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НИС поклонио новац дечјој
клиници у Тиршовој
» страна 7

Једанаести тријумф
„Тамиша”
» страна 34

Гра ђа ни же ле про ме не

Вра ти ти сјај Пан че ву

Вук Је ре мић је ди пло ми рао те о риј ску
фи зи ку на Уни вер зи те ту Кем бриџ.
Ма ги стар ске сту ди је из обла сти др -
жав не ад ми ни стра ци је за вр шио је на
Уни вер зи те ту Хар вард. Ок то бра 2000.
го ди не по ста вљен је за са вет ни ка Бо -
ри са Та ди ћа, ко ји је та да био ми ни -
стар те ле ко му ни ка ци ја СРЈ, а од 2003.
го ди не са ве то вао је Та ди ћа и на ме сту
ми ни стра од бра не др жав не за јед ни це
Ср би ја и Цр на Го ра. Од ју ла 2004. био
је са вет ник за ме ђу на род не од но се и
шеф спољ но по ли тич ког ти ма пред -
сед ни ка Ср би је. Од 2007. го ди не вр -
ши функ ци ју ми ни стра спољ них по -
сло ва у вла ди Во ји сла ва Ко шту ни це, а
исти по сао на ста вио је да ра ди и у
вла ди Мир ка Цвет ко ви ћа.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко про це њу је те соп -
стве не шан се на из бо ри ма?

В. ЈЕ РЕ МИЋ: Си гу ран сам да ула зим
у дру ги круг и да ћу у ње му, су о чен са
Алек сан дром Ву чи ћем, пред ста вља ти
све не за до вољ не гра ђа не. Нај ва жни је је
да 2. апри ла што ве ћи број гра ђа на иза -
ђе на из бо ре и сво јим гла сом ре жи му
ста ви до зна ња шта ми сли о ре зул та ти -
ма ове вла сти. Си гу ран сам да је ве ћи -
на др жа вља на Ср би је за про ме не, јер се
жи ви још го ре не го пре пет го ди на. На -
дам се да ће на род у ме ни ви де ти но си -
о ца тих про ме на, јер зна мо ју по све ће -
ност бор би за ин те ре се др жа ве, а и је -
ди ни сам кан ди дат с кон крет ним пла -
ном за по кре та ње зе мље. Искре но се

ИКС-ОКС

на дам да су гра ђа ни би ли за до вољ ни
ти ме ка ко сам ра дио док сам био ми -
ни стар ино стра них по сло ва, али и ка ко
сам про мо ви сао Ср би ју на ме сту пред -
сед ни ка Ге не рал не скуп шти не Ује ди -
ње них на ци ја. Уве рен сам да на род же -
ли пред сед ни ка ко ји ће му вра ти ти
лич но до сто јан ство и др жа ву на ко ју
мо же да бу де по но сан. Због то га чвр сто
ве ру јем да ћу уз по моћ свих гра ђа на у
дру гом кру гу по бе ди ти Алек сан дра Ву -
чи ћа и ње го ву ко рум пи ра ну стра хо вла -
ду и да ћу у Ср би ји по кре ну ти хит не и
нео п ход не про ме не. Уо ста лом, ако смо
би ли у фи на лу тр ке за ге не рал ног се -
кре та ра Ује ди ње них на ци ја, мо же мо
би ти у вр ху и у све му оста лом.

• С ко јим про бле ми ма се гра ђа ни
да нас нај че шће су о ча ва ју?

– Док на ше окру же ње бе ле жи ви сок
еко ном ски раст, про сеч на пла та у Ср -
би ји је ни жа не го пре Ву чи ће вог до ла -
ска на власт, а исто вре ме но су еле мен -
тар ни тро шко ви жи во та по ра сли за
11.000 ди на ра. По ред то га, но ва по -
ску пље ња су у на ја ви. Уме сто да 10,5
ми ли јар ди евра, ко ји ма је до дат но за -
ду жио Ср би ју, пре ми јер и кан ди дат за
пред сед ни ка ис ко ри сти за уна пре ђе ње
жи во та свих гра ђа на ко ји тај дуг от -
пла ћу ју, он се бри не са мо за бо љи жи -
вот сво јих при ја те ља, ку мо ва и тај ку на
на вла сти. Од до ла ска СНС-а на власт
нео прав да но и бес по треб но су сма ње -
не пен зи је и пла те, а мла дим и рад но
спо соб ним љу ди ма оте та је бу дућ ност
у Ср би ји, због че га пре ко 60.000 мла -
дих го ди шње на пу шта Ср би ју, јер без
пар тиј ске књи жи це не мо гу да до би ју
за по сле ње у соп стве ној зе мљи. 

» Наставак на страни 4

Нео п ход ан нови си стем

Уве сти ред и сма њи ти
по рез

Са ша Ра ду ло вић, ли дер По кре та
„До ста је би ло”, ди пло ми рао је на
Елек тро тех нич ком фа кул тет у Са ра -
је ву 1989. го ди не, на сме ру за ау то -
ма ти ку и елек тро ни ку. На кон то га је
ра дио у „Си мен су” у Не мач кој. Ка -
ри је ру је 1993. на ста вио у Ка на ди и
САД. У Ср би ју се вра тио 2005. го ди -
не. Срп ском при вре дом се ба ви од
2006. го ди не, а сте као је ли цен цу
сте чај ног управ ни ка и порт фо лио
ме на џе ра. Пет ме се ци био је ми ни -
стар при вре де у вла ди Алек сан дра
Ву чи ћа.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко про це њу је те соп -
стве не шан се на из бо ри ма?

С. РА ДУ ЛО ВИЋ: На овим из бо ри -
ма глав ни циљ је по бе да над Ву чи -
ћем. Је ди но та ко уоп ште до би ја мо
шан су да од Ср би је на пра ви мо зе мљу
у ко јој се ле по и ра до жи ви и да је
спа се мо од раз у ла ре не пар ти то кра -
ти је. Пр ви за да так је да по ве ћа мо из -
ла зност и до ђе мо до дру гог кру га. У
дру гом кру гу Ву чић је по бе див. По -
зи ва мо гра ђа не да иза ђу на би ра ли -
шта и гла са ју за јед ног од кан ди да та
ко ји им је нај бли жи. Ови из бо ри ни -
су из бо ри за пред сед ни ка. Ови из бо -
ри су ре фе рен дум про тив ак ту ел не
вла сти. Ре фе рен дум про тив оти ма ња
пен зи ја, про тив про да је ЕПС-а, Ае ро -
дро ма и „Те ле ко ма”, про тив пре тва -
ра ња Ср би је у зе мљу јеф ти не рад не

сна ге из ко је нам бе же де ца. На овим
из бо ри ма гра ђа ни би ра ју – њи хо ва
зе мља или Ву чи ће ва др жа ва.

• С ко јим про бле ми ма се гра ђа ни
да нас нај че шће су о ча ва ју?

– Кад гра ђа ни отво ре нов ча ни ке и
фри жи де ре, ви де да ста ње у зе мљи
ни је до бро, ма ко ли ко их пре ми јер с
ма лих екра на свих те ле ви зи ја се дам
да на у не де љи убе ђи вао да је све у ре -
ду. Бри не их што не ма по сла, што су
пла те ма ле, што ће им де ца оти ћи у
ино стран ство, што им гра ђан ска пра -
ва ни су за шти ће на па мо же сва ко да
до ђе но ћу с фан том ком, да ру ши и ве -
зу је, а да по ли ци ја не ре а гу је. Пар ти -
то кра ти ја нам је по је ла др жа ву, Срп -
ска на пред на стран ка је по ста ла би ро
за за по шља ва ње. Све на ве де но мо ра
да се про ме ни, а ови из бо ри су шан са.
Ва жно је да сви иза ђу на гла са ње и да
на ми ран на чин, олов ком, сме ни мо
ову ка та стро фал ну власт и спре чи мо
но вих пет го ди на мра ка. Ова ко не мо -
ра да бу де. Нов ца има до вољ но за све
по тре бе гра ђа на. Али не ма до вољ но и
за гра ђа не и за пар тиј ске па ра зи те,
пар тиј ско за по шља ва ње, ко руп ци ју и
бу ра зер ску еко но ми ју.

• Ка ко са ин ге рен ци ја ма пред сед -
ни ка Ре пу бли ке мо же те по мо ћи гра -
ђа ни ма у сва ко днев ном жи во ту?

– Та ко што не ћу до зво ли ти да про ђу
ло ши за ко ни ко је пред ла же Скуп шти -
на. Вра ти ћу Скуп шти ни сва ки за кон за
ко ји про це ним да је ште тан за гра ђа не
Ср би је, да во ди у пљач ку или ко руп ци -
ју. Да сам био пред сед ник, не би про -
шли за ко ни о оти ма њу пен зи ја и суб -
вен ци ја ма стра ним ин ве сти то ри ма. 

» Наставак на страни 4

ПРЕД СТА ВЉА МО ПРЕД СЕД НИЧ КЕ КАН ДИ ДА ТЕ: ВУК ЈЕ РЕ МИЋ И СА ША РА ДУ ЛО ВИЋ

При о ри тет 
опо ра вак при вре де

Пар ти то кра ти ја 
по је ла др жа ву



власт на вео да је јед на од кључ них
алат ки сва ке опо зи ци је – ду хо ви тост.

Да је Пре ле та че вић и по ли ти чар,
по ка зао је сви ма ка да му се игра ло о
гла ви на сед ни ци РИК-а на ко јој се
од лу чи ва ло о ње го вој кан ди да ту ри.
Мно ги су би ли спрем ни да му на
ули ци пру же по др шку, дру штве не
мре же су се уси ја ле, а Бе ли им је по -
ру чи вао: „Са мо без си ки ра ци је” и,
уме сто оног свог: „Са мо ја ко”, го во -
рио је: „Са мо мир но”. Да се овог ви -
кен да одр жа ва ју из бо ри, си гур но би
за бе ле жио од лич не ре зул та те. Ова -
ко, до из бо ра прав но гле да но он
ипак мо же и да не бу де на ли сти, а и
има вре ме на да се до дру гог апри ла
Бе ли до бра но оцр ни. Али из гле да да
је све ви ше њих ко ји ће и по ред то га,
из ина та, гла са ти за ње га – и оту да
ње го ва сна га. Не бит но је њи ма чак и
гла са ње ра ди ка ла про тив ње го ве
кан ди да ту ре на сед ни ци РИК-а, али
и то што су ше ше љев ци на сту пи ли
као пра ви „тро јан ци”.

А то да ли му би ра чи ве ру ју или
не... схва ти ли су они да се срп ска по -
ли тич ка сце на не раз ли ку је мно го од
би ло ко је дру ге јав не сце не.

И та ко је да нас у Ср би ји све не бит -
но, па и то што са ова квим кан ди да -
ти ма Ср би ја ка ска за све том јед но
три де сет го ди на. Пе вач „Дед Ке не -
ди са”, пан кер Џе ло Би ја фра, сво је -
вре ме но је био кан ди дат на из бо ри -
ма за гу вер не ра Ка ли фор ни је! Имао
је пе сму „Ка ли фор ни ја убер алес”. И
ума ло да по бе ди!

М. Д.

уна пред на пи са не ве сти, кад – де си -
ло се Сме де ре во, ка да је ис пли вао
сни мак на ко јем се при ста ли це обо -
ји це кан ди да та же сто ко вре ђа ју...
Али не бит но.

На кон тог пр вог по ли тич ког мар -
ке тин га и сви оста ли кре ћу у кам па -
њу, а по ли тич ка обе ћа ња све ла су се
са мо на то – раз от кри ва ње про тив -
ни ка, с ци љем да та кве ин фор ма ци -
је до ђу и до оних нео пре де ље них
или чак до оних ко ји бој ко ту ју из бо -
ре, а њих је нај ви ше. Ме ђу тим, кре а -
то ри на сло ва, афе ра и оста лог но ви -
нар ства за час су мо ра ли да за ста ну с
тим по слом. Озбиљ но им се до го дио
нео збиљ ни Бе ли Пре ле та че вић. Нео -
че ки ва но је унео пра ву по мет њу у
јав ност и та ко ус пео да про бу ди ви -
ше и збор не ап сти нен те, а то ни је ма -
ла ствар!

По ли тич ким про тив ни ци ма Чи ка
Бе ли ви ше ни је сме шан, а ни луд. А
и отво ре но је од на пред ња ка за тра -
жио 750, а од ра ди ка ла 450 ми ли о на
евра да их по др жи, ујед но од би ја ју -
ћи Ра ду ло ви ће ву по др шку. Уме сто
да ви ше пла си ра них „по у зда них”
при ча о ње му код ње го вих сим па ти -
зе ра, до ју че нео пре де ље них и бој ко -
та ша, иза зо ве уо би ча је но по до зре ње
да ће се и он убр зо, као и сви оста ли,
по ка за ти у дру гом оде лу, де си ло се
не што са свим дру га чи је. Ни је им
бит но. А и до бро се за ба вља ју.

Не ва жно је би ра чи ма и ако је он
са мо још је дан у ни зу ску пих про је -
ка та Ср ђе По по ви ћа, ко ји је у сво јој
књи зи упут ста ва за то ка ко ру ши ти

Ка ска ње
И пре не го што су по чет ком овог ме -
се ца рас пи са ни пред сед нич ки из бо -
ри, до све ко ли ке јав но сти по че ла су
да сти жу раз ли чи та об ја шње ња о то -
ме ко је чи ји играч, ко за ко га ра ди,
ко ко ме чи ни, јер ума ло да би ра чи
оста ну не ин фор ми са ни и као та кви
бу ду го то во спрем ни да по гре ше
дру гог апри ла. Јед на од пр вих та -
квих ве сти из „по у зда них из во ра”
би ла је и она да је Вук Је ре мић у
ства ри Ву чи ћев „тро ја нац”. Али до
гла са ча ни су ус пе ле да до ђу ни све

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ускоро: буђење из зимског сна.

Ових дана у центру града

Снимио Владимир Ђурђевић

• Ми се никад нећемо одрећи себе. Какви год да смо, наши смо.

• Ја сам газда у кући. То ми је почасна функција!

• Ниједна жена никад нема шта да обуче. 
То је такозвани Евин синдром.

• Не конзумирајте алкохол док возите. Мало повуците ручну!

• Имамо политичара за извоз. Права је штета што их нико неће!

• Правда увек побеђује, јер је на страни јачег.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПСИ РАТА СЕ БУДЕ. ОСЕТИЛИ СУ КРВ!

Петак, 17. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Бе ли фе но ме ни
Но ва ли ца! То је оно што нам тре ба да се раз мр да мо: у сва ко днев ном
при ват ном жи во ту, спор ту, кул ту ри... И у по ли ти ци, на рав но, по себ -
но у њој.

Пре ле та че вић, Бе ли Пре ле та че вић, је сте јед на вр ста Бон да, Џеј мса
Бон да. Ни је агент не ка кве тај не слу жбе, али за Бе лог и ње го ву еки пу
не ма тај ни ка да се ра ди о на сту пу: са мо ја ко, баш као што то ра ди
Џејмс.

По ја ва но вих ли ца на пот пу но нов на чин у срп ској по ли ти ци тре -
ба ло би да ра ду је све ко ји је пра те. Ту не ра чу на мо оне што се по ли -
ти ком про фе си о нал но ба ве и оне ко ји од ње жи ве (са ми на пра ви те
ди стинк ци ју из ме ђу ове две ка те го ри је).

Ге го ви ко ји као да су сти гли из цве ћар ни це Ала на Фор да, мон ти -
пај то нов ска по ша ли ца и над ре ал на топ-ко ми ка бу де љу де! По себ но
оне мла де, тек до ра сле пра ву гла са, ко ји до уја ха ва ња овог кан ди да -
та у пред сед нич ку тр ку ни су, чак, раз ли ко ва ли ме ста од бор ни ка и
по сла ни ка, па ни функ ци је од но сно ин сти ту ци је пред сед ни ка др жа -
ве и пре ми је ра.

Ка да је не ко ду хо вит у дру штву, тај при вла чи па жњу; го ти ве га сви,
јер је с њом/њим за ни мљи ви је, вре ме ле ти, то пли је је и зи ми. Смех
је ле ко вит, по сто је озбиљ ни ме ди цин ски до ка зи за то!

А ка да не ко на бе лом ко њу, са шта фе том мла до сти у ру ци и бу -
вљач ким пр сте њем на до ма лом и ма лом, бле са вом спи ком и пер -
фор ман си ма отво ри вра та пре о збиљ не, мли та ве, мејнстрим по ли -
тич ке сце не Ср би је – тај је за ри спект, што би ре кли клин ци, јер ће,
за хва љу ју ћи ко њу, шта фе ти и пр сте њу, баш они по ди ћи из бор ну из -
ла зност.

