп ше шам рол не...

Унук АЛЕК СА, син 

НЕ НАД и сна ја 

ДРА ГА НА

(9/238655)

СА ЊА 

МА РИН КО ВИЋ

из Омо љи це

Са ња си не, два де сет го -

ди на ту гу је мо за то бом.

Тво ји нај ми ли ји

(10238620)

ВЛА ДИ МИР РИ СТИЋ

Шест ме се ци у мом ср цу ту га, на гро бу ти ши на, а у ку -

ћи мо јој ве ли ка пра зни на.

Мај ка ЈА СМИ НА, син МА ТЕ ЈА и брат МИ ЛОШ

(11/238661)

Про шло је де вет го ди на

од смр ти мо је дра ге се -

стре

ДУ ШИ ЦЕ 

СТЕ ВА НО ВИЋ

рођ. Ива но вић

Увек ће ми не до ста ја ти.

БИ ЉА НА с по ро ди цом

(15/238669)

Че тр де сет да на без ре -

чи,  уј ка Ла ки

МИ ЛО ВАН

ЦВЕТ КО ВИЋ

4. II 1961 – 17. III 2017.

Се стрић ВЛА ДИ МИР 

с по ро ди цом 

и се стри чи на ЈА СМИ НА

с по ро ди цом

(17/238671)

15. апри ла 2017. је три го ди не от кад је с на ма са -

мо у ср цу и ми сли ма наш во ље ни и по што ва ни

СЛА ВО ЉУБ ИВА НО ВИЋ

По ро ди ца ИВА НО ВИЋ
(18/2386749

17. апри ла 2017. на вр ша ва се шест го ди на од

смр ти на ше во ље не су пру ге, мај ке, ба ке, све кр ве

и та ште

САВ КЕ ДР ВЕ НИ ЦЕ
рођ. Ћо сић

1929–2011.

Го ди не про ла зе, бол оста је.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји
(24/238693)

Про шло је де сет 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

(25/238697)

РАД МИ ЛА 
ШО ШАЈ

Мај ко, два де сет го ди на
са м ном у ми сли ма.

Тво ја ЗО ЈА

(27/238703)

ЏА ФЕР ШО ШАЈ
Два де сет пет го ди на ту га.

Ћер ка ЗО ЈА 

с по ро ди цом

(28/238703)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВАН 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ми сли ма.

Су пру га РУ ЖИ ЦА, 

син ВА СА и ћер ка 

СМИ ЉА с по ро ди ца ма

(31/238711)

15. апри ла, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да -

је мо јед но го ди шњи по мен на шој дра гој

ЉИ ЉА НИ ЈО ВА НО ВИЋ

Сва ким да ном нам све ви ше не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(38/238729)

15. апри ла на вр ша ва се де сет го ди на од смр ти

на ше дра ге

ПА ВЕ ТО ДИЋ

С љу ба вљу чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

Ћер ка СО ФИ ЈА, уну ци БА НЕ и ИВА НА, 

пра у ну ци ДЕ ЈАН и ЈЕ ЛЕ НА КА РА ВЛА
(44/238747)

Про шло је шест ме се ци от ка да нас је на пу стио

наш дра ги

РА ДЕН КО СИ МИЋ

Успо ме ну и се ћа ње на ње га чу ва ју: су пру га 

ЗО РА, ћер ка ДРА ГА НА

и син ЗО РАН с по ро ди цом
(48/238752)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЈА НА 

ЦВЕТ КО ВИЋ

2007–2017.

Док је нас жи ве ће и се -

ћа ње на те бе.

Син СТО ЈАН, сна ја

ДРА ГИ ЦА и уну ци АЦА

и ЈО ВА НА

(50/238759)

ПО МЕН

КО МА НОВ

ЗОР КА                        ЂУ РА
2008–2017. 2011–2017.

Увек у на шим се ћа њи ма.
Син ЈО ВАН с по ро ди цом

(80/238888)

14. апри ла 2017. на вр ша ва ју се три го ди не

от ка да ни је са м ном мој во ље ни су пруг

СЛО БО ДАН ПА ЈЕ ВИЋ
1951–2014.

Вре ме про ла зи, а ја сва ког да на уми рем са

жи вом ра ном на ср цу без те бе и на ше

кћер ке Са ње.

Љу бим вас за у век.

С љу ба вљу тво ја ЉИ ЉА

(13/2386659

СЕ ЋА ЊЕ

УРОШ СПА СИЋ

2013–2017.

Во ље ни ни ка да не од ла -

зе док жи ве они ко ји их

во ле.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га БЛА ГИ ЦА, 

ћер ка СА ЊА, 

зет ДРА ГАН, уну ка 

ЈО ВА НА и унук ВА ЊА

(20/238681)

Че тре де се то днев ни по -

мен дра гој се стри

АН КИ ЦИ 

ВУ КО ТИЋ

1957–2017.

Не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од вре ме на и

за бо ра ва.

Мно го нам не до ста јеш.

Се стре ЛЕ ПО СА ВА 

и БЛА ГИ ЦА

с по ро ди цом

(21/2348681)

На вр ши ла се го ди на од од ла ска на ше дра ге ко -

ле ги ни це, искре ног при ја те ља и дру га

ЉИ ЉА НЕ ЈО ВА НО ВИЋ
2016–2017.

Ми и да ље из вр ша ва мо на ше рад не за дат ке ко је

си ти де ли ла са на ма. Мно го нам не до ста јеш.

Екс по зи ту ра Ко мер ци јал не бан ке Пан че во
(89/4708)

Че тр де сет да на ту ге за

то бом

АН КИ ЦЕ
Твој брат НО НЕ и сна ја

ЉУ БИН КА с де цом

(108/238958)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ства ри по ла ко по чи њу да се
сре ђу ју са ме од се бе, али ре тро -
град ни Мер кур ће вам ма ло по -
ре ме ти ти пла но ве. Не по чи њи те,
али и не на ста вљај те сва ђу с
парт не ром. Пу сти те да се све ре -
ши са мо од се бе.

За вр ша вај те све за по че те по -
сло ве, окре ни те се се би и сво јим
оче ки ва њи ма и му дро иди те ко -
рак по ко рак, ма ко ли ко же ле ли
да до ми ни ра те. Не за до вољ ство у
парт нер ским од но си ма је про ла -
зно.

Са да тре ба да бу де те мак си мал -
но кон цен три са ни. Шта год да се
до га ђа око вас, не на се дај те на
про во ка ци је и не до зво ли те да
ло ши ји по бе ди. Емо ци је су вам у
дру гом пла ну, али не бу ди те бр -
зо пле ти и ис кљу чи ви.

Ре ша ва ће те ско ро не мо гу ће
ства ри. Пра ти ће вас не до у ми це у
ко јем тре нут ку је нај бо ље да ре а -
гу је те. Ко ли ко год да сте у пра ву,
сма њи те ма ло стра сти и не на ме -
ћи те парт не ру сво је ми шље ње и
сво је од лу ке.

Бу ди те му дри, не упли ћи те ста -
ре игра че у но ве про јек те. Ра ни -
ји до го во ри ће пре тр пе ти ма ње
из ме не, па не по на вљај те ста ре
гре шке. Не жу ри те да ре ши те
свој емо тив ни ста тус. Се ди те на
клац ка ли ци с ко је се ла ко па да.

Као да се на ла зи те у нир ва ни,
све вам је рав но. Про бу ди те се,
ни је тре ну так за са ња ре ње! Су о -
чи те се с ре ал ним жи во том. Оп -
сед ну ти сте до га ђа ји ма из про -
шло сти. Али се ти те се – да је ва -
ља ло, то би тра ја ло.

Ве ли ке про ме не, и то по зи тив -
не, че ка ју вас на по љу ка ри је ре,
са мо мо ра те би ти му дри и са че -
ка ти из ве сно вре ме за ре а ли за -
ци ју. При ко чи те и не ре а гуј те ис -
хи тре но. Же ље су јед но, а ствар -
ност не што са свим дру го.

Пла но ви, као и по сло ви ко ји су
по кре ну ти ра ни је, ићи ће ма ло
успо ре но, али ће се ипак ре а ли -
зо ва ти. Оно што вас му чи, је су
емо ци је. Не ко пај те мно го ни по
сво јим, а ни по ту ђим гре шка ма.
Пу сти те да вре ме од ра ди сво је.

Во ди те ра чу на о то ме где и ка -
ко тро ши те но вац. Не ула зи те у
рас пра ве с ко ле га ма и ше фо ви -
ма, јер ће те би ти гу бит ник. По ја -
чај те сво ју фи зич ку ак тив ност ка -
ко би сте се осло бо ди ли стре са и
та ко из бе гли кон флик те с парт не -
ром.