Има ту још не што ја ко ва жно: пре ма про це ни ау то ра овог тек ста,
Бе ли ће, исто вре ме но, ума њи ти број бе лих ли сти ћа; то је оно ка да
не ко, уми слив ши да је ду хо вит, оде до би ра ли шта и на ли сти ћу за
гла са ње на цр та чи ча-гли шу, до пи ше име Сло бо дан Ми ло ше вић и за -
о кру жи га (и сл.), чи ме свој глас ау то мат ски учи ни ни штав ним. До -
ду ше, на пред сед нич ким из бо ри ма бе ли ли сти ћи има ју мно го ма њи
зна чај не го на пар ла мен тар ним (због чу ве ног Дон то вог си сте ма и
пре ли ва ња бро ја ман да та), али еду ка ци је ни ка да до ста. Елем, са да ће
се по ја ви ти из ве стан број гла са ча ко ји ће, због бе сми сле но сти обе ћа -
ња ве ћи не тзв. озбиљ них кан ди да та, уме сто да ства ра бе ли ли стић
гла са ти за Бе лог.

За то што од све га што до так не пра ви па ро ди ју, а број ни би ра чи на -
шу по ли тич ку сце ну ви де баш та ко – као па ро дич но, бе сми сле но ме -
ња ње истих ли ко ва на вла сти...

* * *
Бор ба про тив кри ми на ла, члан ство Ср би је у Европ ској уни ји, до бри
од но си с ком ши ја ма, тр жи шна еко но ми ја... Зву чи као про грам ак ту -
ел не вла де и оне пре ње и оне пре те.

То су, да ин фор ми ше мо мла де чи та о це и под се ти мо оне ста ри је,
би ле тач ке ослон ца ре форм ске по ли ти ке ко ју је, по сле пе то ок то бар -
ских про ме на, по чео да спро во ди др Зо ран Ђин ђић, пр ви срп ски де -
мо крат ски иза бра ни пре ми јер у овом ми ле ни ју му. Пре те рао је, из гле -
да, са ажур но шћу и мар љи во шћу у том по слу, па је уби јен: има то ме
са да већ че тр на ест го ди на.

За што по тен ци ра мо чи ње ни цу да се ра ди о др жав ној по ли ти ци ко -
ја је ван вре мен ска па, са мим тим и са да, ба рем на па пи ру, ва же ћа?
Јер је, у вре ме ка да је Ђин ђић муч ки смак нут, чи тав рој де жур них
ни по да шта ва ла ца све га што је истин ски вред но под вла чио пот пу но
не бит ну ствар: жр тва кри ми на ла ца је пред сед ник ДС-а.

„Хо ће мо Ср би ју у ко јој ће би ти до вољ но да ра ди те вред но и упор -
но да оства ри те сво је ам би ци је и сно ве. Где ће то за ви си ти са мо од
вас и од ва ше мар љи во сти, где ће си стем би ти на ва шој стра ни.”

In memoriam – др Зо ран Ђин ђић.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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АК ЦИ ЈА У ЦЕН ТРУ „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИК"

По пуст за пен зи о не ре

Пред став ни ци Ху ма ни тар не
ор га ни за ци је „Све ти о ник” све
се че шће спо ми њу у пан че вач -
ким ме ди ји ма, и то с пу ним
пра вом. Не про ђе ни не де љу
да на а да они не пре ду зму не -
ку но ву ак ци ју и не по ле те у
по моћ где год је то по треб но.

Овог пу та они су ам бу лан ти
„Гор њи град” До ма здра вља
по кло ни ли два апа ра та за ме -
ре ње крв ног при ти ска, на кон
што су са зна ли да су до са да -

шњи апа ра ти би ли до тра ја ли.
По клон су у пе так, 10. мар та,
уру чи ли др Та њи Алек сић, на -
чел ни ци ам бу лан те.

Љу ди из „Све ти о ни ка” ка жу
да су ме ра чи ку пље ни нов цем
ко ји је пре о стао од прет ход них
ху ма ни тар них ак ци ја и по зи ва -
ју све оне ко ји ма је по треб на
не ка вр ста ху ма ни тар не по мо -
ћи да им се обра те пу тем „Феј -
сбук” стра ни це www.facebo-
ok.com/hosvetionik. Д. К.

Ле па вест за све во за че гла си
да ће до кра ја мар та 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 мар та, ко ли ко ак ци ја
тра је.

Да кле, од пет ка, 17. мар та,
до че тврт ка, 23. мар та, ва -
жи ће ку пон број 3, 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. Иду ће не де ље об -
ја ви ће мо но ви ку пон, ко ји ће
ва жи ти од пет ка, 24. мар та,
до че тврт ка, 30. мар та.

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.

Но ва се зо на – но во
до ка зи ва ње

Старт 2. апри ла у
Гру зи ји

Наш су гра ђа нин Ду шан Бор -
ко вић, нај бо љи срп ски ау то -
мо би ли ста, у сво јој дру гој се -
зо ни у свет ском ТЦР шам пи о -
на ту во зи ће „ал фу” за гру зиј -
ски тим, уз пу ну по др шку ти -
ма „Ро мео Фе ра рис”. Као и
про шле се зо не, срп ски ас так -
ми чи ће се под бро јем 62. Пре -
ма Бор ко ви ће вим ре чи ма, ам -
би ци је „Ал фе” у окви ру ТЦР
шам пи о на та би ле су нај ве ће,
па је за ње га при хва та ње по ну -
де Ита ли ја на и Гру зи на би ло
пра ви иза зов.

– „Ал фа” је по ну ди ла озби -
љан план ко ји ули ва ве ли ко
по ве ре ње. У овој фа зи је са -
свим из ве сно да ћу во зи ти у
овој се зо ни, али ам би ци је се
пру жа ју на ви ше го ди на. „Ал -
фа” је ве о ма бр за на прав цу, у
спо рим кри ви на ма се по ка за -
ла као ло ши ја, на ро чи то на из -
ла сци ма из кри ви на, али ја ве -
ру јем у еки пу Ита ли ја на ко ји
ће би ти део гру зиј ског ти ма и
во ди ти ра чу на о ау то мо би лу.
Осе ћам ве ли ку од го вор ност и
иза зов, а знам да ће мо из тр ке
у тр ку на пре до ва ти. „Ал фа”
си гур но још увек ни је на ни -
воу „хон де си вик”, али ми -
слим да има ве ли ки по тен ци -
јал и све тлу бу дућ ност – ре као
је Ду ца.

АКТУЕЛНО
Петак, 17. март 2017.
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Гру зи ја пр ви пут има свој
тим у ТЦР-у, а чел ни љу ди
клу ба су од са мог по чет ка по -
ка за ли огром но ин те ре со ва ње
да ње гов ва жан део бу де и срп -
ски ас.

– Уза јам но по ве ре ње „Ал -
фе”, гру зиј ског ти ма и сјај ног
тим ског ко ле ге као што је Ка -
џа ја и ме не је до ве ло у тим и
ули ло ми си гур ност. За сад све
од лич но функ ци о ни ше. Гру -
зи ни су од осни ва ња ти ма из -

ра зи ли ве ли ку же љу да им се
при дру жим. Они су ве о ма
озбиљ но при сту пи ли ово го ди -
шњој се зо ни и ни су ми оста ви -
ли мно го ме ста за ди ле му.
Дру га ва жна ствар је сва ка ко
сја јан мо мак као што је Ка џа -
ја, ко га имам за тим ског ко ле -
гу. Сва ко ко по зна је ау то мо би -
ли зам, зна ко ли ко је то ва жно
– до дао је наш ас.

До бро до шли цу у „Ро мео
Фе ра рис”, ис пред ти ма, на -
шем асу је по же ле ла Ми ха е ла
Че ру ти:

– У по след ње две го ди не смо
ра ди ли ве о ма на пор но да би
се „Ал фа Ро мео” вра тио на пут

ПРЕД ПО ЧЕ ТАК ТЦР ШАМ ПИ О НА ТА

ДУ ЦА ЗА У ЗДА ВА „АЛ ФУ”

Че тр на е сти Ме ђу на род ни фе -
сти вал под вод ног фил ма и фо -
то гра фи је би ће све ча но отво -
рен у по не де љак, 20. мар та, у
19 са ти, у фо а јеу Кул тур ног
цен тра. Тра ја ће де вет да на, а у
пр ва три ће се у Из а бин ском
про сто ру те кул тур не ин сти ту -
ци је одр жа ва ти про јек ци је
фил мо ва, ко је ће по чи ња ти у
20 са ти. Ор га ни за тор ма ни фе -
ста ци је је Клуб под вод них ак -
тив но сти Пан че во. М. М.

ПО ЧИ ЊЕ МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ

Под вод ни фил мо ви 
и фо то гра фи је

НО ВА УСЛУ ГА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

Спе ци ја ли стич ки и
ул тра звуч ни прегледи

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.

У окви ру обе ле жа ва ња На ци о -
нал ног ме се ца бор бе про тив
ра ка, Пре вен тив ни цен тар До -
ма здра вља на ста вио је и про -
те кле не де ље спро во ђе ње ак -
ци ја пре вен тив них пре гле да.

Та ко су у сре ду, 8. мар та,
сво је здрав стве но ста ње мо гли
да про ве ре ме шта ни Стар че ва.
Ода зва ло се њих 38, а ура ђе но
је 17 хе мо култ те сто ва, од ко -
јих је је дан био по зи ти ван. У
су бо ту, 11. мар та, пре гле да ни
су и за по сле ни у до му „Спо ме -
нак”, а том при ли ком је др
Сла ђа на Вук ми ро вић Са ле то -
вић, спе ци ја ли ста ги не ко ло -
ги је и аку шер ства, одр жа ла
пре да ва ње о уна пре ђе њу ре -
про дук тив ног здра вља за мла -
де у том до му. По се бан ак це -
нат био је на пре вен ци ји пол -
но пре но си вих бо ле сти и ма -
ло лет нич ких труд но ћа.

У сре ду, 15. мар та, здрав -
стве ни пре гле ди оба вље ни су у
Ме сној за јед ни ци у Ка ча ре ву,
на ред не сре де, 22. мар та, од 8
до 10 са ти, ак ци ја ће би ти одр -

жа на у Ме сној за јед ни ци у Ја -
бу ци, а се дам да на ка сни је, у
истом тер ми ну, у Ме сној за -
јед ни ци у Ива но ву. Жи те љи
тих ме ста има ће при ли ку да
про ве ре сво ју те ле сну те жи ну
и ин декс те ле сне ма се, ви си -
ну, крв ни при ти сак, масноћe и
ше ћер у кр ви.

Та ко ђе, осо бе ста ро сти од 50
до 74 го ди не мо ћи ће да на ли -
цу ме ста ура де хе мо култ тест.
Реч је о те сту на окулт но кр ва ре -
ње у сто ли ци, ко ји пред ста вља
пр ви ко рак у пре вен ци ји ра ка
де бе лог цре ва. Они тре ба да са
со бом по не су узо рак сто ли це у
сте рил ној бо чи ци, ко ју мо гу ку -
пи ти у апо те ци. Д. К.

ВЕСТИ ИЗ ДО МА ЗДРА ВЉА

Пре вен тив ни 
пре гле ди за све

Ху ма ни тар на пред ста ва „При -
по вет ке јед ног ка пла ра” Бра -
ни сла ва Ну ши ћа би ће од и гра -
на иду ћег пет ка, 24. мар та, од
19 са ти, у игра о ни ци „Остр во с
бла гом” у „Авив пар ку”. Сав
при ход од ула зни ца, чи ја је
це на 200 ди на ра, би ће на ме -
њен за ле че ње на шег су гра ђа -
ни на Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа.

Као што је мно ги ма већ по -
зна то, де ве то го ди шњи Вла да
има ци сту на мо згу, а опе ра -
ци ја у ино стран ству ко шта
27.000 евра. На кон ни за ху ма -
ни тар них ак ци ја при ку пље но
је тек не што ви ше од 4.000
евра, та ко да ће од ла зак на

пред ста ву на ред ног пет ка би -
ти ле па при ли ка да об ра ду је те
сво ју де цу, али и да по мог не те
овом де ча ку.

То мо же те учи ни ти и та ко
што ће те упла ти ти но вац на
ра чун 340-32110017-94 отво -
рен у „Ер сте бан ци”. Сред ства
се мо гу до ни ра ти и из ино -
стран ства, а број ра чу на је
RS35340000003216654566,
SIF-код је GIBARS22, на име
Стан ка Ђор ђе вић. До дат не ин -
фор ма ци је мо же те до би ти од
Вла ди ми ро вог оца Си ни ше
Ђор ђе ви ћа, с ко јим мо же те
кон так ти ра ти пу тем те ле фо на
064/67-67-371. Д. К.

СЛЕ ДЕ ЋЕГ ПЕТ КА У „ОСТР ВУ С БЛА ГОМ”

Пред ста ва 
за Вла ду Ђор ђе ви ћа

СА РАД ЊА АУ ТО-ЦЕН ТРА „ЗО КИ” 
И „ГА СПЕ ТРО ЛА”

Уште ди те на го ри ву

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.

успе ха у ау то мо бил ском спор -
ту. Иза бра ли смо да ју ри мо
свој циљ у ТЦР шам пи о на ту,
јер је то иде а лан те рен за про -
из во ђа че да те сти ра ју сво је
гра ни це и да се так ми че јед ни
про тив дру гих ши ром све та.
Ве о ма смо уз бу ђе ни због по -
чет ка пред сто је ће се зо не, али
и због чи ње ни це да у ти му
има мо Да ви да Ка џа ју и Ду ша -
на Бор ко ви ћа. Ду ша но во при -
су ство у ти му је за нас још јед -
на га ран ци ја за по сти за ње зна -
чај них ре зул та та то ком се зо -
не. Он је не ве ро ва тан бо рац и
си гур ни смо да ће ње го во ис -
ку ство и на ступ да ти по себ ну
вред ност на шем ти му.

ТЦР шам пи о нат стар ту је 2.
апри ла у Гру зи ји, на ста зи „Ру -
ста ви”, а има ће де сет тр кач -
ких ви кен да и два де сет тр ка.
Фи ниш се зо не је 26. но вем бра
у Абу Да би ју, на тр кач ком ви -
кен ду ко ји се одр жа ва па ра -
лел но с „Фор му лом 1”.

– По ла ста за ми је по зна то од -
ра ни је, а с дру гом по ло ви ном ћу
се су сре сти пр ви пут на са мим
тр ка ма. И у овој се зо ни да ћу све
од се бе, али фак тор сре ће је у
ау то мо би ли зму ва жни ји не го у
ве ћи ни дру гих спор то ва. Мо же -
те би ти сја јан во зач, има ти од -
ли чан тим и ау то мо бил, али на
дан тр ке мно го коц ки ца мо ра да
се сло жи да би пра ви ква ли тет
за си јао. Ја ћу, као и увек, по но -
сно но си ти бо је Ср би је и пред -
ста вља ти нас у све ту за јед но са
спон зо ри ма, без ко јих мо ја ка -
ри је ра не би би ла мо гу ћа – до -
дао је Ду ца Бор ко вић.

Не ма ни ка кве сум ње да ће
би ти та ко! Срећ но, мај сто ре!

А. Жив ко вић

Цен тар за хит ну и ре -
ста у ра тив ну сто ма то ло -
ги ју „Ни ко дент ме дик”
при пре мио је ле пу ак -
ци ју за све пен зи о не ре:
они ће до кра ја мар та
има ти пра во на 20% по -
пу ста на све услу ге у 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.

ЛЕП ГЕСТ ХО „СВЕ ТИ О НИК”

До ни ра ли 
ме ра че при ти ска



Не над Жив ко вић и Енес Ди -
нић су чла но ви до ма ће не за ви -
сне гра ђан ске ми си је за по сма -
тра ње из бо ра за пред сед ни ка
Ре пу бли ке Ср би је, под на зи вом
„Гра ђа ни на стра жи”, за Град
Пан че во и оп шти не Опо во, Ко -
ва чи цу, Али бу нар и Ко вин.

Гра ђа ни мо гу да их оба ве сте о
свим по ја ва ма, про це си ма и до -
га ђа ји ма ко ји угро жа ва ју или
озбиљ но ути чу на ре гу лар ност

из бор них рад њи (ди рек тно или
ин ди рек тно  пот купљивање гла -
сача, при ти сци, уце њи ва ње,
усло вља ва ње, за стра ши ва ње, тр -
го ви на ути ца јем, су коб ин те ре са
и зло у по тре ба јав них ре сур са и
слу жбе них овла шће ња).

Њи хов ан га жман на пра ће -
њу пред сед нич ких из бо ра у ју -
жном Ба на ту тра ја ће до кра ја
из бор ног про це са. Гра ђа ни
мо гу кон так ти ра ти с њи ма

лич но, али и по мо ћу рас по ло -
жи вих сред ста ва ко му ни ка ци -
је (пу тем те ле фо на, имеј ла,
„Феј сбу ка”, Viber-а, What’s up-a,
СМС-а), а на по ме ну те на чи -
не мо гу ће је до ста ви ти им
по ру ке, до ку мен те, фо то гра -
фи је и ви део-за пи се ко ји ука -
зу ју на од ре ђе не не ре гу лар -
но сти.