По ка жи те ви ше то ле ран ци је
пре ма љу ди ма с ко ји ма мо ра те
да са ра ђу је те. Све га вам је до ста,
али ни је вре ме за ра ди кал не по -
те зе. Све што сте гу ра ли под те -
пих, са да из ла зи на по вр ши ну.
Мо ра те да до не се те од лу ку.

Тре ба ће вам мно го жи ва ца и
без број кал ку ла ци ја да све одр -
жа ва те у ка квом-та квом ре ду.
Пру жа вам се при ли ка да уз так -
тич ност по стиг не те по вољ не до -
го во ре и ре а ли зу је те ра ни је за -
цр та не и до го во ре не пла но ве.
Ис ко ри сти те је.

Про ме не на по слу су не ми нов -
не, за то му дро ћу ти те и че кај те
ак ци је прет по ста вље них, па тек
он да ре а гуј те. По ма ло ис фру -
стри ра ни, пре но си ће те сво ју не -
га тив ну енер ги ју на парт не ра и
по ро ди цу.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
15. фе бру а ра: Искру – Ан дреа Пи сле рић и Са ва Сто јан че вић; 3. мар та:

Ле ну – Да ни је ла Пе тров и Сте фан Јо ва но вић; 16. мар та: Zhiyi – Xiaomiao

Wang; 24. мар та: Дра га ну – Ива на Ман дреш и Да ни јел Јо ва нов; 27. мар -

та: Пе тру – Кри сти на и Бо јан Рво вић; 30. мар та: Ане ту – Га бри е ла и Не -

над Не дић; 3. апри ла: Ану – Ива на Ла за ре вић и Дар ко Је шић. 

До би ли си на
23. мар та: Ми хај ла – Дра га на и Де нис За гај чан; 27. мар та: Алек се ја – Ди -

ја на и Мар ко До ве ден, Да ни ла – Де са и Го ран Ми лу ти нов; 28. мар та:

Стра хи њу – Бран ка и Са ша Ла кић; 29. мар та: Ма те ју – Је ле на Ко јић и

Жељ ко Да мја нов; 30. мар та: Во ји на – Је ле на и Си ни ша Ра ду ло вић; 31.

мар та: Ма теа – Ива на и Вла ди мир Ко лак, Ма те ју – Илин ка и Дар ко Ла -

баш, Пе тра – Све тла на и Пре драг Бра шић; 1. апри ла: Кон стан ти на – Алек -

сан дра Пе шић и Да ни јел Жив ку; 2. апри ла: Ду ша на – Је ле на и Ми лош Ми -

тић, Ма те ју – Ан дри ја на Јан ко вић и Сте фан Ста мен ко вић; 3. апри ла: Јо же -

фа – Сан дра Кр стић и Јо жеф Киш; 4. апри ла: Мак си ма – Ива на и Зо ран

Сто ја но ски, Те о до ра – Ви о ле та и Го ран Ми о драг. 

ВЕН ЧА НИ

1. апри ла: Ва ња Бе гић и Ар се ни је Ву ко са вље вић, Мир ја на Ве лич ков и Ан -

драш Ђер фи; 2. апри ла: Да ни је ла По тић и Иван Ан дре је вић; 6. апри ла:

Ма ри ја на Ша рац и Мар ко Мра вик.

УМР ЛИ

30. мар та: Па вле То мо ски (1936); 31. мар та: Пе тар Ата нац ков (1965),

Дра га Ве ли мир (1939), Ни ко ла По знић (1931), Слав ко Ми нић (1938), Ми та

Ћир ков (1950), Сла ви ца Бо шња ко вић (1951); 1. апри ла: Дра ган Ра кић

(1955), Спо мен ка Ва сић (1944), Јул ка Да ви до вић (1937); 2. апри ла: Бо ри -

сав Ра ни са вље вић (1937), Зла то Ми ло са вље вић (1947), Де ме тер Га бор

(1942), Ми ро слав Пе тро вић (1956), Ибој ка Ве ро ни ка Бе лић (1949), Ср ђан

Се ге дин чев (1960), Ер же бет Би сак (1937), Ла за Се ку лић (1948); 3. апри ла:

Здрав ка Те гел ти ја (1970), Ве сна Га чић (1967), Алек сан дар Коп чок (1941);

4. апри ла: Ве ли Да лип (1958), Зу за на Че лов ски (1922), Со фи ја Мак си мо -

вић (1927), Ни ко ле та Ми тров ска (1924),  Во ји слав Ћи рић (1930); 5. апри -

ла: Је ле на Цве то је вић (1934), Не над Ша ле тић (1939), Мо мир Пе тро вић

(1927); 6. апри ла: Је ле на Ку зма но вић (1932), Ђур ђев ка Мој са (1930), Сав -

ка Дар дић (1939); 7. апри ла: Си да Ка лић (1966).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ко њи ћев скок: При ја тељ ство је као но вац: ла ко се стек -

не, а те шко са чу ва. Ин ди рект: има ми (и ма ми). Укр ште ни сло го ви

4 х 4: на у ти ка, увер ти ра, Ти ти ка ка, Ка ра ка ла. Скан ди нав ка:при ма -

до на, ров, ри вал, елем, лет, д, ран, Рас, ак, ре га ли, Пе тар Јо си мо вић,

има нен тан, ла та, ко ми си о нар, тен, алас, кр ста ри ти. Ана грам: Ка ро -

ли на Пли шко ва.

КОЊИЋЕВ СКОК АНАГРАМ
Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског ко ња,

по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до би ће те јед ну му дру ми сао о

при ја тељ ству и нов цу.

-ВА. -О СЕ ТЕЉ- ТЕ-

СТЕК- -ЈА- -ШКО НО- -КО

КА- -ЧУ- ЛА- А -СТВО

ПРИ- -НЕ ЈЕ СА- -ВАЦ,

ЧЕ ШКА 

ТЕ НИ СЕР КА

ШКО ЛО ВА НА

ПРИ ЛИ КА

ДИРИГЕНТ,
КОМПО-
ЗИТОР И
АРАНЖЕР

Део 
емисионе ТВ

технике

Врста 
крагне

Ситан 
отпадак
дрвета

Хиљаду
(лат.)

Стоти део
хектара

Посао
(енг.)

Потврђивати
потписом 
и печатом

Стопа 
прираштаја

станов-
ништва

Симбол 
алуми-
нијума

Главна
оперска

певачица

Шанац,
прокоп

Супарник

Саламура
(стр.)

Дакле

Кретање
ваздухом

Без моћи
говора

Ситни
(песн.)

Ознака за
Немачку

Преурањен

Град у
Црној Гори

Глумица
Ева

Погодак у
фудбалу

11 ГОДИНА
ДИРЕКТОР
МШ „ЈОВАН

БАНДУР”

Врста 
зеца

Један 
тоналитет

Мрак, 
тмина

Зачинска
биљка

Дивљи 
першун

Ствар (лат.)

Део кућног
намештаја

(мн.)
Карташка

игра

МУЗИЧАР
СА СЛИКЕ

Битан,
својствен

(лат.)

Хаљина
имама

Симбол
радијума

Лице које
ради за туђ

рачун,
посредник

Боја коже

Ознака за
пречник

Речни
рибар

Пловити
морем без
одређеног

циља

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. на у ка о пло вид би, 2. ин стру -

мен тал ни увод у опе ру, 3. је зе ро у Ју жној Аме ри ци, 4. ста ро -

рим ски цар, Мар ко Ау ре ли је.

ИНДИРЕКТ
ИСЛАМ СКИ СВЕ ШТЕ НИ ЦИ 

(1, 4 = 5)

ЖИ ВОТ ДУ ГУ ЈЕМ ТА ТИ...



И док су ов де ис ти ца ли мар -
тов ски да ни и од ми ца ли по -
след њи тре ну ци пред сед нич ке
кам па ње пред из бор ну ћут њу,
дво ји ца Пан че ва ца, не кад
успе шних ду го пру га ша, а да -
нас и да ље ве о ма ам би ци о -
зних ре кре а ти ва ца, ужур ба но
су се при пре ма ла за уче шће на
свет ски по зна том пра шком по -
лу ма ра то ну. Јед но став но, ни су
мо гли да одо ле рет кој при ли ци
да се у „злат ном гра ду”, на ги -
зда ном од исто риј ских вред но -
сти и ар хи тек тон ских зна ме -
ни то сти свих стил ских пра ва -
ца, огле да ју у оно ме чи ме се
це лог жи во та с то ли ко љу ба ви
ба ве.

Љу ди у сред њем жи вот ном
до бу – Не бој ша Сте па нов и
Жељ ко Ми нић – ис тр ча ли су
1. апри ла јед ну од нај ег зо тич -
ни јих тр ка свог жи во та и, без
об зи ра на на по ре и те жак дан,
ус пе ли да без ве ћих про бле ма
стиг ну на циљ. Ре зул тат је ма -
ње-ви ше не ва жан, али је бит но
ис та ћи да су обо ји ца оства ри -
ли са свим со лид ан пласман и

били најбољи међу петнаестак
Срба. Мно го леп ше од са мог
ис хо да је сте то што су ови не -
ка да шњи пан че вач ки атле ти -
ча ри мо гли да се над ме ћу на

тра си ко ја је кру жи ла око чу -
ве не ре ке Влта ве (опе ва не у
Сме та ни ним ком по зи ци ја ма)
и пре ла зи ла Ји ра жи ков и Ма -
не сов мост, док су се у не по -
сред ној око ли ни над ви ја ле све
са ме ле по те ста рог пра шког је -
згра – од Храд ча на и го ро ста -
сне ка те дра ле Све тог Ви та до
број них ку ла из до ба го ти ке.

Бу ду ћи да су по ли тич ки
осве шће ни, њих дво ји ца су ову
зго ду ис ко ри сти ли и за гла са ње
у Ам ба са ди Ср би је у Че шкој,
сме ште ној на фан та стич ној ло -
ка ци ји на до мак чу ве ног Кар ло -
вог мо ста. На по ме не ра ди, за
тр ку су се при ја ви ли мно го ра -
ни је не го што је обе ло да ње но
да ће већ су тра дан, 2. апри ла,
би ти одр жа на и „тр ка” за пред -
сед ни ка Ср би је, а за гласање су

бла го вре ме но мо ра ли да под не -
су зах тев др жав ним ор га ни ма.

Не бој ша и Жељ ко има ли су
и ве о ма стрaствену по др шку
то ком по лу ма ра то на од не ко -
ли ко при ја те ља, су гра ђа на и
љу би те ља пре сто ни це Че шке и
про вин ци је Бо хе ми је (а оправ -
да но се мо же се ре ћи и бо е ми -
је). И баш у том све тлу, за до -
вољ ство успе шно окон ча ном
тр ком ка сни је су за јед нич ки
про сла ви ли у ау тен тич ним пра -
шким пив ни ца ма уз не из бе жно
све тло (али и там но) пи во, ко је
Че си, због ње го вог из у зет ног
ква ли те та, сма тра ју пре храм -
бе ним ар ти клом.
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СА ЛОН У АВ ГУ СТУ

Је дан од глав них ор га ни за то ра, ди рек тор До ма кул ту ре Мар -

ко Гу ран, ко ји ни је крио за до вољ ство успе хом ма ни фе ста -

ци је, на ја вио је шта ће се да ље до га ђа ти.

– На ред них да на при пре ма ће мо кон курс на две те ме: сло -

бод на и „Ива но во у фо ку су”, ко ји ће би ти отво рен за от при -

ли ке ме сец да на, до ка да ће нам Фо то-са вез Ср би је за то

да ти са гла сност. На кон то га сви за ин те ре со ва ни има ће око

два ме се ца за при ја вљи ва ње, струч ни жи ри ће оце ни ти

при спе ле ра до ве и ода бра ти нај бо ље, а они ће би ти на гра -

ђе ни на Са ло ну умет нич ке фо то гра фи је, ко ји ће по тра ди ци -

ји би ти одр жан 15. ав гу ста, на дан се о ске сла ве Ве ли ке

Го спо ји не – на вео је Гу ран.

-клу ба „Ду на вац” Зол тан Би -
сак отво рио ре тро спек тив ну
из ло жбу под на зи вом „Ива но -
во у фо ку су”. Том при ли ком су
при ка за не све до сад на гра ђе не
фо то гра фи је, ме ђу ко ји ма су
мно ге и свет ски по зна те, а сва -
ко ко је па жљи ви је осмо трио
по став ку, мо гао је да уо чи све
бит ни је што се по след ње де це -
ни је до га ђа ло у са мом ме сту.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

ко ја га окру жу је, пре све га
пра ва џун гла на оба ла ма На -
де ла, Зи мов ни ка и, на рав но,
Ду на ва.

Ор га ни за то ри су оти шли
ко рак да ље и за ову зго ду обез -
бе ди ли три чам ца из ко јих су

ми ле во ље апа ра ти ма да не у -
мор но шкљо ца по Ду на ву, ка -
на ли ма и при о ба љу.

По себ ну атрак ци ју пред ста -
вљао је и трак тор с при ко ли -
цом, ко ји је у два на вра та, по -
ред оби ла ска уну тра шњо сти
се ла, про шао и на си пом, ода -
кле се па но ра ма ме ста мо гла
нај бо ље об уј ми ти. Тре ба спо -
ме ну ти и пре по днев но сли ка -
ње у Цр кви Све тог Ван де ли на,
где су та ко ђе по зи ра ле по ме -
ну те де вој чи це у но шња ма.

По по врат ку у ба зу, у Дом
кул ту ре, не што по сле по дне ва,
нај пре је пред сед ник Фо то-

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.

Наоми
Црна лабрадорка тражи нови дом, на-
кон што је пронађена без ознаке или
микрочипа, а неозбиљни власници ни-
су је чак ни потражили у градском при-
хватилишту, у којем се и сада налази.
Тамо је стерилисана, обележена ми-
крочипом и вакцинисана.

Стара је око годину дана и веома је
дружељубива, а ономе ко тражи мирног
и стабилног пса, ово би могао бити пра-
ви избор. Контакт-телефон је 352-148.

Лео
Минијатурни псић, стар око го-
дину дана, предивног каракте-
ра, који највише воли да легне
власнику у крило и мази се по-
пут мачке, као поручен је за не-
ког коме ће својом љубављу и
верношћу свакодневно грејати
срце.

Након што је кастриран и чи-
пован, примио је вакцину про-
тив беснила и очишћен је од
паразита, па је сада у потрази за топлим домом.

Сви који желе овако здраву и разиграну мазу у стану или
кући, могу позвати 063/11-00-875.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

У Ива но ву су се де се ти, ју би -
лар ни пут оку пи ли кру ни са ни
и не кру ни са ни мај сто ри фо то -
гра фи је да, као на не ка квом хо -
до ча шћу, оби ђу ме сто у ко је ра -
до до ла зе и још ра ди је му се
вра ћа ју. И баш то, нај ма ње али
ве ро ват но нај жи во пи сни је пан -
че вач ко се ло по ста ло је пра ва
ме ка за љу би те ље та ко зва не
осме умет но сти.

Број од око две ста пе де сет
уче сни ка свр ста ва ива но вач ки
фо то-са фа ри у ред нај е ми -
нент ни јих ма ни фе ста ци ја из
ове обла сти у ши рем ре ги о ну.

Ако се то ме до да ју омо љич -
ки „Жи сел” и ак тив но сти бре -
сто вач ког клу ба „По ња ви ца”,
он да је нео спор но да ова три
ју жно ба нат ска се ла пред ста -
вља ју „нај фо то граф ски ји” тро -
у гао у зе мљи.

Ју би ла ран ива но вач ки фо то-
-са фа ри по чео је у не дељ но
ју тро, 9. апри ла, ка да су гру -
пе и по је дин ци при сти за ли с
ра зних стра на и при ја вљи ва -
ли се код ор га ни за то ра у До -
му кул ту ре. Већ на по чет ку
вре ди ис та ћи да су, по ред за -
по сле них у тој уста но ви, нај -
за слу жни ји за бес пре кор но
до ма ћин ство и ре но ме ма ни -
фе ста ци је чла но ви Фо то-клу ба
„Ду на вац”.

ОДР ЖАН ЈУ БИ ЛА РАН ИВА НО ВАЧ КИ ФО ТО-СА ФА РИ

МЕ СТО КО МЕ СЕ УМЕТ НИ ЦИ РА ДО ВРА ЋА ЈУ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

-са ве за Ср би је. Ау тор је ста вио
ак це нат на та ко зва ног обич ног
чо ве ка, то јест на све оно што
га ве се ли и му чи, а сва ку фо -
то гра фи ју пра те му дро сти на -
ших пи са ца.

Усле ди ла је про мо ци ја „Ни -
ко но ве” опре ме, а по том се је -
дан део го сти ју пре се лио у Цр -
кву Све тог Ван де ли на, где је
одр жа на ми са, док су они из
уда ље ни јих ме ста ла га но кре -
ну ли сво јим ку ћа ма.