Не над Жив ко вић: 063/372-
298, ziksziks@gmail.com

Енес Ди нић: 069/150-36-83,
enesdinic@ymail.com

ОЦД ЦР ТА: 069/232-19-01,
www.gradjaninastrazi.rs

та љан про грам, ко ји је јав но
до сту пан на мом сај ту.

• Шта ће те по ста ви ти као
при о ри те те и ци ље ве то ком
пр ве го ди не пред сед нич ког
ман да та?

– Мој пре вас ход ни за да так
би ће опо ра вља ње срп ске при -
вре де. За то ћу оби ћи глав не
свет ске еко ном ске цен тре, ка -
ко бих ра дио на том ци љу. Ср -
би ја не сме да из во зи ро бу у
Ки ну у вред но сти од са мо 20
ми ли о на евра, већ то мо ра мо
по ди ћи на ми ни мум по ла ми -
ли јар де, као што је слу чај с
Бу гар ском. Не ко ри сти мо по -
тен ци ја ле еко ном ске са рад ње
ни с дру гим зе мља ма у све ту.
Ис ко ри сти ћу све сво је ис ку -
ство и кон так те да то про ме -
ним. Та ко ђе, по кре ну ћу ини -
ци ја ти ву за уки да ње За ко на о
ра ду и за ко на о ума ње њу пен -
зи ја из 2014. го ди не. Сме ни ћу
Алек сан дра Ву чи ћа с ме ста
ко ор ди на то ра оба ве штај них
слу жби и осно ва ћу др жав ни
са вет за уна пре ђе ње здрав ства.

• Да ли ће те на не ки кон кре -
тан на чин, у са рад њи с пре ми -
је ром, по ку ша ти да ожи ви те
ин ду стри ју у Пан че ву?

– Ка да је ја ча ње Ср би је у
пи та њу, спре ман сам да са ра -
ђу јем са сви ма. Опо ра вак ин -
ду стри је је је дан од мо јих
глав них ци ље ва. Учи ни ћу све
што је у мо јој мо ћи да вра ти -
мо сјај гра ду ко ји је не ка да за -
по шља вао на де се ти не хи ља да
рад ни ка из Пан че ва,  и ско ро
це лог ју жног Ба на та, у ги ган -
ти ма по пут Ра фи не ри је наф -
те, „Азо та ре”, „Пе тро хе ми је”,
„Утве”, Пи ва ре, Ста кла ре, „Те -
сле”, „Тех но га са” и дру гим
успе шним пред у зе ћи ма. Ср -
би ја и Пан че во мо гу и мо ра ју
мно го бо ље.

Срп ски по крет Две ри при ре -
дио је три би ну у ка фе-клу бу
„Ку пе” у че твр так, 9. мар та.
Пред ве ли ким бро јем љу ди на
том ску пу го во ри ли су Бо шко
Об ра до вић, ли дер и пред сед -
нич ки кан ди дат, као и Ма ри ја
Ја њу ше вић и Ср ђан Но го, на -
род ни по сла ни ци.

Об ра до вић је на са мом по -
чет ку до га ђа ја, го во ре ћи о пу -
ту Ср би је у Европ ску уни ју,
ис та као да ће та ква по ли ти ка
до ве сти до га ше ња иден ти те та
и ста во ва гра ђа на. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, по губ но је и то
што се на род у сво јој др жа ви
ни за шта не пи та.

– У Ср би ји је за све над ле -
жан ММФ, слу ша ју се на ло зи
из Бри се ла, скла па ју се спо ра -
зу ми с НА ТО-ом , ко ји нас је
бом бар до вао, а стра ни ин ве -
сти то ри су за шти ће ни као бе -
ли ме две ди – из ја вио је Об ра -
до вић.

Он је на вео да је Ср би ји по -
тре бан пред сед ник ко ји ни је
део си сте ма, ни је био на вла -
сти, ни је уче ство вао у пљач ка -

шким при ва ти за ци ја ма, не ма
ку пље ну ди пло му, ни је ко рум -
пи ран и не ма афе ре иза се бе.

– Алек сан дра Ву чи ћа не ма
ниг де ка да је нео п ход но до дат -
но опо ре зо ва ти стра не бан ке и
ка да тре ба на пла ти ти по рез
тај ку ни ма. Не ма га ни ка да је
по треб но про ве ри ти у ка квим
усло ви ма ра де на ши гра ђа ни у

стра ним фир ма ма – са оп штио
је Об ра до вић.

Ма ри ја Ја њу ше вић је на
ску пу на гла си ла ка ко су чла -
но ви Две ри пот пу но од луч ни у
на ме ри да са чу ва ју по ро ди цу
на сва ки мо гу ћи на чин.

– Еко но ми ја, кул ту ра, обра -
зо ва ње, вој ска и здрав ство
мо ра ју да бу ду у функ ци ји

по ро ди це. То ће би ти дуг
про цес, али ми се не бо ји мо
ра да – на ве ла је она.

У свом обра ћа њу Ср ђан Но го
је ре као да ма са љу ди на пу шта
Ср би ју и да ве ли ки број гра ђа на
сва ко днев но оста је без по сла.
Он је ка зао и да је не до пу сти во
то што др жа ва исе ља ва по ро ди -
це из ку ћа за то што ни су у мо -
гућ но сти да пла те ра чу не.

То ком по по днев них ча со ва,
пре по чет ка три би не, Об ра до -
вић је на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре одр жа ној ис пред згра -
де Град ске упра ве на вео ка ко
је уре ђи ва ње тог пла тоа са мо
јед на од мал вер за ци ја вла да ју -
ћег ре жи ма, јер је уло же но че -
тр на ест ми ли о на ди на ра у ње -
го во ре но ви ра ње, под оправ да -
њем да ће се на тај на чин при -
ву ћи стра ни ин ве сти то ри.

– На ма је чак за бра ње но да
одр жи мо три би ну у са ли Град -
ске упра ве, а не до би ја мо ни
про сто ри је за Град ски од бор,
упр кос то ме што смо пар ла -
мен тар на по ли тич ка стран ка
– под ву као је Об ра до вић.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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pancevac@pancevac-online.rs

» Наставак са стране 1

То ће се све про ме ни ти у апри -
лу, јер на род за слу жу је бо ље.

• Ка ко са ин ге рен ци ја ма
пред сед ни ка Ре пу бли ке мо же -
те по мо ћи гра ђа ни ма у сва ко -
днев ном жи во ту?

– Пред сед ник пред ста вља
Ср би ју у све ту, а у ма лој зе мљи
као што је на ша, мно го за ви си
од то га. Уо ста лом, сви ау то-
пу те ви ко ји се гра де да нас по -
сле ди ца су уго во ра и парт нер -
ста ва ко је сам за кљу чио као
ми ни стар спољ них по сло ва.
Као пред сед ник, би ћу у по зи -
ци ји да ура дим мно го ви ше,
од при вла че ња ме ђу на род них

По во дом че тр на ест го ди на
од атен та та на пр вог де мо -
крат ски иза бра ног пре ми је -
ра Ср би је, чла но ви Град ског
од бо ра Де мо крат ске стран ке
и пред став ни ци Гра ђан ске
ак ци је Пан че во по ло жи ли
су цве ће на спо ме ник Зо ра -
ну Ђин ђи ћу у не де љу, 12.
мар та.

Пре ма ре чи ма Ду ша на
Сто ји ћа, вр ши о ца ду жно сти
пред сед ни ка ГО ДС-а, за
Ср би ју је нео п ход но да се
вра ти вред но сти ма Зо ра на
Ђин ђи ћа. Он је ис та као да
се да нас на ла зи мо у те жој и

зна чај ни јој си ту а ци ји не го
2000. го ди не.

– За не из ла зак на из бо ре не
по сто ји оправ да ње. Са да мо -
же мо да гла са мо за јед ног го -
спо ди на, а не за ма ње зло. Би -
ра ње оно га што ће учи ни ти да
нам бу де бо ље ни је ствар по -
ли тич ког опре де ље ња, већ је
пи та ње еле мен тар не људ ске и
гра ђан ске оба ве зе. На пред -
сто је ћим из бо ри ма мо ра мо
до ка за ти да Ср би ја ви ше не ће
би ти цр на као што је са да. И
још јед ном, не ка је веч на сла -
ва и хва ла Зо ра ну Ђин ђи ћу –
ре као је Сто јић.

ГО ДИ ШЊИ ЦА ЂИН ЂИ ЋЕ ВЕ СМР ТИ

По ло же но цве ће 
на спо ме ник

Сте за ње ка и ша
Сви у Ср би ји мо ра ју да стег ну ка иш ка ко би, у еко ном -
ском сми слу, сви ма би ло бо ље. Бит но је да смо по ка за ли
да су по бољ ша ња мо гу ћа, сва ки дан иде све бо ље, али сви
мо ра ју да бу ду све сни да и да ље по сто је огра ни че ња.

(Ду шан Ву јо вић, ми ни стар фи нан си ја, „Бе та”)

* * *
Ср би ја има свог Пу ти на. Ву чић во ди по ли ти ку ка квом је
и Пу тин од зе мље у ко јој се че ка ло у ре ду за хлеб на пра -
вио еко ном ско чу до.

(Бо го љуб Ка рић, пред сед ник По кре та „Сна га Ср би је”,
„Тан југ”)

КОНЦЕПТ

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Об ра до вић на три би ни у „Ку пеу”

Алек сан дар По по вић, кан -
ди дат Де мо крат ске стран ке
Ср би је за пред сед ни ка др -
жа ве, по се тио је Пан че во у
уто рак, 14. мар та. Он је том
при ли ком ре као да је до шло
вре ме за про ме ну по ли ти ке
у др жа ви, а не са мо вла сти.

– Од 2008. го ди не у Ср би -
ји се во ди евро у ни јат ска по -
ли ти ка, због ко је про па да мо
еко ном ски, због ко је су ни -
ске пла те, ра сте број не за по -
сле них и због ко је ко нач но
по ста је мо бри сел ска ко ло -
ни ја – из ја вио је По по вић у
обра ћа њу ме ди ји ма ис пред
Му зе ја.

Он је ис та као да су због
то га пред сед нич ки из бо ри
ве о ма ва жни и да пред ста -
вља ју пр ви ко рак ка вра ћа њу
сло бо де.

– Ср би ја мо ра да бу де сло -
бод на зе мља, њо ме не сме ју
да вла да ју бри сел ски ко ме -

са ри. Вре ме је да пре ки не мо
прак су по ко јој За пад го во ри
ко ји и ка кав за кон тре ба да
бу де из гла сан. Вре ме је да
поч не мо да во ди мо ра чу на о
се би. Ср би ја мо ра да бу де
вој но и по ли тич ки не у трал -
на – пре ци зи рао је По по вић.

До дао је ка ко ће ДСС по но -
во би ти пред вод ник бор бе за
срп ску сло бо ду и да ће до при -
не ти бо љем жи во ту гра ђа на.

Од го ва ра ју ћи на но ви нар -
ско пи та ње ка кав ре зул тат
оче ку је на пред сто је ћим из -
бо ри ма, По по вић је ка зао да
ће о то ме од лу чи ва ти гра ђа -
ни, али и да је при род но да
се на да ула ску у дру ги круг.
По ја снио је да ће то ком
кам па ње на сва ки при сто јан
и до сту пан на чин при ча ти о
ДСС-овом по ли тич ком про -
гра му и да не ма на ме ру да
го во ри ло ше о сво јим про -
тив ни ци ма.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА СР БИ ЈЕ

Вре ме за про ме ну 
по ли ти ке

– У са рад њи са са да шњим
пре ми је ром ни ка ко. Он ме се
бо ји и не мо же да ме по гле да
у очи. Че ти ри и по ме се ца,
док сам оба вљао по сао ми ни -
стра при вре де, би ло ми је до -
вољ но да ви дим шта се де ша -
ва. Да ме пре ми јер ни је за у -
ста вио, за сва ко др жав но
пред у зе ће би до са да би ла
ура ђе на лич на кар та, по пи са -
на имо ви на и оба ве зе, ура ђе -
на ана ли за тр жи шта и по -
слов ни пла но ви, из ми ре не

» Наставак са стране 1

• Шта ће те по ста ви ти као
при о ри те те и ци ље ве то ком
пр ве го ди не пред сед нич ког
ман да та?

– Пр во ћу раз ре ши ти Алек -
сан дра Ву чи ћа с ме ста ко ор ди -
на то ра свих слу жби без бед но -
сти. Мој при о ри тет је про ме на
си сте ма и уво ђе ње ре да у др -
жа ви. Због то га сам у по ли ти -
ци. Же лим да од Ср би је на пра -
ви мо зе мљу у ко јој се жи ви као

ГРА ЂА НИ НА СТРА ЖИ

При ја ви те не ре гу лар ност из бор них рад њи

ПРЕД СТА ВЉА МО ПРЕД СЕД НИЧ КЕ КАН ДИ ДА ТЕ: ВУК ЈЕ РЕ МИЋ И СА ША РА ДУ ЛО ВИЋ

При о ри тет 
опо ра вак при вре де

Пар ти то кра ти ја 
по је ла др жа ву

што је то слу чај у уре ђе ним др -
жа ва ма, Дан ској, Хо лан ди ји
или Ка на ди. По ли ти ком би
мо ра ли да се ба ве оства ре ни
љу ди, са озбиљ ним ка ри је ра ма
у јав ном и при ват ном сек то ру.
Ак ту ел ни пре ми јер не ма ни је -
дан дан не пар тиј ског рад ног
ста жа. На кон што Ву чић из гу -
би ове из бо ре, па шће вла да и
има ће мо од мах ван ред не пар -
ла мен тар не из бо ре.

• Да ли ће те на не ки кон кре -
тан на чин, у са рад њи с пре ми -
је ром, по ку ша ти да ожи ви те
ин ду стри ју у Пан че ву?

све за о ста ле за ра де и по ве зан
рад ни стаж. На ма не тре ба ју
стра ни ин ве сти то ри ко ји се
пред ста вља ју као спа си о ци.
На ма тре ба уво ђе ње ре да.
Ин ду стри ја у Пан че ву де ли
суд би ну це ле др жа ве. Ре ше ње
је у уво ђе њу ре да, у сма ње њу
по ре за и до при но са и по др -
шци до ма ћим при вред ни ци -
ма. Пан чев ци, као и сви дру -
ги гра ђа ни Ср би је, вред ни су
љу ди, спо соб ни да ожи ве
при вре ду гра да, са мо им тре -
ба ски ну ти с гр ба че пар тиј ске
па ра зи те. 

ин ве сти ци ја до отва ра ња но -
вих тр жи шта у све ту за на шу
при вре ду. Пред сед ник је та ко -
ђе га рант на род ног је дин ства
и нај ве ћи по ли тич ки ау то ри -
тет у зе мљи. Због то га на ме ра -
вам да ко ри стим ту по зи ци ју
ка ко бих ра дио на ши ро ком
кон сен зу су у ве зи с ре фор мом
здрав стве ног и школ ског си -
сте ма, као и на вра ћа њу нор -
мал но сти и вла да ви не пра ва.
О све му то ме сам об ја вио де -



и из град њу огра де око те ре на (око 3,5
ми ли о на ди на ра).

У пла ну је да се ове го ди не ура ди
кров на згра ди Спорт ског са ве за у
Ма са ри ко вој ули ци, за шта је обез бе -
ђе но 3,5 ми ли о на ди на ра.

Ми ни стар ство фи нан си ја да ло је
са гла сност на план за ду жи ва ња Гра -
да код по слов них ба на ка, а ко нач ну
од лу ку о то ме да ће од бор ни ци на
сед ни ци 17. мар та.

Држава финансира прва
три покушаја
Већ ни ци су при хва ти ли и На црт од -
лу ке о оства ри ва њу пра ва на су фи -
нан си ра ње тро шко ва за ван те ле сну
оплод њу. Пан че во од 2012. го ди не
су фи нан си ра ван те ле сну оплод њу
па ро ва, а до са да је то пра во ис ко ри -
сти ло 47 па ро ва. Но ви текст ове од -

стве ног оси гу ра ња, а је дан од усло ва
је да же на не бу де ста ри ја од 44 го ди -
не. Ако има мо у ви ду ин те ре со ва ње
Пан че ва ца, од ове го ди не ово пра во
ће мо ћи да ис ко ри сте и па ро ви ко ји
су има ли пр ви или дру ги по ку шај на
те рет др жа ве, ако је же на ста ри ја од
42, али не ма ви ше од 44 го ди не – ре -
кла је Гор да на Ни ко лић, се кре тар Се -
кре та ри ја та за јав не по сло ве.

Уго вор убу ду ће на три го ди не
Већ ни ци су одо бри ли спро во ђе ње јав -
не на бав ке за услу ге су зби ја ња ко ма -
ра ца, кр пе ља и дру гих штет них ин се -
ка та, као и за де ра ти за ци ју штет них
гло да ра и над зор над тим по сло ви ма.