А би ло их је из свих кра је ва
зе мље – од Су бо ти це, пре ко
Зре ња ни на, Шап ца, Чач ка и
Ни ша, па све до Вра ња. На рав -
но, нај ви ше из Бе о гра да и Но -
вог Са да, а ни је мањ ка ло ни
Пан че ва ца, као ни го сти ју из
ино стран ства – из Хр ват ске,
Ма ке до ни је, Цр не Го ре, па чак
и из Тур ске или са ег зо тич ног
Три ни да да. Ни су из о ста ли ни
пред став ни ци Фо то-са ве за с
пред сед ни ком Бра ни сла вом Бр -
ки ћем на че лу, као ни дру ги не -
бро је ни мај сто ри фо то гра фи је,
али ни они то тал ни по чет ни ци,
што је у ства ри, уз дру же ње, и
нај ве ћа драж овог оку пља ња.

И за и ста, ни шта леп ше од
жи вог кон так та у та ко жи во -
пи сном ме сту као што је Ива -
но во. Ње го ва ле по та не ки ма
се то ли ко до па ла да че сто до -
ла зе и ка да не ма ни ка квих
до га ђа ња, а то је мо жда и нај -
ве ћи ком пли мент љу ба зним
до ма ћи ни ма.

ПАН ЧЕВ ЦИ УЧЕ СТВО ВА ЛИ НА ПРА ШКОМ ПО ЛУ МА РА ТО НУ

Тр ча ли и гла са ли у „злат ном гра ду”

Али не са мо они не го до -
слов це сви гра ђа ни Ива но ва –
од мла ђих, ко ји су, оде ве ни у
тра ди ци о нал не но шње, рас по -
ре ђе ни у три ет но-ку ће, че ка ли
фо то гра фе, па до нај ста ри јих,
увек спрем них да по зи ра ју
дра гим го сти ма. Ово ме сто ка -
рак те ри ше и буј на при ро да

умет ни ци има ли нај бо љи до -
жи вљај и по глед на рас ко шно
ра сти ње. Ути сак су упот пу ни -
ла и два чла на Ка јак-ка ну клу -
ба „Пан че во”, ко ји су у сво јим
пло ви ли ма би ли ве о ма ин спи -
ра тив на ме та „са фа ри сти ма”.
Та ко је по два де сет пе то ро фо -
то гра фа у три ту ре мо гло до

На кон па у зе за ру чак и пре -
дах по обли жњим ка фа ни ца -
ма, про дав ни ца ма и дру гим
ме сти ма при клад ним за од -
мор, по че ла је про мо ци ја фо -
то-мо но гра фи је под на зи вом
„Та кав жи вот”. Реч је о де се то -
го ди шњем ра ду Ми ро сла ва
Пре до је ви ћа, мај сто ра фо то -
гра фије, ко ји је и се кре тар Фо то-

Степанов у финишу

Панчевци испред амбасаде Минић гласа

Дружење и размена искустава изнад свега

Све више младих иза објектива

„Такав живот”

„Иваново у фокусу”



КРОС-ДУАТЛОН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ОДЛИЧАН ПОЧЕТАК ТАКМИЧАРСКЕ ГОДИНЕ

У че шком гра ду Те пли це про -
шлог ви кен да одр жан је Европ -
ски џу до-ку п за ка де те, на ко ме
је уче ство ва ло око 700 мла дих
бо ра ца из три де сет јед не зе -
мље. Као члан ре пре зен та ци је
Ср би је над ме та ла се и Ан дреа
Сто ја ди нов из ЏК-а Ди на мо.

На ша су гра ђан ка се так ми -
чи ла у ка те го ри ји до 48 кг и
још јед ном је по твр ди ла нео -
спо ран та ле нат. Ан дреа је
убе дљи во осво ји ла пр во ме -
сто, оства рив ши пет по бе да,
од ко јих че ти ри ипо ном.

У пр вом ко лу је по бе ди ла
Не ми цу Ха ну Бурк хард, по том

је са вла да ла и Укра јин ку Ану
Остров ску, да би у тре ћем ко -
лу пред сјај ном Пан чев ком
оруж је мо ра ла да по ло жи и
Бу гар ка Га бри је ла Ди ми тро -
ва. Ан дреа је у по лу фи на лу
би ла бо ља од Ру мун ке Ма ри -
је Ду ми тру, да би у бор би за
нај вред ни ји тро феј са вла да ла
још јед ну Не ми цу – Ја ну Гу -
сен берг.

С бо до ви ма осво је ним у Те -
пли ца ма, Ан дреа Стојадинов
се по пе ла на пр во ме сто свет -
ске ранг-ли сте за ка дет ки ње у
ка те го ри ји до 48 кг. 

Сва ка част!

За вр ше на је пр вен стве на тр ка
за бо до ве у Ко шар ка шкој ли ги
Ср би је. Че ти ри пр во пла си ра -
не еки пе, за јед но са АБА ли га -
ши ма, бо ри ће се у Су пер ли ги
за ти ту лу шам пи о на на ше зе -
мље, док ће оста ли – на за слу -
же ни од мор.

Он ће мо жда нај ви ше при ја -
ти КК-у Та миш, ко ји је у овој
се зо ни му ку му чио с по вре да -
ма игра ча, и то не ма лу... Та ко
је би ло и про шлог ви кен да у
Ва ље ву, у 25. ко лу КЛС-а. Тре -
нер Бо јан Јо ви чић имао је
мно го про бле ма око ор га ни за -
ци је и спро во ђе ња ква ли тет -
них тре нин га у при пре ми ове
утак ми це. И по ред то га, Пан -
чев ци су од ва жно за по че ли
меч, у пр вом по лу вре ме ну су и
над и гра ли ре но ми ра ног ри ва -
ла, али ни су има ли сна ге ни
кон цен тра ци је да из др же до
кра ја: Ме та лац –Та миш 87:78,
по че твр ти на ма: 18:22, 20:28,
27:19 и 22:9.

Ни ко ла Си мић и ње го ви са -
и гра чи ве о ма до бро су за по че -
ли су срет са ста рим спорт -
ским по зна ни ци ма, па су у пр -
вој че твр ти ни ан га жо ва ном и
бор бе ном игром сти гли до
пред но сти од че ти ри по е на. У
дру гом де лу ме ча Та миш је
био још ефи ка сни ји, па је на

од мор оти шао с ле пом за ли -
хом у по е ни ма – 38:50.

И ка да се учи ни ло да ће
Пан чев ци мо жда ус пе ти да
на пра ве ве ли ко из не на ђе ње,
Ме та лац је збио сво је ре до ве,
раз и гра ли су се Бран ко и Ђу -
кан Ђу ка но вић, ко ји су ре ше -
та ли кош го сти ју из свих по зи -
ци ја... По сле тре ће че твр ти не
до ма ћи су сма њи ли за о ста так
на че ти ри по е на (65:69), а већ
на са мом по чет ку по след ње
де о ни це ус пе ли су да из јед на -
че, па да пре о кре ну ре зул тат...
Та миш ви ше ни је имао сна ге
да ју ри пред ност до ма ћи на,

ма да су ње го ви игра чи по ку -
ша ва ли ис хи тре ним шу те ви -
ма да ухва те при кљу чак. Ни је
вре де ло. Пад је био не ми но -
ван.

По раз од про тив ни ка ка кав
је Ме та лац не тре ба мно го да
пе че, по го то во ако се зна да је
Та миш играо без Вла ди ми ра
Ве лич ко ви ћа, Мла де на Вит ко -
ви ћа, као и већ ду же по вре ђе -
ног Алек сан дра Ил ки ћа. Ни -
ко ла Си мић је у да ни ма пред
го сто ва ње у Ва ље ву тре ни рао
са мо два да на, а Игор Ке сар
још ма ње. Ра до ван Ђо ко вић се
опо ра вља од по вре де, па ни је

сто по сто спре ман... Бо ље, ве -
ро ват но, он да ни је ни мо гло.

Нај е фи ка сни ји у Ва ље ву
би ли су Ни ко ла Си мић (14
по е на), Адам Мир ко вић
(22) и Ду шан Ми ло ше вић
(11 по е на).

У сре ду, 12. апри ла, Та миш
је у Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту од и грао по след њи меч у
овој се зо ни. Љу би те љи спор та
у на шем гра ду мо гли су да
при су ству ју ду е лу сво јих љу -
би ма ца са шам пи о ном и су -
пер ли га шем Вр шцем.

Ко шар ка ши Крис-кро са су у
25. ко лу Пр ве срп ске ли ге са -
вла да ли То по лу из Бач ке То -
по ле са 95:85, по че твр ти на ма:
26:15, 22:16, 25:19 и 22:35.

– Игра ли смо од лич но и то -
ком це ле утак ми це има ли смо
вођ ство од 15 па чак до 27 по -
е на. Сви игра чи су до би ли
при ли ку да игра ју и за и ста
сам за до во љан ка ко су то чи -
ни ли. Са да има мо скор од је -
да на ест по бе да и три на ест по -
ра за, па за у зи ма мо сед мо ме -
сто на та бе ли – ре као је тре нер
Крис-кро са Пе тар Мар ко вић.

Крис-крос је од и грао прет -
по след њи су срет у шам пи о на -
ту у сре ду, 12. апри ла, у Апа -
ти ну, где је од ме рио сна гу с
до ма ћим Ду на вом.

СПОРТ
Петак, 14 април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Бо рац на тре ћем ме сту

Од бој ка 013 че твр та

По след ње, 22. ко ло Пр ве ли ге
за од бој ка ше од и гра но је про -
шлог ви кен да. У ди рект ном
окр ша ју за тре ће ме сто стар -
че вач ки Бо рац је три јум фо вао
у Ко сов ској Ми тро ви ци и та ко
шам пи о нат за вр шио од мах
иза нај бо љих – Мла дог рад ни -
ка из По жа рев ца и Спар та ка
из Су бо ти це.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Ду шан Јо вић сла ви ли су
мак си мал ну по бе ду од 3:0, по
се то ви ма: 25:20, 25:22 и 25:23.

Мо жда нај бо љу оце ну тек
окон ча не се зо не дао је пр во ти -
мац Бор ца Сте фан Вла ди са -
вљев на свом „Феј сбук” про -
фи лу.

„Ба ви ти се од бој ком у Ср би -
ји ни је увек ла ко, али но си од -
ре ђе ну драж. За вр ше на је још
јед на се зо на, а по бе да на те -
шком го сто ва њу у Ко сов ској
Ми тро ви ци сја јан је на чин да
се за вр ши так ми чар ска го ди -
на. Бо рац је се зо ну у Пр вој ли -
ги окон чао на тре ћем ме сту, а
мом ци су да ли све од се бе у
сва ком тре нут ку. Сва ког од са -
и гра ча же лим да по ме нем и
за хва лим им за вре ме про ве -
де но с њи ма ове го ди не. Ка пи -
тен Да вор Ми ло ше вић Да ча
био је ту увек ка да за тре ба, а
ка да ни је играо, тра ку је пре у -
зи мао Бо јан По знић и прав дао
сво ју уло гу на те ре ну. Са ша
Рај ко вић је во ђа ове еки пе, а
Иван Бу лић био је пра ви ’ди -
ри гент’ ка да је Са ле био по -
вре ђен. Ми лан Зин до вић је

НАД МЕ ТА ЊЕ ПЛИ ВА ЧА У ШПА НИ ЈИ

АЊА ПО СТА ВИ ЛА НОВИ РЕ КОРД

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ЗА ВЕ СА ЈЕ СПУ ШТЕ НА...

био у мо гућ но сти. Вла ди мир
Лу ко вић је нај мла ђи члан ове
еки пе, али се са вр ше но укло -
пио. Хва ла, љу ди, на овој се зо -
ни, до го ди не иде мо још ја че”,
на пи сао је Сте фан Вла ди са -
вљев.

Од бој ка 013 је се зо ну у Дру -
гој ли ги гру па „Се вер” окон ча -
ла на че твр том ме сту. Де вој ке
ко је пред во ди тре нер Иван
Кр го вић са вла да ле су у по -
след њем ко лу Но ви Сад с 3:1.

Бо је клу ба из на ше га гра да
бра ни ле су: Јо ва на Ма рић,
Алек сан дра Га ић, На та ша Бо -
жић, Алек сан дра Пе тро вић,
Ма ри ја Бал ма зо вић, Ма ри на

док тор од бој ке и дра го ми је
да сам имао при ли ку да бу дем
део ди ја го на ле с њим ове се зо -
не. Не ма ња Ми ле тић је не ко
без ко га се еки па Бор ца не мо -
же за ми сли ти на по зи ци ји ли -
бе ра. На шу сјај ну бло кер ску
ди ја го на лу чи ни ли су Вла ди -
мир Кне же вић и Мар ко Син -
ђе лић. Са ве ти и по др шка Ра да
Спа со је ви ћа би ли су зна чај ни
за сва ког игра ча. Алек сан дар
Га ври лов има спе ци јал но ме -
сто у овој еки пи, ка ко због по -
зи ци је на те ре ну, та ко и због
зна ча ја за ат мос фе ру. Ми ро -
слав Фар каш је да вао све од
се бе на тре нин зи ма, кад год је

На Отво ре ном пр вен ству Шпа -
ни је у пли ва њу, одр жа ном од 8.
до 11. апри ла у гра ду Пон те ве -
дра, на ша су гра ђан ка Ања Цре -
вар, пли ва чи ца Ди на ма, још
јед ном је оду ше ви ла спорт ски
свет.

Она је у тр ци на 400 м ме -
шо ви то по ста ви ла нови др -
жав ни ре корд, ко ји са да из -
но си 4:40,90, и још ви ше се
при бли жи ла свет ском ју ни -
ор ском ре кор ду, ко ји је тре -
нут но у вла сни штву Бри тан ке
Ро у зи Ру дин и из но си
4:39,01. Ања је за хва љу ју ћи

овом ре зул та ту осво ји ла брон -
за ну ме да љу, а ис пред ње су
би ле Ми реа Бел мон те Гар си -
ја, олим пиј ска шам пи он ка из
Ри ја на 200 м дел фин, и пор -
ту гал ска пли ва чи ца Вик то ри -
ја Ка мин ска ја.

Ања је, по ред сво је нај бо ље
ди сци пли не, пли ва ла и на
200 м дел фин и, с вре ме ном
2:14,07, за у зе ла пе то ме сто.
На ша мла да су гра ђан ка је пе -
то ме сто осво ји ла и у фи на лу
тр ке на 200 м ме шо ви то. Ову
дис тан цу је ис пли ва ла у вре -
ме ну 2:12,52.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТАМИШ ЗАВРШИО СЕЗОНУ

Об ра до вић, Ни ко ли на Ми тро -
вић, Све тла на Ћи ри лов, Ања
Очи гри ја, Ана бе ла Ми ла ков,
Ми ла на Ни ћи фо ро вић, Јо ва на
Јел кић, Ања Ла ло вић, Ка та ри -
на Шо шта рић, Ири на Ири ча -
нин, Уна Ба ра ше вић, Бо ја на
Жи ва ље вић, Је ле на Ла зо вић,
Са ња Ма ли но вић, Де ја на Ра -
дој чић и Ана Но ва ков.

Пи о нир ке Од бој ке 013, пред -
во ђе не тре не ри ма Вла ди ми ром
Јо ван чи ћем и Ду брав ком Фло -
ром, по бед ни це су Ли ге ју жног
Ба на та, а овој еки пи пред сто ји
и над ме та ње на ве ли ком тра ди -
ци о нал ном „Тур ни ру гра до ва”
у Обре нов цу.

ЕВРОП СКИ ЏУ ДО-КУ П ЗА КА ДЕ ТЕ

АН ДРЕА ТРИ ЈУМ ФО ВА ЛА У ЧЕ ШКОЈ

У Бе о гра ду је у су бо ту, 8.
апри ла, одр жа но Пр вен ство
Ср би је у олим пиј ском ди за -
њу те го ва за де вој ке до се -
дам на ест го ди на. Так ми че ње
је оку пи ло два де се так уче -
сни ца из це ле зе мље, а Клуб
ди за ча те го ва Ди на мо пред -
ста вља ла је Ан ђе ла Та сић.

Она је осво ји ла сре бр ну
ме да љу у кон ку рен ци ји так -
ми чар ки до 63 кг те ле сне те -
жи не. Ди сци пли ну тр зај са -
вла да ла је успе шно кроз сва
три по ку ша ја. У из ба ча ју ни је

ус пе ла у пр вом по ку ша ју, а
дру ги и тре ћи би ли су успе -
шни. У укуп ном зби ру по ди -
гла је 78 кг. Ан ђе ла ће сле де -
ћи на ступ на так ми че њу у ди -
за њу те го ва има ти у но вем -
бру, ка да Са вез Ср би је за ди -
за ње те го ва бу де ор га ни зо вао
др жав но пр вен ство за де вој ке
до два де сет го ди на.

По сле так ми чар ки ко је су
се над ме та ле на др жав ном
пр вен ству, на ред су до шли
сту ден ти и сту дент ки ње.

Наш су гра ђа нин Фи лип
Вла јић на сту пио је у ка те го -
ри ји до 77 кг те ле сне те жи не
и осво јио је брон за ну ме да љу,
са укуп но по диг ну тих 140 ки -
ло гра ма.