По ред де ра ти за ци је гло да ра, што
до са да ни је ра ђе но о тро шку Гра да,
но ви на је и то да ће се ови по сло ви
уго во ри ти на три го ди не. Укуп но ће
би ти опре де ље но бли зу 100 ми ли о на
ди на ра из бу џе та за 2017, 2018. и
2019. го ди ну. У овој го ди ни бу џе том
је већ пла ни ра но 20,8 ми ли о на ди на -
ра за су зби ја ње ко ма ра ца и ин се ка та
и 6,6 ми ли о на ди на ра за де ра ти за ци -
ју, а за над зор овог по сла још 2,1 ми -
ли он ди на ра. По след њих не ко ли ко
го ди на су зби ја ње ко ма ра ца и ин се ка -
та на те ри то ри ји Пан че ва оба вља ле
су фир ме „Еко сан” из Бе о гра да и
„Ми ва” из Ин ђи је, а над зор је био по -
ве рен За во ду за би о ци де и ме ди цин -
ску еко ло ги ју из Бе о гра да.

Град ско ве ће обра зо ва ло је Струч ни
тим за ре ша ва ње про бле ма на пу ште -
них жи во ти ња на те ри то ри ји Пан че ва.
На че лу тог ти ма је Ве сна Ар се но вић,
за ме ни ца пред сед ни ка Скуп шти не
гра да, а чла но ви су ве те ри нар др Гор -
да на Бли тва Ро берт сон, шеф слу жбе
„Зо о хи ги је не” Ани ца Ко са ра, пред сед -
ник Дру штва при ја те ља жи во ти ња
„Љу бим ци” Иван Ку ра јов и глав ни ко -
му нал ни ин спек тор Бо бан Ђур ђев.

За да ци по ме ну тог ти ма би ће да
над зи ре спро во ђе ње Про гра ма кон -
тро ле и сма ње ња по пу ла ци је на пу -
ште них жи во ти ња, да са чи ни пред -
лог из ме не град ске Од лу ке о др жа њу
до ма ћих жи во ти ња, да пред ла же
уна пре ђе ње на чи на ра да и по сту па ња
са жи во ти ња ма у „Зо о хи ги је ни” и да
ра ди на ор га ни за ци ји еду ка ци је ста -
нов ни штва с ци љем ху ма ни јег по сту -
па ња са жи во ти ња ма.

М. Ди ми трић

Пр во за се да ње ло кал них од бор ни ка у
овој го ди ни би ће одр жа но у пе так, 17.
мар та. На днев ном ре ду сед ни це
Скуп шти не гра да на ћи ће се пре ко 50
та ча ка. Та ко ће од бор ни ци раз ма тра -
ти пред лог за за ду жи ва ње Гра да за
фи нан си ра ње ка пи тал них ин ве сти -
ци о них рас хо да у овој го ди ни, у ви си -
ни од 273 ми ли о на ди на ра. Ова од лу -
ка пред ви ђа да нај ве ћи део тог нов ца
бу де утро шен за из град њу фе кал ног
ко лек то ра, а око пре о ста лих 40 ми -
ли о на ди на ра би ло би рас по ре ђе но за
ра до ве у по је ди ним шко ла ма и за из -
град њу ка на ли за ци о не мре же у Омо -

љи ци и у Пан че ву, као и за одр жа ва -
ње кро ва згра де Спорт ског са ве за.

На сед ни ци ће би ти раз ма тра не и
две из ме не Пла на де таљ не ре гу ла ци је
за До ло во – за по тре бе из град ње бу ду -
ћег ве тро пар ка, као и из ме на пла на за
ши ри цен тар Пан че ва, јер ур ба ни сти
пла ни ра ју да до зво ле из град њу ви ше -
спрат ни ца у Ми ло ша Тре бињ ца, Ца ра
Ду ша на и Ца ра Ла за ра.

Пред од бор ни ци ма ће се на ћи и
но ва од лу ка у ве зи са су фи нан си ра -
њем бо рав ка де це у при ват ним вр ти -
ћи ма у Пан че ву у 2017/2018. го ди ни.
Град же ли да са осам ми ли о на ди на -
ра по мог не ро ди те ље чи ји ма ли ша ни
бу ду оста ли ис под цр те за упис у вр -
ти ће ПУ „Деч ја ра дост”.

Пред лог пла ни ра них и оства ре них
ак тив но сти, као и ана ли за по сло ва ња
за пр вих шест ме се ци јав них ко му -
нал них пред у зе ћа би ће на днев ном
ре ду ове, де се те сед ни це Скуп шти не,
као и пред лог од пре не ко ли ко ме се -
ци да се Оп штој бол ни ци Пан че во по -
мог не са два ми ли о на ди на ра за на -
бав ку ме ди цин ске и дру ге опре ме.

Од бор ни ци ће раз ма тра ти и ви ше
про гра ма ра да и фи нан сиј ских пла -
но ва ме сних за јед ни ца и уста но ва
кул ту ре за ову го ди ну, што је уо би ча -
је на про це ду ра на по чет ку ка лен дар -
ске го ди не.

С об зи ром на то да је ски да ње усе -
ва са узур пи ра них др жав них њи ва у
ка та стар ској оп шти ни Пан че во би ло
за вр ше но кра јем де цем бра, пред од -
бор ни ци ма ће се на ћи и де та љан из -
ве штај о том по слу.

На пр вој сед ни ци у 2017. го ди ни,
на кон па у зе за но во го ди шње и бо -
жић не пра зни ке, не ће би ти, су де ћи
по днев ном ре ду, ка дров ских та ча ка
ни ти пр вог ре ба лан са бу џе та, али
ипак се мо же оче ки ва ти не што ак -
тив ни је за се да ње од бор ни ка због чи -
ње ни це да су им стран ке у кам па њи
за пред сед нич ке из бо ре.

М. Д.

Петак, 17. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пре че тр на ест го ди на, 12. мар та, из -
вр шен је атен тат на та да шњег пре -
ми је ра др Зо ра на Ђин ђи ћа. За мо ли -
ли смо на ше су гра ђа не да се при се те
тог вре ме на и пи та ли смо их да ли су
Ђин ђи ће ве иде је ак ту ел не и да нас и
је смо ли, као на род, из ву кли по у ке
из тог тра гич ног до га ђа ја.

АЛЕК САН ДАР БО ЈИЋ, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста:

– Бо ра вио сам у ино стран ству и тог
вре ме на се се ћам као тур бу лент ног
пе ри о да. Раз о ча ран сам оним што се
де ша ва ло и пре и по сле две хи ља ди те.
При па дао сам тој оп ци ји, бо рио се за
оно што се де ша ва ло та да. Ми слим
да ни смо из ву кли ни ка кве по у ке. А
атен тат на пре ми је ра сма трам вар ва -
ри змом. Он је био чо век пун енер ги -
је, по тен ци јал ни ре во лу ци о нар...

ДО БРЕ ТРАЈ КОВ СКИ, пен зи о нер:
– По ги би ја Зо ра на Ђин ђи ћа је не -

на док на див гу би так за Ср би ју. Си -
гур но би зе мља бр же, ви ше и бо ље
на пре до ва ла, јер Ђин ђић је био ви зи -
о нар. Ње го ве иде је и иде је да на шњег
пре ми је ра су до ста слич не, а и обо ји -

ца су при лич но слич ни. Ву чић, иа ко
има и не што дру га чи је иде је, истим
тем пом и на исти на чин спро во ди
чак и не ке Зо ра но ве иде је. Обич ни
гра ђа ни су из ву кли по у ке из тог тра -
гич ног до га ђа ја, али по је дин ци и ру -
ко во ди о ци од ре ђе них стра на ка из -
гле да ни су ни шта.

ДРА ГИ ЦА ХАЈ ДУ КОВ, до ма ћи ца:
– Би ло је жа ло сно, ни је тре ба ло

баш до уби ства да до ђе. По мом ми -
шље њу, Ср би ја би ви ше и бр же на -
пре до ва ла. Од та да се про ме ни ло
мно го то га, ни је као што је би ло. Та -
да нам је би ло бо ље.

ЈЕ ЛЕ НА РЕ НОВ ЧЕ ВИЋ, пен зи о нер:
– Ја сам већ он да би ла у го ди на ма,

та ко да се ма ло се ћам и крат ко је он
вла дао. То је све би ло у оном ко шма -
ру, та ко да не мо гу од ре ђе но да ка -
жем ни да ли би би ло бо ље или го ре.
Се ћам се да смо он да ишли и на мо -
ре и мо гли де цу да шко лу је мо, то га
се ви не се ћа те, ва ма се сер ви ра дру -
га чи је... Пи та ње је да ли би Ср би ја
бр же на пре до ва ла. Код нас се пре ко
но ћи пет пу та окре не.

ЗО РАН ЈО ВА НО ВИЋ, хе миј ски тех ни чар:
– Ми слим да је Ђин ђић био на до -

бром пу ту и да би с њим Ср би ја мно го
бо ље про ла зи ла кроз не ке пе ри о де, јер
је био фи ло зоф бо љи не го Ву чић. Ми -
слим да би Ср би ја бр же на пре до ва ла,
за то што је био па ме тан чо век, имао
иде је, ко је да нас ви ше ни су ак ту ел не
за то што се рас фор ми ра ла стран ка.
Био сам члан Де мо крат ске стран ке, а
са да сам пре шао у СНС за то што сма -
трам да је ди но Ву чић мо же да из ву че
зе мљу из ове ка та стро фе ко ја се до га ђа
у Ср би ји. Из ву кли смо по у ке, ви ше не -
ма атен та та, по ли тич ких убистaва, што
је до бро за нас, за Ре пу бли ку Ср би ју.

БИ ЉА НА ЗУ БИЋ, ма стер еко но ми ста:
– Ми слим да је сад мно го ло ши је

вре ме у сва ком по гле ду. Ђин ђић је сад
про шлост, ње га не ма па не ма. Не знам
баш да ли су ње го ве иде је и за ла га ња
да нас ак ту ел ни. Ви дим на те ле ви зи ји
еми си је ње му у част, при ча ју о ње му,
обе ле жа ва ју тај дан, али сма трам да то
ни су ак тив но сти ко је би сад по бољ ша ле
си ту а ци ју. Тра ге ди ја ко ја се де си ла ни -
је до бра, а са мо уби ство је гро зан чин.

Ан ке ти ра ла: Ми ли ца Ма нић

Ј. РЕНОВЧЕВИЋД. ХАЈДУКОВ З. ЈОВАНОВИЋ Б. ЗУБИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СЕ СЕ ЋА ТЕ ЗО РА НА ЂИН ЂИ ЋА?

Био је ви зи о нар

Д. ТРАЈКОВСКИА. БОЈИЋ

ХРОНИКА

Померена старосна граница
за вантелесну оплодњу

На сед ни ци одр жа ној про шле не де ље
чла но ви Град ског ве ћа одо бри ли су
од лу ку да се Град Пан че во у 2017. го -
ди ни за ду жи са укуп но 273 ми ли о на
ди на ра. Рок от пла те би ће 60 ме се ци
од ис те ка грејс пе ри о да, ко ји је го ди -
ну да на.

Од тог нов ца у овој го ди ни би ће
фи нан си ра ни по је ди ни ка пи тал ни
ра до ви, ме ђу ко ји ма су нај ве ћи сва -
ка ко из град ња град ског фе кал ног ко -
лек то ра од Лу ке Ду нав до се вер не ин -
ду стриј ске зо не и ре кон струк ци ја
црп не стра ни це код Лу ке. За те ра до -
ве би ће из дво је но 234 ми ли о на ди на -
ра, а но си лац по сла би ће ЈКП „Во до -
вод и ка на ли за ци ја”.

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

КРЕ ДИТ ЗА КА ПИ ТАЛ НЕ РА ДО ВЕ

У ПЕ ТАК, 17. МАР ТА

За се да пан че вач ки пар ла мент

Чла но ви Град ског ве ћа при хва ти ли
су ове не де ље пред лог за са рад њу и
то ком ове го ди не са Ар хи тек тон -
ским фа кул те том Уни вер зи те та у
Бе о гра ду, на кон што је та уста но ва
упу ти ла Гра ду по зив за на ста вак
про шло го ди шње са рад ње.

Основ на те ма ма стер-те за и ма -
стер-про је ка та на пред ме ту Ин те -
грал ни ур ба ни зам у про лећ ном се -
ме стру школ ске 2016/17. го ди не
би ће „Ин те грал ни ур ба ни про јек ти
за упра вља ње јав ном сво ји ном на
ло кал ном ни воу”. По ли гон за из ра -
ду ра до ва и ове го ди не би ће те ри то -
ри ја гра да Пан че ва, а раз вој ни
оквир Стра те ги ја раз во ја гра да Пан -
че ва 2014–2020.

Тим по во дом су про шле не де ље
струч ња ци из Сек то ра за про стор но
и ур ба ни стич ко пла ни ра ње и про -
јек то ва ње ЈП Ди рек ци је за из град њу
и уре ђе ње Пан че ва На та ша Ми тре -
ски и Оли ве ра Дра гаш у Град ској
упра ви одр жа ле пре зен та ци ју, а сту -
ден ти су има ли при ли ку да се упо -
зна ју с план ском до ку мен та ци јом и
дру гим ин фор ма ци ја ма од зна ча ја
за раз у ме ва ње раз во ја Пан че ва. Сту -
ден ти и мен тор ски тим су по том об и -
шли цен тар гра да, а по се ту Пан че ву
за вр ши ли су оби ла ском До ло ва.

За да так сту де на та би ће да фор -
му ли шу ин те грал не ур ба ни стич ке
про јек те ко ји су у функ ци ји ефи ка -
сног и ефек тив ног упра вља ња јав -

ном сво ји ном на ло кал ном ни воу,
уз по што ва ње прин ци па до брог
упра вља ња, као што су од го вор ност,
тран спа рент ност, пра вич ност, по у -
зда ност и за сно ва ност на вла да ви ни
пра ва. У овом по слу сту ден ти ће ко -
му ни ци ра ти с Град ском упра вом и
јав ним ко му нал ним пред у зе ћи ма, а
мен то ри ће им би ти проф. др Ма -
ри ја Ма ру на, доц. др Да ни је ла Ми -
ло ва но вић Ро дић и доц. др Рат ка
Чо лић. Ко ор ди на тор про јек та ис -
пред Гра да је ди рек тор Аген ци је за
имо ви ну Де јан Јо ва но вић.

Град Пан че во и Ар хи тек тон ски
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду
већ су са ра ђи ва ли на ма стер-те за ма
и ма стер-про јек ти ма у сту диј ском
про гра му „Ин те грал ни ур ба ни зам
то ком про лећ ног се ме стра 2015/16.
школ ске го ди не”. Ре зул тат ове са -
рад ње је два де сет се дам про је ка та с
те ри то ри је гра да Пан че ва. За вр шна
из ло жба про је ка та одр жа на је у ју лу
у хо лу Град ске упра ве Пан че во.
Про шле го ди не нај бо љи ра до ви су
ушли у град ски про је кат за пар ти -
ци па тив но бу џе ти ра ње, ка да су
Пан чев ци гла са њем иза бра ли је дан
ко ји ће би ти фи нан си ран из бу џе та
гра да у овој го ди ни, а реч је о про -
јек ту под на зи вом „Ак ти ви ра ње
Град ске шу ме – из ра да про јект но-
тех нич ке до ку мен та ци је за ту ри -
стич ко-ре кре а тив не ста зе”.

М. Д.

НА СТА ВАК СА РАД ЊЕ ГРА ДА 

И АР ХИ ТЕК ТОН СКОГ ФА КУЛ ТЕ ТА

Сту дент ски ур ба ни про јек ти за
упра вља ње јав ном сво ји ном

Пре о ста ли но вац од овог кре ди та
би ће по тро шен на из град њу ка на ли за -
ци о не мре же у Омо љи ци (де сет ми ли -
о на) и у Мар ка Кра ље ви ћа у Пан че ву
(пет ми ли о на). За из град њу ау то бу ског
ста ја ли шта у Ка ча ре ву би ће из дво је но
ми ли он ди на ра. По је ди не шко ле ће та -
ко ђе до би ти но вац, и то ОШ „Ми ро -
слав Ми ка Ан тић” за одр жа ва ње по да у
са ли (шест ми ли о на), шко ла у Ја бу ци
за одр жа ва ње са ни тар них чво ро ва (1,8
ми ли о на), шко ла у Ба нат ском Но вом
Се лу за одр жа ва ње ко тлар ни це (2,5
ми ли о на), шко ла у Ба нат ском Бре -
стов цу за фа сад ну сто ла ри ју (2,2 ми ли -
о на), а гло гоњ ска шко ла за по до ве (2,7
ми ли о на ди на ра). Ка да је реч о сред -
њим шко ла ма, но вац ће до би ти две:
„Па ја Мар га но вић” за из град њу про -
тив по жар ног сте пе ни шта (око ми ли он
ди на ра) и Ме ди цин ска шко ла за из ра -
ду тех нич ке до ку мен та ци је, из во ђе ње
ра до ва на са на ци ји ру ко мет ног те ре на

лу ке до нео је од ре ђе не но ви не, ко је
су у ко рист па ро ва, јер је по ме ре на
ста ро сна гра ни ца.