На ред но так ми че ње на ко ме
ће на сту пи ти чла но ви КДТ-а
Ди на мо, је сте Пр вен ство Вој во -
ди не у бенч-пре су, а на кон то га
сле ди бал кан ски шам пи о нат,
на ко јем Фи лип Вла јић бра ни
ти ту лу про шло го ди шњег пр ва -
ка, као и ти ту лу др жав ног ре -
кор де ра у мр твом ди за њу.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

СРЕ БРО ЗА АН ЂЕ ЛУ

Почела је нова такмичарска
сезона у триатлону у нашој зе-
мљи. Пливачки клуб Сремска
Митровица прошлог викенда
био је домаћин и организатор
прве трке у 2017. години. Ми-
тровчани су у прелепом амби-
јенту природног резервата За-
савица организовали трку
крос-дуатлона.

Главно надметање одржано
је на дистанцама од три кило-
метра трчања, 12 км вожње

бицикла и 2,5 км трчања, по
захтевном терену, где се бици-
клистички сегмент возио на
МТБ бициклима, а не на кла-
сичним друмским, тркачким
бициклима.

ТК Тамиш је наступио са 28
такмичара, али најбољи триа-
тлонци из нашега града нису
учествовали због обавеза на
послу или факултету, али и
због припрема у иностранству.
Као и претходних година, и

ово отварање такмичарске се-
зоне донело је много медаља
панчевачким триатлонцима.

Ања Давидовић је тријум-
фовала и у јуниорској и у ап-
солутној категорији, а Дарија
Ђорђевић била је друга у обе
категорије. Ива Божичковић
је освојила прво место у кон-
куренцији старијих почетни-
ца. Златну медаљу је заслужио
и Душан Лукић у групи так-
мичара од 41 до 50 година.

Алекса Кежић је други стигао
на циљ у конкуренцији мла-
ђих почетника, а сребрна од-
личја су заслужили и кадети
Марко Бабић и Марко Гли-
шић. Војин Давидовић је био
трећи у надметању млађих по-
четника. Такмичење је завр-
шено трком штафета, у којој
су наши такмичари учествова-
ли у великом броју и освојили
све три медаље.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕР А ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–СЛОГА

среда, 19. април, 19 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ц. ЗВЕЗДА

недеља, 16 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР – ДИНАМО 1945

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Старчево: БОРАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА

Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ

Б. Н. Село: СЛОГА – ВОЈВОДИНА (Ц)

Избиште: ПОЛЕТ – ЈЕДИНСТВО (К)

Омољица: МЛАДОСТ–БАК

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Глогоњ: ГЛОГОЊ–МЛАДОСТ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Плочица: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

ПЛЕЈ-ОФ

Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО 24:24

Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ 30:27

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Пожаревац: ПОЖАРЕВАЦ–ПАНЧЕВО 24:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Црвенка: ЦРВЕНКА–ЈАБУКА 31:28

Одбојка

ПРВА ЛИГА

К. Митровица: К. МИТРОВИЦА – БОРАЦ 0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД 3:1

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ 87:78

Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ 69:80

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ТОПОЛА 95:85

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Голубинци: ЈАДРАН–ЈЕДИНСТВО 106:70

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ДИНАМО 82:57

Шид: ПАРТИЗАН–БНС 93:73

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ 3:0

Н. Пазова: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Кикинда: ЖАК – ДИНАМО 1945 0:2

Панчево: ДИНАМО 1945 – КОЗАРА 1:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ 2:5

Качарево: ЈЕДИНСТВО – ЈЕДИНСТВО (В) 0:0

Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА 1:2

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА 2:0

Уљма: ПАРТИЗАН–БОРАЦ 2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Војловица: МЛАДОСТ–УНИРЕА 1:0

Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ 2:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ЈЕДИНСТВО 8:2

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ОМЛАДИНАЦ 0:2
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

У сре ду од и гра но 
ре дов но ко ло

„Же ља” на Ус крс 
до че ку је Цр ве ну зве зду

Љу би те љи нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у Пан че ву и
око ли ни на гле да ли су се сво је
оми ље не игре у про те клих се -
дам да на. У сре ду, 12. апри ла,
од и гра но је ре дов но ко ло и у
Срп ској ли ги „Вој во ди на”, као
и у Вој во ђан ској ли ги гру па
„Ис ток”. Клу бо ви из на шег
гра да би ће на но вим пр вен -
стве ним ис ку ше њи ма и у да -
ни ма ус кр шњих пра зни ка...

Два де се то ко ло Срп ске ли ге
до не ло је ва жан и вре дан три -
јумф по пу лар не пан че вач ке
„ди зел ке”. У ве ли чан стве ном
ам би јен ту СЦ-а „Мла дост”,
пред око 1.000 гле да ла ца,
мом ци ко је пред во ди тре нер
Не над Стој чић де мон стри ра ли
су леп и на па дач ки фуд бал, па
го сти из Са ку ла ни су има ли
ни ма ло на де да мо гу оства ри -
ти по во љан ис ход: Же ле зни -
чар –Бо рац 3:0 (2:0).

Пан чев ци су овај меч од и -
гра ли у са ста ву: Јев тић, Те ки -

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ВИ КЕНД „ОВЕ РЕН” ВА ЖНИМ БО ДО ВИ МАОСАМ БО РА ЦА –

ОСАМ ФИ НА ЛА
Чла но ви Те квон до клу ба Ко -
ло се ум из Пан че ва оства ри ли
су из ван ре дан успех на так ми -
че њу одр жа ном про шлог ви -
кен да у Шап цу. У кон ку рен ци -
ји 463 бор ца из 48 клу бо ва из
се дам зе ма ља осмо ро на ших
су гра ђа на, ко ли ко их је и
пред ста вља ло клуб, пла си ра ло
се у фи на ле.

Нај сјај ни ја од лич ја су осво -
ји ли Ми ли ца Не дел ков ски,
Ми ња Бо јо вић и Ена Мар ко -
вић, а сре бр ним ме да ља ма су
се оки ти ли: Сте фан Илић, Лу -
ка Ба бић, Ла ра Бо кун, Бо јан
Сте фа нов ски и Ире на Пру де ус.

ШЕСТ МЕ ДА ЉА 

ЗА ПАН ЧЕ ВО
Школ ски тур нир у бад мин то -
ну одр жан је про шлог ви кен да
у Же ле зни ку. У кон ку рен ци ји
70 уче сни ка за па же не ре зул та -
те оства ри ли су чла но ви БК-а
Пан че во.

Нај вред ни је тро фе је су за -
ра ди ли Ма ша Алек сић и Сте -
фан Ми ја то вић. Сре бром су се
оки ти ли Ни ко ла Бор ка и Пе -
тар Ра до нић, а брон зе су за ра -
ди ли Ми о на Фи ли по вић и Ан -
ђе ла Ра шо вић.

ЗА ПА ЖЕ НИ КЛИН ЦИ
Ме ђу на род ни ме мо ри јал ни
тур нир „Вла дан Пе тро вић”, на
ко ме је уче ство ва ло 460 нај -
мла ђих џу ди ста, одр жан је
про шлог ви кен да у Па дин ској
Ске ли.

Так ми ча ри Ди на ма осво ји -
ли су осам ме да ља. Злат на од -
лич ја су за слу жи ли Ма те ја
Сто ја нов ски и Ог њен Ђу ри шић.
Сре бром се оки ти ла Је ле на

Сто ја нов ски, а брон зе су за ра -
ди ли: Ни ко ла и Де јан До лин -
га, Ми лош Ђор ђе вић и Ма те ја
Зу бо вић.

Со ли дан успех оства ри ли су
и чла но ви ЏК-а Пан че во.
Алек сан дар Лу пу лов је био
дру ги, а на тре ће ме сто су се
пла си ра ли: Са ра Ђур ђев, Ми -
ли ца и Не ма ња Ни шић, Ми -
лош Ман да рић и Фи лип Па -
ла нач ки.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

же љом за три јум фом. Већ у
19. ми ну ту Да ни ло Ко ва че вић
је сјај но ис ко ри стио цен тар -
шут Сло бо да на Спа сков ског,
па је Же ле зни чар по вео с 1:0,
а у фи ни шу пр вог по лу вре ме -
на исти играч је нај бо ље ре а -
го вао и ка да је лоп ту ка ње му
упу тио Стај чић. „Ди зел ка” је
та ко са два го ла „ви шка” оти -
шла на па у зу.

по сле два по ра за. Иде мо да ље,
че сти там це лој еки пи на игри
и бор бе но сти, а по себ но бих
за хва лио пу бли ци, ко ја је и
овог пу та до шла у ве ли ком
бро ју – ре као је ју нак утак ми -
це, дво стру ки стре лац, Да ни -
ло Ко ва че вић.

У сре ду, 12. апри ла, „ди зел -
ка” је го сто ва ла у Но вој Па зо -
ви, а у не де љу, за Ус крс, у Пан -
че во до ла зи Цр ве на зве зда из
Но вог Са да.

– Ре као сам већ не ко ли ко
пу та до са да, али мо гу и да по -
но вим – Же ле зни чар у сва ку
утак ми цу ула зи са же љом да
по бе ди. Че сти там мом ци ма на
до број и ефи ка сној игри, а ка -
ко вре ме бу де од ми ца ло, све
ће то би ти још бо ље – до дао је
тре нер Не над Стој чић.

Тра ди ци о на лан тур нир за де -
ча ке и де вој чи це до ше сна ест
го ди на из се ри ја ла „Те нис
Евро пе”, мно го по зна ти ји као
„Пе цин ме мо ри јал”, по чео је
про шлог ви кен да на те ре ни ма
СЦ-а „Мла дост”. ТК Ди на мо је
два де сет осми пут оку пио мла -
де те ни сер ке и те ни се ре из го -
то во це лог све та, па се у на шем
гра ду над ме ћу уче сни ци из:
Ру му ни је, Бу гар ске, Фран цу -
ске, Не мач ке, Ау стри је, Аме -
ри ке, Ру си је, Ја па на, Грч ке,
Фран цу ске, Пор ту га ли је, Ма -
ђар ске, Хр ват ске, БиХ, Ма ке -
до ни је, Цр не Го ре, Ср би је...

По сле од и гра них ква ли фи -
ка ци ја све ча но отва ра ње упри -
ли че но је у не де љу, 9. апри ла, а
глав ни тур нир, са по 64 так ми -
ча ра у обе кон ку рен ци је, стар -
то вао је у уто рак, 11. апри ла.

– За хва љу јем сви ма ко ји су
по мо гли ор га ни за ци ју ово го ди -
шњег тур ни ра, а пре свих Те ни -
ском са ве зу Ср би је, Гра ду Пан -
че ву и мно го број ним во лон те -
ри ма – ре као је пред сед ник
ТК-а Ди на мо Сло бо дан Ре жа.

Бо је на шег гра да на овом
зна чај ном ин тер на ци о нал ном
так ми че њу бра ни ће: Ми ла на
Ву лин, На та ли ја Ђу кић, Ања
Ми ло ше вић, Сте фа на То по,
Са ра Да бић, Ана Вил чек, Еми -
ли ја Кој чић, Мар ко То по, Вук
Но ви то вић и, та ко ђе члан ТК-а
Ди на мо, мла ди Ја па нац Та ни
Со та.

– Има мо ве ли ки број уче -
сни ка у глав ном жре бу, па са -

мим тим оче ку је мо да ће не ко
од на ших так ми ча ра оства ри -

ти до бар ре зул тат. Оче ку јем
до бар те нис и по зи вам све љу -
би те ље бе лог спор та да до ђу и
ужи ва ју у до брим пар ти ја ма и
бу дућ но сти на шег те ни са – ис -
та као је ди рек тор тур ни ра
Мла ден Ву ко вић.

Так ми че ње је отво ре ним
про гла сио пред сед ник Спорт -
ског са ве за Пан че ва Сло бо дан
Би те вић, ко ји је свим уче сни -
ци ма по же лео до бре игре, с
на дом да ће се до го ди не опет
сре сти и у ве ћем бро ју.

Ме че ви се одр жа ва ју то ком
це лог да на на те ре ни ма СЦ-а
„Мла дост”, а по лу фи нал ни и
фи нал ни ме че ви, ка ко у син -
глу, та ко и у ду блу, за ка за ни
су за су бо ту и не де љу, 15. и 16.
април.

„ПЕ ЦИН МЕ МО РИ ЈАЛ”, ДВА ДЕ СЕТ ОСМИ ПУТ

ПО ЛА СВЕ ТА У НАШЕМ ГРАДУ

Стране припремио

Александар
Живковић

„БР ЗОМ ВО ЗУ” ТРО ФЕЈ КУ ПА

Фи нал на утак ми ца Ку па Фуд бал ског са ве за под руч ја Пан -

че во од и гра на је 5. апри ла на Град ском ста ди о ну у на шем

гра ду.

У бор би за тро феј са ста ли су се Ди на мо 1945 и Вр шац, а

по бе ду од 2:1 из во је вао је до ма ћи „бр зи воз”. Пан чев ци су

по ве ли у де ве том ми ну ту, ка да је мре жу го сти ју по го дио Не -

бој ша Ар бу ти на. Го сти су из јед на чи ли сре ди ном дру гог по -

лу вре ме на го лом ко ји је по сти гао Дар ко Рок са, а он да је

Не ма ња Ни ко лић у по след њим тре ну ци ма до нео вре дан

три јумф свом ти му.

ја шки, Спа сков ски, Ја ни ћи је -
вић, Јо ва но вић, Стај чић,
Трип ко вић, Ко ва че вић, Не ду -
чић, Це лин и Виг ње вић, а у
дру гом по лу вре ме ну при ли ку
су до би ли и Ру ња јић, Ша ли пу -
ро вић и Сав ков.

Жељ ко Стај чић и ње го ви са -
и гра чи су од по чет ка утак ми це
дик ти ра ли тем по, игра ли су бор -
бе но и по жр тво ва но, с ве ли ком

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра ни -
су се опу сти ли ни у дру гом по лу -
вре ме ну. На ста ви ли су да игра ју
сво ју игру, не до зво ља ва ју ћи ри -
ва лу да се раз мах не и угро зи њи -
хо во вођ ство. У 88. ми ну ту тач ку
на ову утак ми цу ста вио је ка пи -
тен Жељ ко Стај чић, по ста вив ши
ко на чан ре зул тат.

– Ово је из у зет но ва жна по -
бе да за нас, јер смо се вра ти ли

Школско међуокружно так-
мичење у малом фудбалу за
ученике и ученице основних
школа одржано је 10. априла у
Зрењанину.

Екипа ОШ „Мирослав Мика
Антић ” у женској конкурен-
цији освојила је прво место и
тако се пласирала на репу-
бличко такмичење, које ће би-
ти одржано у Караташу 16. и
17. маја. Екипа коју је предводио

наставник Драган Радосавље-
вић у полуфиналу је савлада-
ла тим из Новог Милошева с
9:0, да би у финалу била боља
и од ОШ „Љуба Ненадовић” из
Београда, и то са 7:1.

Дечаци из ОШ „Жарко Зре-
њанин” из Банатског Новог
Села поражени су у полуфи-
налу. Њих је предводио на-
ставник Драган Вујић.

По бед нич ки низ су на ста ви -
ли и фуд ба ле ри Ди на ма 1945.
Мом ци ко је пред во ди тре нер
Бран ко Ђо кић го сто ва ли су у
Ки кин ди, где су са 2:0 са вла -
да ли до ма ћи ЖАК. Оба го ла за
тим из на шег гра да по сти гао је
Ни ко лић.

Ди на мо 1945 је и да ље пр -
ви на та бе ли вој во ђан ског
„Ис то ка”, па је све бли жи ко -
нач ном ци љу – пла сма ну у
Срп ску ли гу. У сре ду, 12.
апри ла, на Град ском ста ди о -
ну у Пан че ву од и гран је дер -
би пр вен ства – из ме ђу Ди на -
ма 1945 и дру го пла си ра не
Ко за ре из Ба нат ског Ве ли ког
Се ла, а на ред ног ви кен да
Пан чев ци пу ту ју у Ба нат ски
Кар ло вац на мег дан с до ма -
ћим Про ле те ром.

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ДЕВОЈЧИЦЕ ИЗ „МИКИНЕ” ПРВЕ
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Та ма ра Пе ко вић,
сред њо школ ка:
     
– За ви кенд ћу се 
ви де ти с дру га ри ца ма,
мо жда ћу иза ћи, 
а не де љу ћу про ве сти
у уче њу. Ма ло ћу се 
и од ма ра ти.

Ни на Ла за ре вић,
сред њо школ ка:
     
– Ићи ћу на осам на е сти
ро ђен дан. Про ве шћу 
Ус крс с по ро ди цом. 
Ра ду јем се пра зни ци ма.

Не ма ња Са вић,
сред њо шко лац:
     
– За ви кенд ћу 
по се ти ти не ку жур ку, 
а у не де љу ћу учи ти
ка ко бих по пра вио
оце не пред крај 
школ ске го ди не. 
По што је Ус крс, 
ве ро ват но ћу 
ићи код ба ке.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Ни је

Про шли су пред сед нич ки из бо ри, па је мо ме нат да про се чан кон -

зу мент ме ди ја сва ри сер ви ра не му по ру ке у кам па њи. Ре ци мо,

онај спот јед ног од кан ди да та из школ ске би бли о те ке о то ме да

ка сни три де сет пет го ди на с вра ћа њем књи ге, али да др жи реч,

ни ко ме сем аген ци ји ко ја га је на пра ви ла ни је био ја сан. Ма да,

мно го бо љи тре ну так за ва ре ње по ру ка био је онај пре за о кру -

жи ва ња ред них бро је ва.