На и ме, др жа ва фи нан си ра пр ва три
по ку ша ја ван те ле сне оплод ње под
усло вом да же на не ма ви ше од 42 го ди -
не, што зна чи да је гра ни ца по ме ре на
за две го ди не, а Град је са да та ко ђе из -
ме нио пра вил ник, па ће за че твр ти по -
ку шај ко ји је о тро шку Гра да мо ћи да се
при ја ве же не до 44 го ди не. Да ље, ова
из ме ње на од лу ка под ра зу ме ва и из у зе -
так, па је та ко пред ви ђе но да Град по -
мог не и па ро ви ма ко ји су има ли без у -
спе шан пр ви или дру ги по ку шај, у слу -
ча ју да је же на ста ри ја од 42 го ди не,
али и да не ма ви ше од 44 го ди не.

– На цр том од лу ке о оства ри ва њу
пра ва на су фи нан си ра ње тро шко ва за
ван те ле сну оплод њу пред ви ђе но је да
пра во на су фи нан си ра ње оства ру ју
па ро ви ко ји су без успе ха има ли три
по ку ша ја на те рет оба ве зног здрав -



На црт од лу ке о пра ву на на -
кна ду де ла тро шко ва бо рав ка
де це у вр ти ћи ма чи ји је осни -
вач дру го прав но или фи зич ко
ли це у Пан че ву за рад ну
2017/18. го ди ну на ћи ће се
пред од бор ни ци ма ло кал ног
пар ла мен та 17. мар та, на кон
што су га усво ји ли чла но ви
Град ског ве ћа.

Раз лог за до но ше ње ове од -
лу ке чел ни ци гра да ви де у то -
ме што сва ке го ди не ве ли ки
број де це оста не не у пи сан у
Пред школ ску уста но ву „Деч ја
ра дост”. Ова од лу ка пред ви ђа
по моћ за три де сет ро ди те ља
де це ко ја оста ну ис под цр те и
из но си укуп но осам ми ли о на
ди на ра. То зна чи да ће бо ра -
вак ма ли ша на у ре ги стро ва -
ним при ват ним вр ти ћи ма
Град су фи нан си ра ти са 80 од -
сто, од но сно до 22.500 ди на ра
ме сеч но, исто ко ли ко из но си
по моћ за ро ди те ље чи ја де це
бо ра ве у др жав ним вр ти ћи ма.

– Пр вих три де сет ро ди те ља,
по бро ју под не тог зах те ва у пи -
сар ни ци Град ског услу жног

цен тра, мо ћи ће да ис ко ри сте
ову мо гућ ност. Ни смо мо гли
да по ста ви мо дру га чи ји кри те -
ри ју ме, јер би де ца из на се ље -
них ме ста би ла дис кри ми ни са -
на ако би смо при хва ти ли ли -
сте „Деч је ра до сти” и ода бра ли
на тај на чин пр вих три де сет.
Не ко из на се ље ног ме ста мо -
жда же ли да упи ше де те у Пан -
че ву, у при ват ни вр тић – ре кла
је чла ни ца Град ског ве ћа за
обра зо ва ње мр Та тја на Бо жић.

Ова од лу ка до но си се уна -
пред за школ ску 2017/18. го -
ди ну, јер у Пан че ву још увек
не по сто ји ни је дан при ват ни
вр тић, а око сто де це сва ке го -
ди не оста не ис под цр те.

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов до дао је да је реч о пи лот-
про јек ту, а не о ко нач ном ре -
ше њу про бле ма у ве зи с ли ста -
ма че ка ња. Он је под се тио да
се оче ку је да Вла да Ср би је до -
не се но ву од лу ку о мак си мал -

ном бро ју за по сле них у јав ном
сек то ру и да од те од лу ке за ви -
си да ли ће Град по кре ну ти из -
град њу но вог вр ти ћа на Стре -
ли шту, за шта не спор но по сто -
ји по тре ба.

– Ни је ис пла ти во ући у та -
кву ин ве сти ци ју, јер не мо же -
мо да за по шља ва мо. Ако нам
се до зво ли за по шља ва ње, кре -
ну ће мо с том ин ве сти ци јом, а
ако не, он да ће мо сле де ће го -
ди не, на кон овог проб ног про -
јек та, опре де ли ти још ви ше
сред ста ва ка ко би смо сма њи -
ли број де це на ли сти че ка ња
– ис та као је гра до на чел ник.

Ако се до сеп тем бра отво ри
при ват на пред школ ска уста -
но ва на те ри то ри ји Пан че ва,
ро ди те љи чи ји ма ли ша ни
оста ну не у пи са ни у вр ти ће
„Деч је ра до сти”, а же ле да о
тро шку др жа ве они бо ра ве у
при ват ним вр ти ћи ма, нео п -
ход но је да од па пи ра по се ду -
ју зах тев за упис у др жав ну
уста но ву од но сно ре ше ње да
им де те ни је упи са но и да су
др жа вља ни Ср би је.

Усво јен је На црт од лу ке о до -
но ше њу Пла на де таљ не ре гу -
ла ци је ин фра струк тур ног ком -
плек са за об но вљи ве из во ре
енер ги је на под руч ју „Бе ла Ан -
та” у До ло ву и о ње му ће се из -
ја сни ти од бор ни ци Скуп шти -
не гра да на пр вом сле де ћем
за се да њу.

Циљ из ра де пла на је ства ра -
ње за кон ске осно ве за из град -
њу ком плек са за об но вљи ве
из во ре енер ги је на под руч ју
„Бе ла Ан та” у До ло ву, јер је у
пла ну да на тој ло ка ци ји бу де
из гра ђен ве тро парк, пр ви
ком плекс за об но вљи ве из во ре
енер ги је на те ри то ри ји Пан че -

ва. На том по љу пла ни ра се
из град ња до 65 ве тро ге не ра то -
ра, чи ја би укуп на ин ста ли са -
на сна га мо гла би ти и 200 ме -
га ва ти. Елек трич на енер ги ја
би пре ко но во и згра ђе них обје -
ка та и да ле ко во да би ла пла си -

ра на пу тем ЈП „Елек тро мре жа
Ср би је”. Ини ци ја ти ву за из ра -
ду овог пла на да ло је још пре
две го ди не пред у зе ће „Energo
Bela Anta” д. о. о. из Бе о гра да.

На сед ни ци одр жа ној про -
шле не де ље већ ни ци су се са -
гла си ли и са из ме ном ур ба ни -
стич ког пла на Це ли не 1, ко ји
об у хва та део од пру га и Та ми -
ша, јер се раз ма тра да се до -
зво ли по ве ћа ње спрат но сти
обје ка та, по пут де ла на спрам
На род не ба ште. Пред лог је да
се до зво ли из град ња згра да са
че ти ри спра та плус при зе мље,
а зах те ви се од но се пре те жно
на стам бе не бло ко ве из ме ђу

ули ца Ми ло ша Тре бињ ца, Ца -
ра Ду ша на и Ца ра Ла за ра.

– Раз ма тра мо мо гућ но сти за
по ве ћа ње спрат но сти на том
про сто ру, јер по сто је та кви зах -
те ви. По сто је и иде је да се уну -
тар ур ба ни стич ких бло ко ва
сма њи про це нат зе ле них по вр -
ши на – ре кла је На та ша Ми -
тре ски из Ди рек ци је за из град -
њу и уре ђе ње Пан че ва.

„Slow Food” (спо ра хра на)
је сте по крет ко ји је на стао у
Ита ли ји 1986. го ди не, као
бунт про тив отва ра ња ре сто -
ра на „Мек до налдс” на
Шпан ским сте пе ни ца ма у
Ри му. Ово је, у ства ри, ре ак -
ци ја на на мет ну ти на чин
жи во та, ко ји под ра зу ме ва у
ве ли кој ме ри про ме њен од -
нос пре ма са мој хра ни. При -
ма мљи ва хра на и на пи ци
ко ји са др же мно го ше ће ра
не мо гу да нас за си те, већ
ства ра ју осе ћај не пре кид не
по тре бе за њи хо вим све ве -
ћим уно ше њем. На кон од ре -
ђе ног вре ме на ви шак ка ло -
ри ја се та ло жи у ма сном
тки ву и до во ди до го ја зно -
сти, али и до ше ћер не бо ле -
сти. Ис хра на у нај ве ћој ме ри
ути че ка ко на пре вен ци ју,
та ко и на успо ра ва ње или,
ре ђе, за у ста вља ње про це са
кан це ро ге не зе. Због то га је
ва жно шта, ка да, ко ли ко и
на ко ји на чин је сти. Кад је -
де мо спо ри је, уно си мо ма ње
хра не, а ти ме и ма ње ка ло -
ри ја, та ко да је, по ред ужи -
ва ња, успо ра ва ње до бро и за
на ше здра вље. Мо згу је по -
треб но око два де сет ми ну та
да ре ги стру је да смо си ти. У
еко ном ским и дру штве но
од го вор ним др жа ва ма све
ви ше про дав ни ца бр зе хра не
се за тва ра, а под сти че се
отва ра ње ре сто ра на с на ци о -
нал ном, ор ган ском или ло -
кал ном хра ном. Ве ли ки број
три би на и пре зен та ци ја
спро во ди се с ци љем еду ка -
ци је о за шти ти здра вља њи -
хо вог ста нов ни штва, али и
очу ва ња тра ди ци о нал них
про из во да и зна ња ко ја су
по треб на да би је дан та кав
про из вод на стао. По крет
спо ре хра не ши ри се све том
– све че шће се ор га ни зу ју
фе сти ва ли спо ре хра не, на
ко ји ма се, по ред ре сто ра на,
пред ста вља ју и про из во ђа чи
во ћа, по вр ћа, ле ко ви тог би -
ља, ме са, мле ка и млеч них
про из во да, ме да и пче ли њих
про из во да. На овај на чин се
иде ја „ми сли гло бал но, де луј
ло кал но” по че ла при ме њи -
ва ти и у обла сти ис хра не.

У Ср би ји та ко ђе по сто ји
удру же ње ко је про мо ви ше
вред но сти овог по кре та –
„Slow Food Srbija”. Удру же -
ње за сво је чла но ве ор га ни -
зу је про мо ци ју на раз ли чи -
тим сај мо ви ма, до га ђа ји ма
и из ло жба ма. Јед на од ак ци -
ја ко ји ма се про мо ви ше спо -
ра хра на у Ср би ји, је сте и
кон курс „Ин те за фар мер”,
ко ји од 2013. го ди не ор га ни -
зу ју Бан ка „Ин те за” и удру -
же ње. Овим кон кур сом је
об у хва ће на спо ра хра на из
ра тар ства, сто чар ства, во -
ћар ства, по вр тар ства и из
ка те го ри ја ма лих по љо при -
вред них про из во ђа ча. Јед на
од по бед ни ца кон кур са је
Ми лан ка Тр то вић из Но ве
Ва ро ши, про из во ђач зла тар -
ског си ра. Она је до спе ла у
жи жу јав но сти због свог
ино ва тив ног при сту па по -
слу, јер сир пла си ра пре ко
ин тер не та, ши ром на ше др -
жа ве, али и ван ње.

По ред ра да овог удру же -
ња, све је ве ћи број ре сто -
ра на, пре ра ђи ва ча и про из -
во ђа ча спо ре хра не. Не ки
од њих су: ре сто ран „ABC
Slow Food” из Зе му на, ре -
сто ран „Vegan & Raw Slow
Food” из Но вог Са да, ке те -
ринг „Urban Slow Food” из
Бе о гра да, ре сто ран „Чор ба
ха ус” из Бе о гра да, ре сто ран
„Pire Slow Food” из Бе о гра -
да и дру ги. Овај спи сак је
из да на у дан све ве ћи, ода -
кле се ви ди да и на ши љу ди
све ви ше од ба цу ју бр зу, у
за ме ну за спо ру хра ну.

На кон не ко ли ко дру штве -
но со ци јал них те ма ко је су
се у нај ве ћој ме ри ти ца ле
одр жа ња здра вља чо ве ка и
ре сур са, у на ред ним бро је -
ви ма „Пан чев ца” ви ше ће мо
се фо ку си ра ти на ства ри ко -
је су сва ко дне ви ца у лан цу
про из вод ње хра не, где смо
сви ми уче сни ци, на овај
или онај на чин. Сто га ће у
на став ку ру бри ке би ти ви ше
ре чи о ко ри сним ин сек ти ма
ко ји вр ше по ли на ци ју би ља -
ка и на тај на чин нам обез -
бе ђу ју по треб не усло ве за
про из вод њу хра не.
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Око 200 рад ни ка 
по здра вља по тез
стра те шког парт не ра
и оче ку је по кре та ње
про из вод ње 
и ре дов на при ма ња

ЈП „Ју го им порт СДПР” по стао
је вла сник пан че вач ке „Утве”
– по твр ђе но нам је у тој фа -
бри ци. Ово др жав но пред у зе -
ће, ко је има ви ше де це ниј ско
ис ку ство у про ме ту на о ру жа -
ња, вој не опре ме и тран сфе ра
тех но ло ги је, од кра ја фе бру а -
ра је вла сник 95,9 од сто фа -
бри ке ави о на.

Пред сед ник Са мо стал ног
син ди ка та „Утве” Сло бо дан Ко -
стић оце нио је ову вест као до -
бру пре све га за 200 рад ни ка,
ко ли ко их је оста ло, али и за
са му фа бри ку, ко ја је већ не ко -
ли ко го ди на и под де ли мич -
ном упра вом „Ју го им пор та”.
То др жав но пред у зе ће се прет -
ход них го ди на спо ми ња ло као
нај о збиљ ни ји „Утвин” стра те -
шки парт нер по ред „Му ба да -
ле”, пред у зе ћа из Абу Да би ја,
ко је је у ви ше на вра та би ло за -
ин те ре со ва но за пан че вач ку
фа бри ку, од но сно за про из вод -
њу де ло ва за ави о не у њој.

– Ре ше ње је до не то 28. фе -
бру а ра, на осно ву зах те ва „Ју -
го им пор та”. Оче ку је мо да ће
но ви вла сни ци ре ши ти ста тус
фир ме и за по сле них и да ће
„Утва” оста ти др жав но пред у -
зе ће. Но ви вла сни ци су нас
по се ти ли и обе ћа ли да ће нам
ис пла ти ти све за о ста ле за ра де
и да ће уско ро кре ну ти са ин -
ве сти ци о ним ула га њи ма, ка ко

ЕКОНОМИЈА

би смо и ми кре ну ли с по слом.
На ја ви ли су од 300 до 500 ми -
ли о на ди на ра ула га ња на име
ин ве сти ци ја. Пред став ни ци
„Ју го им пор та” ко ји су нас по -
се ти ли обе ћа ли су нам и да ће
нам пла те убу ду ће би ти ре дов -
не, али и да ће на кон не ког
вре ме на до ћи до по ве ћа ња за -
ра да. За нас рад ни ке су то ре -
ал на обе ћа ња. Нео п ход но је да
се по ве ћа тех но ло шки ни во,
да се на ба ве но ве ма ши не и да
се по пра ви ха ла ка ко би смо
мо гли да ра ди мо и они су с
тим упо зна ти – ре као је Ко -
стић и до дао да не сум ња да ће
би ти по ну да за по сао.

Рад ни ци су до би ли по след -
њу пла ту за де цем бар, а тог

ме се ца је и око два де сет њих
на пу сти ло пред у зе ће. Не зва -
нич но са зна је мо да ће ових
да на у пан че вач кој фа бри ци
до ћи и до про ме не ру ко вод -
ства.

Са мо стал ни син ди кат „Утве”
је то ком прет ход них го ди на ви -
ше пу та сту пао у штрајк због
ка шње ња за ра да, али и за то
што фа бри ка ни је има ла уго во -
ре не по сло ве. За по сле ни су на
ре ша ва ње ста ту са пред у зе ћа и
стра те шког парт не ра че ка ли
ви ше го ди на.

Две тре ћи не те фа бри ке је
раз ру ше но то ком бом бар до ва -
ња 1999. го ди не, а обје кат је и
да ље у ру ше ви на ма. Фа бри ка
је од та да би ва ла и пред сте ча -

јем, а из бе гла га је за хва љу ју -
ћи уго во ру са Ира ком. Фир ма
је би ла у ре струк ту ри ра њу, а
ра чу ни у бло ка ди. Ова је ди на
др жав на фа бри ка ави о на у
Ср би ји од осни ва ња 1937. го -
ди не про из ве ла је ви ше од 900
ле те ли ца.

По ред „Ју го им пор та”, вла сни -
ци „Утве” су и Фонд за раз вој
(3,182%), Град Пан че во (0,519%),
ЈКП „Хи ги је на” (0,089%), ЈКП
„Во до вод и ка на ли за ци ја”
(0,078%), АТП (0,059%), „Ду нав
оси гу ра ње” (0,058%), ЈП „Ср би ја -
гас” (0,023%), Оп шти на Ко вин
(0,015%), Оп шти на Опо во
(0,005%), ЈП Град ска стам бе на
аген ци ја (0,005%) и Оп шти на Ко -
ва чи ца (0,004%).