    Ни је дан од мо ма ка с фот ке, ве ро ват но, ни је гле дао те ле ви зи -

ју. И, нај ве ро ват ни је, ни је гла сао.

Ре зул тат

Те шко се жи ви у Ср би ји да нас. Сред њи слој не по сто ји, по де ли ли

су нас на ми ни ма лан број из у зет но бо га тих и мак си ма лан (ве о ма)

си ро ма шних. Али то зна ју сви ко ји ма је ре а ли тет у жи во ту би тан.

    Оно о че му не раз ми шља ве ћи на, је сте чи ње ни ца да је „чо век

чо ве ку вук”, што би ре као То мас Хобс. То мо же зна чи ти да је ре -

зул тат на ше ем па ти је ра ван ну ли. За то је ле по ви де ти да си ро ма -

шан си ро ма шни јем да је...

До бар

Ко ли ко год да је не ко оп те ре ћен соп стве ним сва ко днев ним про -

бле ми ма, тре ба ло би да има у гла ви да је онај до ње га мо жда у

те жој си ту а ци ји. Шта је оно што је на те ра ло би ци кли сту да те гли

тор бе и на пред и на зад, али да на ђе ме ста и за сто ли чи цу? Глад

мо жда? Ку да је по шао, на ста ри бу вљак? Је л’ сте ви глад ни? Ако

ни сте, до дај те бар ко ри цу хле ба они ма што је су.

    То мо же, раз у ме се, да ра ди са мо онај што је у ду ши до бар.

По сле ре ми ја у Но вом Са ду
Ди на мо са вла дао Ша мот

Пан чев ке „осво ји ле” 
По жа ре вац

Ру ко ме та ши Ди на ма су у дру гом ко лу
плеј-офа у су бо ту, 8. апри ла, го сто ва ли
у Но вом Са ду, где су се су прот ста ви ли
шам пи он ском ти му Вој во ди не. Дер би
ко ла пра ти ло је око три ста гле да ла ца,
а на те ре ну дво ра не „Сла на ба ра” све је
пр шта ло. Во ди ла се же сто ка бор ба за
сва ку лоп ту, за сва ко пар че пар ке та...
На кра ју, по бед ни ка ни је би ло: Вој во -
ди на –Ди на мо 24:24 (12:16).
Бран ко Ра да но вић и ње го ви са и гра чи
од ва жно су ушли у овај ду ел. Ни су се
упла ши ли ве ли ког ри ва ла, па су у пр -
вом по лу вре ме ну пот пу но над и гра ли
пр ва ка Ср би је. Ипак, у на став ку су сре -
та Вој во ди на је пре у зе ла ини ци ја ти ву,
па је пред ност го сти ју по че ла да се то -
пи. У не из ве сном фи ни шу и јед ни и
дру ги има ли су при ли ку да три јум фу -
ју, па је на кра ју по де ла бо до ва мо жда
нај ре ал ни је „ре ше ње” овог дер би ја.

Већ у сре ду, 12. апри ла, пан че вач -
ки „жу то-цр ни” од ме ри ли су сна гу са
Ша мо том из Аран ђе лов ца. Овај меч је

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЛЕ ПИ НЕ КИ ДА НИ...

Ве ли ку и ве о ма ва жну по бе ду оства -
ри ле су и ру ко ме та ши це Пан че ва у 13.
ко лу Су пер Б ли ге. Де вој ке ко је пред -
во ди тре нер Мар ко Кр стић го сто ва ле су
у По жа рев цу, где су од ме ри ле сна гу са
исто и ме ним до ма ћи ном. Био је то пра -
ви дер би ове рун де пр вен ства, јер су се
са ста ле еки пе из сре ди не та бе ле, ти мо ви
ко ји се же сто ко бо ре да ухва те при кљу -
чак с во де ћи ма. До ма ће ру ко ме та ши це
су у ду ел ушле као фа во ри ти, али ни су
та ко ми сли ле и Це ца Ни чев ски и ње не
дру га ри це: По жа ре вац –Пан че во 24:29
(13:13).

ЖРК Пан че во је играо у са ста ву: Ма -
ја Ра дој чин (пет го ло ва), Је ле на Цвет -
ко вић (че ти ри), Ан дреа Бер нар дић,
Јо ва на Ри ка но вић, Не ве на Џе лај ли ја,
Ива на Тане лов (три), Не ве на Ста ни шко -
вић, Са ња Па вло вић, Све тла на Ни чев ски
(три), Та ма ра Бер нар дић, Алек сан дра
Фи ли пов ски, Ми ли ца Кој чић (шест),
Ка та ри на Шу бе рић, Ива на Но ва ков
(је дан) и Ма ри ја Ми ли ће вић (се дам
го ло ва).

Пан чев ке на ред ну утак ми цу игра ју
22. апри ла про тив Жу пе на свом те -
ре ну.

А. Жив ко вић

од и гран у Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту, а око пет сто љу би те ља ру ко ме та
још јед ном је има ло при ли ку да се
уве ри због че га је Ди на мо пра ви хит
ове се зо не у Ср би ји. Ди на мо је без ве -
ћих про бле ма по бе дио са 30:27, а нај -
е фи ка сни ји у ре до ви ма до ма ћег ти ма
био је Пе тар Жу јо вић, ко ји је по сти -
гао 12 по го да ка.

У Чачку је прошлог викенда одржан
први део традиционалног интернаци-
оналног карате турнира „Златни појас
2017”. Такмичење се наставља наред-
ног викенда, када ће наступити млађе
категорије. Ово је убедљиво најјачи
међународни турнир у региону и на-
лази се у календару Европске карате
федерације. У изузетно јакој конку-
ренцији од преко 1.000 учесника из:
Француске, Турске, Русије, Израела,

Шведске, Хрватске, Бугарске, БиХ,
Словачке, Црне Горе, Словеније, Ма-
кедоније, Грчке, Румуније, Мађарске,
с Кипра и из Србије, одлични су били
и борци из нашег града.

Такмичари Карате клуба Динамо
још једном су били на високом нивоу.
Слободан Битевић и Никола Јовано-
вић, ударне песнице репрезентације
Србије, заслужили су најсјајнија од-
личја у категорији преко 84 кг односно

до 75 кг, па су тако одбранили титуле
освојене прошле године. Одлично се
борио и млади Александар Анђелко-
вић, који је с минималних 3:2 изгубио
од репрезентативца Црне Горе.

Истог дана надметали су се и каде-
ти и јуниори, али су овог пута остали
без трофеја. Учествовали су: Алексан-
дар Здешић, Никола Ивановић, Ми-
лош Стефановић, Урош Петровачки и
Марко Пуљаревић.

Већ наредног викенда, такође у Чач-
ку, биће одржано Првенство Србије.
Титуле бране Никола Јовановић и Сло-
бодан Битевић.

Карате клуб Младост из Панчева
представио се с пет такмичара. Нају-
спешнији је био сениор Милош Маки-
тан, који је освојио сребрно одличје у
категорији до 84 кг. Милош је до фи-
нала савладао ривала из Карате савеза
Београда, потом је био бољи и од пр-
вака Црне Горе, у полуфиналу је побе-
дио младог репрезентативца Србије,
вицешампиона Балкана, да би у финалу,
с минималним резултатом 3:2, изгу-
био од репрезентативца Турске.

Добар наступ су имали и: Јована
Новаков, Дамјан Стојановић, Слобо-
дан Томић и Филип Секулић.

A. Ж.

ТРАДИЦИОНАЛАН КАРАТЕ ТУРНИР „ЗЛАТНИ ПОЈАС”

БОБА И НИКОЛА ОДБРАНИЛИ ТИТУЛЕ

ОЧЕКИВАНИ ТРИЈУМФ

После дуге зимске паузе прошлог викенда је настављена првенствена тр-
ка за бодове у Трећој лиги група „Јужни Банат”. Рукометаши ОРК-а Пан-
чево су на свом терену савладали Глогоњ са убедљивих 46:16.

Тренер домаћег тима Мило-
ван Ћурчија шансу да играју
пружио је и момцима с мањом
минутажом, а коначан исход
довољно говори о односу снага
на паркету Хале спортова на
Стрелишту.

Љубомир Јованов, капитен
ОРК Панчева, предводио је

своје другове до још једне убедљиве победе, а најефикаснији у домаћем
тиму били су Панић и Ђурков, са по осам погодака, као и Танелов и Сто-
јановић, који су се по седам пута уписали у листу стрелаца.