Спо ра хра на

У ПЕР СПЕК ТИ ВИ

Су фи нан си ра ње бо рав ка де це и у при ват ним вр ти ћи ма

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

„ЈУ ГО ИМ ПОРТ СДПР” КУ ПИО ПАН ЧЕ ВАЧ КУ ФА БРИ КУ АВИ О НА

УТВА ШИ ДО ЧЕ КА ЛИ НО ВОГ ВЛА СНИ КА

ИЗ МЕ НА ПЛА НО ВА

У До ло ву ве тро парк

Страну припремила
Марина

Димитрић

Про шлог ви кен да за вр шен је
ци клус зим ских еду ка ци ја за
по љо при вред ни ке ко ји је
одр жан у До ло ву. Дру же ње
ра та ра у тре ну ци ма кад се
при пре ма ју за про лећ не ра -
до ве од ви ја ло се у про сто ри -
ја ма Ме сне за јед ни це, чи ја је
ко ми си ја за по љо при вре ду и
ор га ни зо ва ла ова оку пља ња.

Ци клус ово го ди шњих зим -
ских пре да ва ња ор га ни за то -
ри су по кре ну ли по чет ком
фе бру а ра. Сва ке су бо те до ло -
вач ки ра та ри слу ша ли су о
но ви на ма из сфе ре ко ја њих
нај ви ше ин те ре су је, а све с
ци љем што бо љег упо зна ва -
ња с тр жи штем и по ну да ма у
агра ру, у скло пу при пре ма за
про лећ ну се тву.

По љо при вред ни ци ма су се
пред ста ви ле пре све га се -

мен ске ку ће са сво јим асор -
ти ма ном сун цо кре та и ку ку -
ру за, што До лов це нај ви ше
за ни ма, али и про из во ђа чи и
ди стри бу те ри хе миј ских
сред ста ва за за шти ту би ља,
ве штач ких ђу бри ва, као и
по је ди не оси гу ра ва ју ће ку ће
и бан ке. С об зи ром на то да
су тем пе ра ту ре већ одав но у
плу су, па о ри че ка ју са мо да
се зе мља још ма ло про су ши
па да по хр ле сво јим њи ва ма
и за поч ну про лећ ну се тву. То
се и оче ку је до кра ја мар та.

Чла но ви ко ми си је за по -
љо при вре ду Ме сне за јед ни це
До ло во на ја ви ли су да ће и
убу ду ће из ла зи ти у су срет
сво јим ме шта ни ма и кроз
слич не ак ци је по ку ша ти да
се на ђу на услу зи по љо при -
вред ни ци ма. Н. Р.

ЕДУ КА ЦИ ЈА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА

За вр ше на пре да ва ња 



Но ва на ци о нал на
стра те ги ја ускла ђе на
са европ ским 
про пи си ма

Не дав но је у Бе о гра ду одр жа на
Пр ва на ци о нал на кон фе рен -
ци ја „За шти та жи вот не сре ди -
не и же не у Ср би ји”, чи ји је
циљ био да се по диг не свест
јав но сти о без бед но сти, ути ца -
ју на здра вље и зна ча ју род не
рав но прав но сти у свим сег -
мен ти ма дру штва, па и у обла -
сти за шти те жи вот не сре ди не.
Скуп су ор га ни зо ва ли Ми ни -
стар ство по љо при вре де и за -
шти те жи вот не сре ди не, Про -
грам Ује ди ње них на ци ја за
раз вој (UNDP), Ре ги о нал ни
цен тар за жи вот ну сре ди ну за

цен трал ну и ис точ ну Евро пу
(REC), као и Ам ба са да Кра ље -
ви не Швед ске.

Кон фе рен ци ју је отво ри ла
Ста на Бо жо вић, др жав на се -
кре тар ка Ми ни стар ства по љо -
при вре де и за шти те жи вот не
сре ди не, ко ја је у по здрав ном
го во ру ис та кла ва жност род не
рав но прав но сти у очу ва њу жи -
вот ног про сто ра. По ред то га,
она је на гла си ла да је нео п ход но

обез бе ди ти усло ве за раз вој
жен ског пред у зет ни штва у сек -
то ру зе ле не еко но ми је.

Ме ђу го вор ни ци ма је би ла
и пред сед ни ца срп ског пар ла -
мен та Ма ја Гој ко вић, ко ја је
ука за ла на то да је ве за из ме -
ђу жи вот не сре ди не, одр жи -
вог раз во ја и род не рав но -
прав но сти ва жна ра ди све у -
куп ног раз во ја дру штва и да је
од кључ ног зна ча ја да се обез -
бе ди рав но прав но уче шће же -
на у про це су до но ше ња од лу -
ка. С дру ге стра не, ам ба са дор
Швед ске Јан Лун дин на по ме -
нуо је да је ве о ма ва жно ин ве -
сти ра ти у про јек те уна пре ђи -
ва ња жи вот не сре ди не чи ја
ре а ли за ци ја до при но си здра -
ви јем и ква ли тет ни јем жи во -
ту свих гра ђа на.

– Це на не у ла га ња и не до -
стат ка ин ве сти ци ја у обла сти
за шти те жи вот не сре ди не ве о -
ма је ви со ка. За га ђе ње во де
услед не а де кват ног трет ма на
от пад них во да мо же по ве ћа ти
ри зик и узро ко ва ти број не
здрав стве не по сле ди це – ре као
је ам ба са дор Кра ље ви не Швед -
ске у обра ћа њу јав но сти.

Да под се ти мо, Кра ље ви на
Швед ска је је дан од нај ве ћих

до на то ра у обла сти уна пре ђи -
ва ња жи вот не сре ди не у Ср би -
ји и зе мља ко ја у сво јим раз -
вој ним на ци о нал ним стра те -
ги ја ма по себ ну па жњу по све -
ћу је род ној рав но прав но сти.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то -
ра, циљ ску па био је да се де -
фи ни шу пр ви ко ра ци и пру -
жи по др шка же на ма у на ци о -
нал ним про гра ми ма одр жи -
вог раз во ја, као и да се по диг -
не свест о зна ча ју без бед но -
сти у жи вот ној сре ди ни, о
ути ца ју жи вот не сре ди не на
здра вље и зна ча ју зе ле не еко -
но ми је.

На кон фе рен ци ји су го во ри -
ле и Кри стин Мо ро, ам ба са -

дор ка Фран цу ске у Ср би ји, на -
род ни по сла ни ци Ма ри ја Об -
ра до вић и Алек сан дра Ђу ро -
вић, а при су ство ва ли су и
број ни пред став ни ци вла ди -
ног и не вла ди ног сек то ра и
ме ди ја. Уче сни це кон фе рен -
ци је би ле су и број не успе шне
же не ко је се ба ве раз ли чи тим
сег мен ти ма жи вот не сре ди не
и срод ним те ма ма. На кра ју
тре ба ис та ћи да су пре ма
европ ским ис тра жи ва њи ма
же не ви ше за бри ну те за ста ње
у жи вот ној сре ди ни, за ква ли -
тет во де, хра не и ва зду ха, јер
су све сне да здра ва жи вот на
сре ди на ујед но зна чи и здра -
вље њи хо вих по ро ди ца.

Га ше ње ра све те на
је дан сат до не ће
днев ну уште ду 
енер ги је од 10 про це на та

Нај ве ћа ме ђу на род на до бро -
вољ на ак ци ја „Сат за на шу пла -
не ту”, у ор га ни за ци ји Свет ског
фон да за при ро ду (WWF), ко ја
тре ба да упо зо ри на ра си па ње
при род них ре сур са и кли мат -
ске про ме не, би ће одр жа на 25.
мар та сим бо лич ним га ше њем
ра све те на је дан сат, у 20.30, у
ви ше од 7.000 гра до ва ши ром
све та. Свет ски фонд за при ро -
ду по звао је и гра ђа не Ср би је
да се при кљу че ак ци ји га ше -
њем си ја ли ца у сво јим до мо ви -
ма, уста но ва ма и пред у зе ћи ма
нај ма ње на је дан сат.

Ма ни фе ста ци ја је по све ће на
одр жи вим из во ри ма енер ги је
и одр жи вом разво ју, као и про -
на ла же њу на чи на да се с ма ње
ре сур са про из во ди што ви ше за
ра сту ћу по пу ла ци ју на пла не ти.

Иде ја је да ак ци ја под стак не
љу де да тро ше ма ње ре сур са и
да се убла же кли мат ске про ме -
не, од но сно да се сма њи еми -
си ја са ефек ти ма ста кле не ба -
ште, те да се по ве ћа енер гет ска
ефи ка сност. Цен трал не ак ци је
у Ср би ји би ће одр жа не 25.
мар та од 20.30 до 21.30 на бе -

о град ском Тр гу ре пу бли ке, Тр -
гу сло бо де у Но вом Са ду и на
Ни шком ке ју. На је дан сат би -
ће ис кљу че на де ко ра тив на ра -
све та спо ме ни ка и згра да, обје -
ка та по је ди них пред у зе ћа и
уста но ва ши ром Ср би је.

Про шле го ди не је ак ци ју
„Сат за на шу пла не ту” по др -

жа ло пре ко две ми ли јар де љу -
ди из ви ше од 170 зе ма ља ши -
ром све та и ви ше од 7.000 гра -
до ва, а у Ср би ји се у њу ак тив -
но укљу чи ло 85 гра до ва и оп -
шти на, као и ви ше од 70 ор га -
ни за ци ја ци вил ног дру штва и
око 180 шко ла, па и наш град.
Ана ли зе у по је ди ним зе мља ма
по ка за ле су да је га ше ње ра -
све те на је дан сат ра ни јих го -
ди на до не ло днев ну уште ду
енер ги је од 10 про це на та. Да
под се ти мо, све тла су пр ви пут
уга ше на на сат вре ме на 2007.
го ди не у Сид не ју, уз уче шће
2,2 ми ли о на љу ди, као упо зо -
ре ње на пре ве ли ку и не кон -
тро ли са ну по тро шњу при род -
них ре сур са.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 17. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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АК ЦИ ЈА „САТ ЗА НА ШУ ПЛА НЕ ТУ”

Гло бал на еко ло шка кам па ња

ДРУ ШТВЕ НО ОД ГО ВОР НА КОМ ПА НИ ЈА

НИС ПО КЛО НИО НО ВАЦ ДЕЧ ЈОЈ 
КЛИ НИ ЦИ У ТИР ШО ВОЈ

Се дам на ест ми ли о на
ди на ра за на бав ку
нео п ход не 
ме ди цин ске опре ме

Фи лан троп ску ак ци ју
ини ци ра ли за по сле ни
у НИС-у

Ком па ни ја НИС уру чи ла је
про шле не де ље Уни вер зи тет -
ској деч јој кли ни ци у Бе о гра -
ду до на ци ју ко ја се са сто ји од
сред ста ва ко ја су при ку пи ли
за по сле ни у НИС-у, са ма ком -
па ни ја, као и по тро ша чи. Реч
је о кам па њи ру ско-срп ског
нафт ног ги ган та чи ји је циљ
да се при ку пи но вац на ме њен
за на бав ку ме ди цин ске опре -
ме ко ја ће уна пре ди ти рад те
здрав стве не уста но ве.

До на ци ја за Деч ју кли ни ку
ре зул тат је ши ро ке фи лан троп -
ске ак ци је ко ју су ини ци ра ли
за по сле ни у НИС-у по кло нив -
ши но вац, а ком па ни ја је по том
удво стру чи ла тај из нос. У ху ма -
ни тар ну кам па њу укљу чи ле су
се и НИС-ове бен зин ске ста ни -
це ак ци јом „Пра знич на ча ро -
ли ја је у на шим ру ка ма”, у ко јој
је од сва ке куповинe од 25 или
ви ше ли та ра де ри ва та ком па -
ни ја по кло ни ла по 25 ди на ра за
по тре бе Деч је кли ни ке.

Ула га ње у бу дућ ност
Ме ди цин ски апа ра ти ко ји ће
би ти обез бе ђе ни за хва љу ју ћи
овој до на ци ји у ве ли кој ме ри
ће олак ша ти и убр за ти ле че ње

и том при ли ком је до го во ре но
да ру ско-срп ски нафт ни ги -
гант по др жи ак ци ју „Маг нет за
љу бав”. Реч је о кам па њи по -
кре ну тој ка ко би се обез бе ди ла
сред ства за ку по ви ну апа ра та
за маг нет ну ре зо нан цу за Деч -
ју бол ни цу у Но вом Са ду, та ко
да ма ли ша ни из це ле Вој во ди -
не до би ју нај бо љу бри гу и не гу
то ком свог ле че ња.

Све ча ном уру че њу до на ци је
при су ство ва ли су Ки рил Крав -
чен ко, ге не рал ни ди рек тор
НИС-а, Са ња Лу бар дић, за ме -
ник ге не рал ног ди рек то ра НИС-
а и ди рек тор Функ ци је за од но -
се с јав но шћу и ко му ни ка ци је,
Алек сеј Чер ни ков, за ме ник ге -
не рал ног ди рек то ра НИС-а и
ди рек тор Бло ка Про мет, проф.
др Зо ран Ра до ји чић, за по сле ни
у НИС-у и на Уни вер зи тет ској
деч јој кли ни ци, као и ма ли ша -
ни ко ји се ле че у тој здрав стве -
ној уста но ви.

де це и у НИС-у с по но сом ис -
ти чу да је ком па ни ја на овај
на чин пру жи ла по др шку јед -
ној од нај зна чај ни јих и нај ста -
ри јих ме ди цин ских уста но ва у
зе мљи и ре ги о ну.

– Сло ган ко јим се НИС во -
ди је „Бу дућ ност на де лу”, а та
бу дућ ност су упра во на ша де -
ца. Сто га ком па ни ја НИС
кон ти ну и ра но ула же у про -
јек те на ме ње не де ци. Ка да је
реч о по мо ћи Деч јој кли ни ци
„Тир шо ва”, ве ли ку за хвал -
ност ду гу је мо на шим за по -
сле ни ма и на шим по тро ша -
чи ма за то што смо се сви за -
јед но укљу чи ли у ак ци ју ко ја
је јед на од нај бит ни јих у на -
шим жи во ти ма – из ја вио је тим
по во дом Ки рил Крав чен ко, ге -
не рал ни ди рек тор НИС-а.

Проф. др Зо ран Ра до ји чић,
ди рек тор Уни вер зи тет ске
деч је кли ни ке „Тир шо ва”, за -
хва лио је ком па ни ји НИС на

по мо ћи и на гла сио из у зе тан
зна чај до на ци је у про це су
обез бе ђи ва ња ме ди цин ске
опре ме за ту кли ни ку.

– До на ци ја НИС-а ујед но је
и нај ве ћа ко ју је ова здрав стве -
на уста но ва при ми ла. Реч је о
око се дам на ест ми ли о на ди -
на ра и тај но вац ис ко ри сти ће -
мо да ку пи мо ме ди цин ске
апа ра те ко ји се сва ко днев но
ко ри сте за нај бо љу ди јаг но -
сти ку и ле че ње де це – ре као је
Ра до ји чић.

По моћ де ци
Ово је дру га у ни зу ве ли ких ак -
ци ја у ко је се НИС ак тив но
укљу чио ка ко би по мо гао др -
жа ви у ле че њу де це. Да под се -
ти мо, сре ди ном фе бру а ра одр -
жан је са ста нак пот пред сед ни -
ка По кра јин ске вла де Ђор ђа
Ми ли ће ви ћа, ру ко вод ства но -
во сад ске Деч је бол ни це и
пред став ни ка ком па ни је НИС

Основ на шко ла „Бран ко Ра -
ди че вић” од 2013. го ди не
укљу че на је у PASCH про је -
кат вла де Ре пу бли ке Не мач -
ке, чи ји је циљ да раз ви је са -
рад њу из ме ђу обра зов них
уста но ва ши ром све та у ко ји -
ма се учи не мач ки је зик.
Ство ре на је мре жа обра зов -
них уста но ва, а ме ђу њи ма је
и „Бран ко ва шко ла”, у ко ји -
ма ђа ци има ју мо гућ ност да
на кра ју основ ног обра зо ва ња
по ла жу зва ни чан ис пит и до -
би ју уве ре ње о сте че ном зна -
њу не мач ког је зи ка на ни воу
А1/А2 у европ ским окви ри -
ма. Овај про је кат у на шој зе -
мљи фи нан си ра, пра ти и по -
др жа ва Ам ба са да Ре пу бли ке
Не мач ке, у са рад њи с Ми ни -
стар ством про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја Ре пу -
бли ке Ср би је.

У „Бран ко вој шко ли” се не -
мач ки као пр ви стра ни је зик
учи од школ ске 2003/2004. и
све је ве ћи број ма ли ша на ко -
ји же ле да га што ква ли тет -
ни је са вла да ју, јер се на да ју
да ће им у бу дућ но сти зна ње

тог је зи ка би ти од ве ли ке ко -
ри сти. Струч ни са рад ник Jut-
ta Sieberz Pozza, ко ор ди на тор
по ме ну тог про гра ма, ре дов но
оби ла зи ову пан че вач ку
основ ну шко лу и пра ти ре а -
ли за ци ју по себ ног пла на и
про гра ма, ка ко би ђа ци на
аде ква тан на чин усво ји ли и
при ме ни ли сте че на зна ња.
Ко ор ди на тор то ком дру гог
по лу го ди шта ове школ ске го -
ди не јед ном не дељ но при су -
ству је ча со ви ма и у са рад њи с
пред мет ним на став ни ком
Алек сан дром Сли јеп че вић
ра ди са уче ни ци ма уз при ме -
ну по себ не ме то ди ке ка ко би
се уче ни ци ви ше мо ти ви са ли
и што бо ље при пре ми ли за
пред сто је ћи ис пит. У апри лу
ће за ма ту ран те би ти ор га ни -
зо ва но те сти ра ње за ни во зна -
ња А1/А2.

Вре ди на по ме ну ти да уче -
ни ци ко ји на ста ве шко ло ва -
ње у Гим на зи ји „Урош Пре -
дић”, ко ја је та ко ђе парт нер
не мач ке вла де, има ју мо гућ -
ност да сво ја зна ња уна пре де
до ни воа Б1/Б2.

АК ТИВ НОСТ ОШ „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ”

Не мач ки 
по ме ри уче ни ка

ОДР ЖА НА ПР ВА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА „ЗА ШТИ ТА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И ЖЕ НЕ У СР БИ ЈИ”

Еко ло ги ја и род на рав но прав ност
БИ ЦИ КЛИ СТИЧ КА ЕТА ПА

За пра ва љу ди
и пла не те

Љу би те љи би ци кли зма мо гу
се укљу чи ти у пе ту ан ти гло -
ба ли стич ко-ул тра ле ви чар -
ску ли гу за би ци кли сте и
уче ство ва ти у во жњи од Пан -
че ва до Фар ка жди на и на зад
у су бо ту, 18. мар та. Као и
прет ход них го ди на, ова ета -
па је по све ће на обе ле жа ва њу
Свет ског да на шу ма и во да.

Пре ма ре чи ма ор га ни за -
то ра, ова спорт ско-ре кре а -
тив но-ак ти ви стич ка ма ни -
фе ста ци ја по све ће на је ука -
зи ва њу јав но сти на не де ла
по је ди на ца и гру па ци ја ко је

уни шта ва ју еле мен тар на људ -
ска пра ва и сва ко днев но до -
при но се ра за ра њу при ро де.
Овом при ли ком они по зи ва ју
све ис кре не еко ло ге, ан ти гло -
ба ли сте, ул тра ле ви ча ре, ре -
кре а тив це, анар хи сте, спор -
ти сте и дру ге да се оку пе ис -
пред Ка то лич ке цр кве у 9.30,
за ка да је и за ка зан старт. Де -
о ни ца је ду га 105 ки ло ме та ра
и про ла зи кроз Цре па ју, Ко -
ва чи цу и Идвор до Фар ка -
жди на, а у по врат ку об у хва та
Са ку ле, Опо во, Сеф ке рин,
Гло гоњ и Ја бу ку.
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Март је ме сец ко ји је у Ср би ји
по све ћен бор би про тив кан це -
ра, а два де се ти дан мар та је
на ци о нал ни дан бор бе про тив
ра ка дој ке. Спе ци ја ли ста oпш -
те хи рур ги је – суп спе ци ја ли -
ста он ко лог др Ду шан Ду да
Сто јић, ко ји је у пре ко три де -
це ни је ду гој ка ри је ри оба вио
ви ше од 10.000 раз ли чи тих
опе ра ци ја и аси сти рао у бар
још то ли ко, а по себ но се по -
све тио за хва ти ма ко ји се ти чу
укла ња ња про ме на на дој ци,
пра ва је осо ба од ко је се мо же
на у чи ти мно го то га о ва жно сти
са мо пре гле да и ре дов них кон -
тро ла, али и о на чи ни ма ле че -
ња ове вр сте ма лиг ни те та.

Нај че шћи зло ћуд ни ту мор код
же на у на шој зе мљи – рак дој -
ке – бо лест је од ко је, пре ма
по да ци ма За во да за јав но
здра вље Пан че во, го ди шње у
ју жном Ба на ту обо ли око 170
же на, а пре ми не у про се ку 70
же на. Иа ко се кар ци ном дој ке
нај че шће ја вља по сле 50. го ди -
не, ме ђу обо ле ли ма по след њих
го ди на има и мла дих же на, де -
во ја ка, па чак и де вој чи ца.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ји фак то ри
ри зи ка ути чу на раз вој ма лиг -
ни те та и за што се до ња гра ни -
ца ста ро сти же на ко је обо ле -
ва ју спу шта?

ДУ ШАН СТО ЈИЋ: Ако гле -
да мо укуп ну по пу ла ци ју Ср би -
је, рак дој ке је у 2016. го ди ни
на тре ћем ме сту по бро ју но во -
о бо ле лих. Ис пред ње га су по -
но во, по сле мно го вре ме на,
на жа лост, кар ци ном плу ћа и
де бе лог цре ва. Ако се гле да ју
са мо же не, он да је кар ци ном
дој ке и у све ту и код нас сва ка -
ко на пр вом ме сту по ин ци -
ден ци ји. Ме ђу тим, кар ци ном
дој ке не мо же да се ве же са мо
за же не, јер у 3–5% слу ча је ва
он по га ђа и му шкар це. Они се
углав ном раз бо ле ва ју кра јем
сед ме и осме де це ни је жи во та.
Про шле го ди не смо ме ђу по -
пу ла ци јом ко ја гра ви ти ра ка
пан че вач кој бол ни ци има ли
96 но во от кри ве них зло ћуд них
кар ци но ма дој ке и око 170 бе -
ниг них, до бро ћуд них про ме -
на. Ка да је реч о фак то ри ма
ри зи ка, мно го ства ри ути че на
по ве ћа ње ин ци ден ци је. То је,
пре све га, ген ско на сле ђе. Уз
то, де вој ке све ра ни је до би ја ју
ци клу се и сту па ју у сек су ал не
од но се, што по вла чи и ри зич -
на по на ша ња. Да ље, хра на ко -
ју је де мо ни је иста као пре.
Због по ве ћа ња бро ја ста нов ни -
ка она се кон зер ви ра, ко ри сти
се мно го ви ше пе сти ци да и
ади ти ва, као и ан ти би о ти ка и
сте ро и да ко ји се да ју жи во ти -
ња ма. Зна се да се ри зик од
по ја ве ра ка по ве ћа ва с го ди на -
ма ста ро сти, али са да, због чи -
та вог овог мик са не по вољ них
фак то ра, има мо чи ње ни цу да
се раз бо ле ва ју и де вој ке од 16-
17 го ди на. То су из ним ни слу -
ча је ви, ко ји се од мах ша љу на
Ин сти тут за он ко ло ги ју и ра -
ди о ло ги ју Ср би је.

• Ко ји су то симп то ми ко ји
би осо бу мо гли на ве сти на
сум њу на по сто ја ње ма лиг ни -
те та на дој ци?

– До бра ствар је у то ме да је
све раз ви је ни ја свест код же на
о то ме да је ра но от кри ва ње
ра ка дој ке јед на ко из ле че њу,
до ве ла до то га да се же не мно -
го ви ше ба ве са мо пре гле дом,
ко ји је у осно ви це ле при че, а
за тим и да ко ри сте дру ге до -
ступ не ме то де – ул тра звук и
ма мо гра фи ју, а та мо где је то
нео п ход но, и маг нет ну ре зо -
нан цу. Сва ка ко је, као што сам
већ ре као, пр ви и нај бит ни ји
ко рак – са мо пре глед. Же не

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР ДУ ШАН СТО ЈИЋ, ХИ РУРГ

У СА МО ПРЕ ГЛЕ ДУ ЈЕ СПАС

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Људ ски ор га ни зам је ком -
плек сан и тре ба га тре ти ра ти
као це ли ну. Ко жа, наш нај -
ве ћи ор ган, чи сти те ло од
ток си на пу тем лој них и зној -
них жле зда, а лим фа при ку -
пља от пад не ток си не ко ји се
чи сте у лим фним чво ро ви -
ма. И остали органи имају
своју улогу у детоксикацији. 

Ле по та је огле да ло уну тра -
шњег ста ња ор га ни зма и тре -
ба је не го ва ти и спо ља и из ну -
тра. Де ток си ка ци ју је нај бо ље
ра ди ти са да у про ле ће. Кре -
ни мо од сна, ко ји пред ста вља
тре ћи ну на шег жи во та. Ко жа
сво ју од брам бе ну за шти ту (од
стре са, ве тра, за га ђе ња, УВ
зра ка...) осло ба ђа то ком но ћи
и та да по чи ње убр за но об на -
вља ње ће ли ја – и до осам пу -
та бр же не го то ком да на.

Урав но те же на ис хра на пу -
на во ћа и по вр ћа је кључ
здра ве ко же. Сму ти ји су пра -
ви из бор за де ток си ка ци ју.
Про бај те зе ле ни: у блен дер
ста ви те два де ци ли тра во де,
је дан ки ви, јед ну ба на ну, две
ста бљи ке це ле ра и две шо ље
спа на ћа.

Ре дов ном фи зич ком ак -
тив но шћу по кре ну ће те ме -
та бо ли зам, цир ку ла ци ју кр -
ви и зно је ње, те ће те ло бр же
из ба ци ва ти ток сич не суп -
стан це и ма сно ће. Тре ба
очи сти ти и сво је ми сли и та -
ко сма њи ти стрес. Иза бе ри -
те оно што вам при ја: шет -
њу, ме ди та ци ју, јо гу, ма са -
жу... Не за бо ра ви те на хи -
дра та ци ју во дом, зе ле ним
ча јем, ли му на дом... Ко жа с
до вољ но вла ге оста ће ела -
стич на, мла да и от пор на на
сло бод не ра ди ка ле.

У ко зме тич ком са ло ну
ура ди те де токс-трет ма не
ли ца, ко ји има ју из у зе тан
ефе кат чи шће ња и по бољ -
ша ња оп ште струк ту ре и
из гле да ко же. Ура ди те и
де токс-трет ман те ла ма -
ска ма од ал ги и аро ма тич -
ном ма са жом за пот пу но
об на вља ње енер ги је и укла -
ња ње це лу ли та.

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

Де ток си ка ци ја 
ли ца и те ла

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко од нас је
мно го пу та пу та „до бро на -
мер но” опо ме нут да бу де оно
што је сте. Гле да но очи ма са -
ве то дав ца, то би зна чи ло да
пре ста не мо да се по на ша мо
по свом, већ она ко ка ко је
по жељ но и при ме ре но во љи
и же љи дру гих.

Од ка да поч ну с вас пи та -
ва њем, ро ди те љи и сви дру -
ги ва жни за „об ли ко ва ње”
мла де осо бе ула жу на пор и
сво је зна ње ка ко би ути ца ли
на ње но по на ша ње и/или
ми шље ње. „Та ко тре ба ња” и
мо ра ња уса ђу ју се у ум стал -
ним по на вља њем истих ре че -
ни ца уз „при ме ре ну” ка зну
или пак из о ста нак на гра де.
На тај на чин се из гра ђу ју
уве ре ња на осно ву ко јих
пра ви мо пла но ве и до но си -
мо од лу ке у жи во ту.

Са мо спо зна ја да је иде ја
ко ја нас „во ди” кроз жи вот и
пред ста вља те мељ за фор -
ми ра ње на ше ве ре у све што
је за нас ва жно, ста ра ко ли -
ко и на ши ро ди те љи, од но -
сно ро ди те љи на ших ро ди -
те ља, мо же да по кре не же љу
за про ме ном. Да по же ли мо
да бу де мо оно што ствар но
је смо, а не тво ре ви на на ста -
ла на не ким мо ра њи ма, ус -
кра ћи ва њи ма, са кри ва њи -
ма, не при хва та њи ма...

Нај лак ше је окри ви ти ро -
ди те ље за све про ма ша је, не -
у спе хе и раз о ча ра ња ко ја жи -
ви мо. Ура ди ли су она ко ка ко
су нај бо ље зна ли, да ва ли
оно ли ко ко ли ко су има ли.
Тре ба да осе ћа мо за хвал ност
и љу бав пре ма њи ма. Да ли су
нам осно ву на ко јој мо же мо
из гра ди ти жи вот ко ји нас ис -

пу ња ва и чи ни срећ ном осо -
бом. У ко јој ме ри ће мо на -
пре до ва ти у на ме ри да бу де -
мо оно што је смо, за ви си ис -
кљу чи во од нас са мих. Сва ки
осе ћај љут ње, пре зи ра, стра -
ха... одва ја нас од су шти не
на шег би ћа и пред ста вља ве -
ли ку пре пре ку.

Не спо соб ност да ка же мо,
при хва ти мо и про ме ни мо све
што нас „жу ља” у жи во ти ма
пред ста вља ле њост и уљуљ ки -
ва ње у уло ге ко је смо то ком
од ра ста ња нај бо ље на у чи ли.
Би ти жр тва је из бор, на у че на
уло га, ко ја је бол на, али је
уса вр ше на до пер фек ци је.
Чак и ако се не ке спољ не
окол но сти про ме не, нео ду -
ста ја ње од уло ге жр тве до во -
ди до по на вља ња сце на ри ја.
Та ко се су сре ће мо с ге не ра -
ци ја ма не срећ них, злом суд -
би ном или већ не ким „уро -
ком” по го ђе них љу ди ко ји на -
ста вља ју круг. По на вља се на -
у че но! Па ко ли ко му дро сти
тре ба да нас по кре не на уче -
ње не чег но вог и дру га чи јег,
што пред ста вља из лаз из „за -
ча ра ног” кру га не сре ће?

Би ти оно што је смо, не
пред ста вља укла па ње у оно
што дру ги оче ку ју да бу де мо.
По слу ша ти ту ђе ми шље ње
тре ба у слу ча ју да смо, на
при мер, оти шли на не ку ра -
ди о ни цу или се ми нар да га
чу је мо, или је осо ба чи је нам
је ми шље ње ва жно оства ре на
у обла сти за ко ју нам да је са -
вет. Од не срећ не и из му че не
осо бе не ће мо тра жи ти ре -
цепт за сре ћан жи вот. Све
што нам је по треб но да би -
смо пре по зна ли ко смо за и -
ста, већ по се ду је мо у се би. Та
спо зна ја је ве о ма че сто за ко -
па на и за тр па на не да ћа ма и
јур ња вом, те је мо же мо про -
на ћи са мо ка да успо ри мо и
ути ша мо ми сли. Оно што је -
смо, ис пли ва као же ља ср ца,
као осе ћај ра до сти и ми ли не
кад ра ди мо оно што же ли мо.
Љу ба зност и за хвал ност су
је ди на ста за ко јом се иде до
тре нут ка ка да по ста је мо оно
што за и ста је смо.

Би ти оно што је сте или
оно што дру ги ми сле да тре -
ба да бу де те – од лу ка је са -
мо на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

што гла сни је ис ти ца ти, јер не -
ки од за пу ште них слу ча је ва
ма лиг ни те та на ко је сам и сам
на и ла зио за и ста иза зи ва ју не -
ве ри цу. Не ве ро ват но је ка ко и
са да, у 21. ве ку, же не се би до -
зво ле да до ђу у та кав ста ди јум
бо ле сти да се ни шта не мо же
учи ни ти по пи та њу њи хо вог
из ле че ња.

• Ка ква те ра пи ја и на чин
жи во та на кон опе ра ци је да ју
нај бо ље ре зул та те?

– То је све ин ди ви ду ал но.
Ме ни лич но је у ле че њу па ци -
је на та ва жан ко на чан ре зул тат,
а на ко ји на чин ће се до ње га
до ћи је ире ле вант но. Ве ру јем у
за пад ну ме ди ци ну и због то га и
ра дим овај по сао. На кон опе -
ра ци је не ки па ци јен ти би ра ју
хе мо те ра пи ју и зрач ну те ра пи -
ју, не ки се окре ћу ал тер на тив -
ним на чи ни ма ле че ња, не ки
др же раз ли чи те ди је те... Те шко
је да ти од го вор шта је пра во ре -
ше ње. Нор мал но, ни ком не бих
су ге ри сао да се не опе ри ше, а
да ље је све ин ди ви ду ал на
ствар. Мо је ем пи риј ско ви ђе ње
ства ри је та кво да се они љу ди
ко ји су по зи тив но ори јен ти са -
ни пре ма свом про бле му пу но
бр же опо ра вља ју и мно го ду же
жи ве. Ова кав став се не мо же
на уч но пот кре пи ти, али ис ку -
ство у прак си то по ка зу је. Они
ко ји по ла зе од тач ке у ко јој ве -
ру ју да ће им од ре ђе на те ра пи -
ја по мо ћи и не ви де дру ги ис -
ход до оздра вље ња, има ју да ле -
ко ве ће шан се за из ле че ње од
осо ба ко је, ка да са зна ју да су
обо ле ле, кло ну, пад ну у де пре -
си ју и ди јаг но зу до жи ве као
смрт ну ка зну.

ипак нај бо ље зна ју сво је дој ке
и тре ба да јед ном у 15–30 да на
вр хо ви ма пр сти ју кру жним
по кре ти ма од бра да ви ца на го -
ре и у па зу шној ја ми ис пи та ју
да ли евен ту ал но та мо по сто ји
не ка но ва тво ре ви на. Тре ба
обра ти ти па жњу и на по ја ву
бо ла на на ве де ним ме сти ма.
Је дан од симп то ма је и цу ре ње
са др жа ја из дој ке, би ло то
мле ко или крв, на рав но уко -
ли ко же на ни је по ро ди ља. Ако
се та кви симп то ми по ја ве, по -
треб но је ја ви ти се свом ле ка -
ру, ко ји ће вас упу ти ти он ко -
ло гу. По сто ји и ам бу лан та за
дој ку у на шој бол ни ци, ко ја
ра ди два пу та не дељ но: утор -
ком од 12 са ти и че тврт ком од
9 са ти. Не ма за ка зи ва ња и сви
ко ји до ђу у на ве де но вре ме,
би ва ју пре гле да ни. Же не већ
од 40 го ди на ула зе у скри нинг
ка те го ри ју, ка да се ра де и ма -
мо гра фи је, но пре глед на ма -
мо гра фу се по по тре би ра ди и
код мла ђих же на.

• Да ли пре по ру чу је те же на -
ма, ко је то се би мо гу да при у -
ште, да ура де BI-RADS тест?

– Ако у по ро ди ци има те
две-три осо бе обо ле ле од ра ка
дој ке, при че му је реч о бли -
ском ро ду – мај ци, ба ки, тет ки
– та да оба ве зно тре ба ура ди ти
BI-RADS тест, ко јим се утвр -
ђу је по тен ци јал на мо гућ ност
ја вља ња ра ка. По знат је слу чај
у све ту ка да је Ан ђе ли на Џо ли
ура ди ла тај тест и ка да је од -
мах по сле то га ура ђе на обо -
стра на ма стек то ми ја, то јест
од стра ње не су јој обе дој ке. Да
то ни је ура ђе но, ова глу ми ца
би има ла 87% шан си да у сле -
де ћих пет го ди на до би је кар -
ци ном, а овом ин тер вен ци јом
су те шан се све де не на пет
про це на та. Тај тест се мо же
ура ди ти и код нас на Ин сти ту -
ту за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју
Ср би је. Ана ли за ни је јеф ти на,
али ја сно је да би да ле ко ску -
пље мо гле би ти по сле ди це,
уко ли ко се бо лест ја ви.

• Ко ли ко је опе ра ци ја си гу -
ран знак из ле че ња ка да је реч
о зло ћуд ном ту мо ру?

– Па ра док сал на ствар код
хи рур ги је је у то ме да не ле чи -
мо узрок, не го по сле ди це бо -
ле сти. Љу ди ко ји не раз у ме ју
да је ле че ње ра ка мул ти цен -
трал но, у ве ли кој су за блу ди.
Хи рур шка ин тер вен ци ја са ма
по се би ни је јед на ка из ле че њу,
већ је ту пу но про прат них слу -
жби, пу но љу ди ко ји мо жда
ни су та ко екс по ни ра ни, а ко ји
та ко ђе ра де из ван ре дан по сао
– хе ми о те ра пе у ти, зрач ни те -
ра пе у ти, он ко ло зи... Они су ти
ко ји се ба ве па ци јен ти ма по -

сле опе ра ци је – а та да за пра во
по чи ње пра ва бор ба. Имам
сре ћу да ра дим са из ван ред -
ним ти мом он ко ло га, па то ло -
га и ра ди о ло га. Ту има ко ле ги -
ни ца ко је би мо гле да ра де у
би ло ко јој вр хун ској он ко ло -
шкој уста но ви у Евро пи. Ипак,
оно што у огром ном бро ју слу -
ча је ва је сте јед на ко из ле че њу,
сва ка ко је ра но от кри ва ње. Ту
чи ње ни цу тре ба не пре ста но и

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Не во ли те ку ва ну бо ра ни -
ју? Да ли сте је про ба ли
при пре мље ну на не ки дру -
ги на чин осим оног тра ди -

ци о нал ног? Дај те јој шан -
су. Из у зет но је здра ва и
хран љи ва. По ку шај те са
овим ре цеп том.

Са стој ци: јед на и по су пе на ка ши ка ма сли но вог уља, по ла гла ви це

цр ног лу ка, два ма ња че на бе лог лу ка, јед на шар га ре па, је дан кром -

пир; 450 г жу те бо ра ни је, јед на и по рав на ка фе на ка ши ка со ли, че -

твр ти на ка фе не ка ши ке би бе ра, по ла ка фе не ка ши ке мле ве не слат -

ке па при ке, по ла су пе не ка ши ке ми ро ђи је, око 850 мл то пле во де и

по ла ли тра мле ка.

При пре ма: Шар га ре пу и кром пир очи сти те и исе ци те на коц ки це.

Очи сти те и сит но на се ци те лук, па га про дин стај те на уљу. За тим

до дај те шар га ре пу, кром пир и бо ра ни ју, а по том и со, би бер, па при -

ку и во ду. Ку вај те на ла га ној ва три док по вр ће не омек ша. Си пај те

мле ко и са че кај те да про ври, а за тим ски ни те са шпо ре та. За чи ни -

те ми ро ђи јом, а мо же те си па ти и не ко ли ко ка пи ли му на, ако во ли -

те ки сел ка сту чор бу.

* Ако не мо же те без ме са, до дај те у чор бу 250 г ску ва не и на коц -

ки це на сец ка не пи ле ти не. Ипак, имај те у ви ду да ну три ци о ни сти

пре по ру чу ју да се ма ху на сто по вр ће не ме ша с ме сом.

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

Сло вач ка бо ра ни ја

Бу ди оно што је си



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 (ОД 8. МАРТА)

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ TSH, fT4 и fT3

Цена: 450 динара сваки

ПАКЕТ 5 (ОД 8. МАРТА)

• ТУМОР-МАРКЕР PSA
Цена: 650 динара

• ТУМОР-МАРКЕР fPSA
Цена: 750 динара

Петак, 17. март 2017.

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

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О



Сли ка „Чи ка го”, че твр та из се -
ри је „Гра до ви” на шег су гра ђа -
ни на Ву ка Вуч ко ви ћа, за вр ше -
на је на кон пет ме се ци ра да.

За раз ли ку од прет ход них,
ка да је сли као Бе о град, Њу -
јорк и Но ви Сад – гра до ве у
ко ји ма је че сто бо ра вио и ко је
до бро по зна је, Чи ка го до са да
ни је по се тио, али је мно го чи -
тао о ње му, гле дао еми си је и
фил мо ве, про у ча вао раз глед -
ни це... Вуч ко вић је на сли као
ви ше од три сто ти не обје ка та
ко ји су сим бо ли овог, тре ћег
по ве ли чи ни аме рич ког гра да.

– За ме не је ово би ло ве о ма
иза зов но и за ни мљи во ис ку -
ство, при ли ком ко јег сам по -

ку шао да те сти рам моћ ин тер -
не та и от кри јем ко ли ко вер но
нам да на шња тех но ло ги ја мо -
же до ча ра ти ре а лан свет.

Ме ђу на сли ка ним објек ти -
ма по ко ји ма се Чи ка го пре по -
зна је на ла зи се и за ни мљи ва и
пре по зна тљи ва скулп ту ра Ин -
ди јан ца на ко њу ко ју је ра дио
ју го сло вен ски ва јар и ар хи тек -
та Иван Ме штро вић, по знат и
по Спо ме ни ку не зна ном ју на -
ку и „По бед ни ку” у Бе о гра ду.Из ло жба гра ђе из фон до ва

Град ске би бли о те ке под на зи -
вом „Ду бо ка ода ност Иси до ри”
ау тор ке Љи ља не Драк шан по -
ста вље на је у хо лу чи та о ни це
те кул тур не ин сти ту ци је. По -
став ка је упри ли че на по во дом

обе ле жа ва ња 140 го ди на од
ро ђе ња ве ли ке срп ске књи жев -
ни це Иси до ре Се ку лић, а
пред ста вље на је хро но ло шки.
По се ти о ци ма ће би ти ин те ре -
сан тан део ко ји је по све ћен
ње ном бо рав ку у на шем гра ду.

Му зи ка
Уто рак, 21. март, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: „Кон церт ра не му зи ке” уче ни ка кла ви ра спец. проф.
Ма ри је Ли ге ти Ба линт.

Че твр так, 23. март, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт „Хар фан та зи ја” хар фи стич ког дуа Љи ља не Не сто ров -
ске и Ми ле не Ста ни шић.

Че твр так, 23. март, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: кон церт уче ни ка там бу ре и ги та ре проф. Ми хај ла Јо -
ви ћа и Там бу ра шког ор ке стра „Не вен”, ко јим он ру ко во ди.

Из ло жбе
По не де љак, 20. март, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: отва ра ње из ло жбе „Non finito, па саж 3: Кад зи до ви по -
ста ну ме ка ни” Све тла не Во лић.

Сре да, 22. март, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и -
ло ви ћа: отва ра ње из ло жби „Тр но ру жич њак” Сел ме Ђу ли за -
ре вић Ка ра но вић, „Цвет на ба шта” Да ни је ле Мла де но вић и
„Иза бе ли не” Гор да не Че кић. 

Књи жев ност
Пе так, 17. март, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
про мо ци ја књи ге по е зи је „Мла ди Атлас” Сте фа на Ста но је -
ви ћа.

Че твр так, 23. март, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
про мо ци ја ро ма на „Ку ку ри ку” ка над ског пи сца Па на Бу ју ка -
са. О књи зи ће са ау то ром раз го ва ра ти Је ле на Ан ге лов ски и
Ва са Пав ко вић.

Пред ста ве
Пе так, 17. март, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пре ми је -
ра по зо ри шне пред ста ве „Про из вод”. Ре жи ја: Ђор ђе Кри во -
ка пић. Игра ју: Иван То мић и Ми ле на Пре дић.

По не де љак, 20. март, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: по зо -
ри шна пред ста ва „Ка фа и ци га ре те – по здрав из Бе о гра да” „Ате -
љеа 212”, по све ће на фил му Џи ма Џар му ша „Ка фа и ци га ре те”. 

Те мат ски до га ђа ји
Уто рак, 21. март, 19 са ти, РЦТ „Ми хај ло Пу пин” (Ди ми три -
ја Ту цо ви ћа 2): „Пре да ва ње де ве то – Кла сич ни је зик ар хи -
тек ту ре”, ко је ће одр жа ти ар хи тек та Ми љан Ра до њић у
окви ру се ри је пре да ва ња „При че о ар хи тек ту ри”.

Пе так, 24. март, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
ин тер ак тив но пре да ва ње ди пло ми ра ног пси хо ло га Бра ни -
ми ра Ма ти је ви ћа „Уме ће жи вље ња – жи ве ти са да и ов де”.

Про грам за де цу
Су бо та, 18. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред ста ва
за де цу „Ча роб на до ли на” про дук ци је „Об ра дуј дан” из Бе о гра да. 

Не де ља, 19. март, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: 38.
фе сти вал му зи ке за де цу „Рас пе ва но про ле ће”.

КУЛТУРА
Петак, 17. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ВЛА ДИ МИР ТА БА ШЕ ВИЋ, КЊИ ЖЕВ НИК

ПА КАО – ПА КАО
Књи га „Па као” Вла ди ми ра
Та ба ше ви ћа, ко ја је би ла у нај -
у жем из бо ру за „Ни но ву” на -
гра ду, пред ста вље на је у че -
твр так, 9. мар та, у чи та о ни ци
Град ске би бли о те ке. Мла дом
књи жев ни ку је ово дру ги ро -
ман. Пр ви, под на сло вом „Ти -
хо те че Ми си си пи”, та ко ђе је
био у ужем из бо ру за по ме ну ту
пре сти жну на гра ду. Та ба ше -
вић пи ше и по е зи ју и до са да
је об ја вио че ти ри збир ке. Ре -
ги о нал ну на гра ду фе сти ва ла
„Би бер” до био је за при чу
„Рат”, а на гра ду „Мир ко Ко -
вач” за нај бо љу књи гу мла дог
ау то ра. Сту ди рао је фи ло зо -
фи ју у Бе о гра ду.

Мла ди пи сац Емил, за рад нов -
ца, при ста је да на пи ше би о -
гра фи ју офи ци ра у пен зи ји
Фрој да. Том при ли ком упо зна -
је Ану, ње го ву не го ва те љи цу.
Ра ђа се љу бав, а с њом и број ни
не спо ра зу ми, не ра зу ме ва ња...
То је при ча о про бле ми ма ге -
не ра циј ских раз ли ка и по ро -
дич них ве за, на ру ше ним и
сло же ним ме ђу људ ским од но -
си ма и тран зи ци о ном вре ме ну
у ко ме жи ви мо... „Па као” је
че сто па као – и глав ни ју нак
по ку ша ва да раз лу чи да ли је
то ствар ност или фан та зи ја.

– Пу ков ник Фројд тре ба да
је пер со ни фи ка ци ја јед не ге -
не ра ци је ко ја, у сва ком сми -
слу, у се би сим бо лич ки са др -
жи од ре ђе ну вр сту свој ста ва
прет ход не епо хе, не ке прет -
ход не дру штве но по ли тич ке
па ра диг ме. Ана и Емил с дру ге
стра не при па да ју кла си де при -
ви ле го ва них и де фа во ри зо ва -
них љу ди ко ји не ма ју, у ма те -
ри јал ном сми слу, га ран ци је

си гур но сти и он да је њи хов
жи вот као та кав де ли ка тан.
Књи га је по све ће на ге не ра -
ци ји из до ба тран зи ци је, а
ово дво је глав них ју на ка, ко ји
су за пра во у не ка квом љу бав -
ном не спо ра зу му, при па да ју
тој тран зи ци о ној ге не ра ци ји,
ко ја не ма, чи ни се, пред со бом
би ло ка кав хо ри зонт из ве сно -
сти, сми сла, ма те ри јал не си -
гур но сти. Су сре ћу се по сред -
ством фи гу ре Фрој да, ко ја на
не ки на чин, пре ко јед не
прет ход не епо хе и па ра диг -
ме, још увек има од ре ђе ну
вр сту бит ни је функ ци је у
дру штву, али и у њи хо вим
жи во ти ма кон крет но – при ча
Та ба ше вић.

Овај ро ман пра ти пи са ње
ро ма на о жи во ту офи ци ра
Фрој да, ко јем је он же лео да да
на зив „Па као”. Та ба ше вић свој

на сло вља ва „Па као”. А у ро ма -
ну се на ла зи још је дан, онај ко -
ји је Емил пи сао за се бе и Ану
– „Оф сајд зва ни љу бав”.

– Ја од лу чу јем да овај ро ман
на сло вим „Па као” же ле ћи
исто вре ме но да алу ди рам на
про блем ко ји је у са мо ме ро -
ма ну, али и на јед ну вр сту чи -
ње ни це као ак ту ел не окол но -
сти ко ју жи ви мо, а то је да за -
пра во кон стант но има мо до -
жи вљај да смо као у не ка квим
уло га ма, као да вла сти ти жи -
вот пре при ча ва мо увек с јед не
дис тан це. И он да је у то ме „Па
као” са др жан за пра во у сва ком
сми слу и се ман тич ки и је дан,
ис по ста вља се, есен ци јал ни
па као – от кри ва ау тор.

Офи цир ни је слу чај но „за -
ра дио” на ди мак Фројд.

– Тај Фројд је не ка вр ста
рад ног име на за ко је су се Ана

и Емил пре вас ход но од лу чи -
ли. То је би о граф ски ку ри о зум
из жи во та Сиг мун да Фрој да –
он је имао афе ру са сво јом же -
ном и ње ном се стром, па сам
хтео да из ве дем не ку вр сту
па ра ле ле. Сим бо ли ка је у то -
ме да је и Фројд из ро ма на
исто вре ме но имао од но се са
сво јом же ном и с ње ном се -
стром у емо тив ном, сек су ал -
ном, у сва ком сми слу. При ча
ко ја се не где на не ком ни воу
ко тр ља у по за ди ни овог ро ма -
на. Бар у де лу где Емил пи ше
освет нич ки ро ман – об ја шња ва
пи сац.

Иа ко се Та ба ше ви ће ва књи га
„Па као” на шла у нај у жем из -
бо ру за „Ни но ву” на гра ду, он
ка же да му то не зна чи мно го.

– Зна чи ло би ми да сам је
до био, а ова ко – сим па тич но –
ре као нам је он за крај.

По во дом 24 го ди не од осни ва -
ња За во да за за шти ту спо ме -
ни ка кул ту ре у Пан че ву, у пе -
так, 10. мар та, у На род ном
му зе ју је отво ре на из ло жба
„Хи дро тех нич ко на сле ђе ју -
жног Ба на та” дипл. инж. арх.
Ја сми не Ву јо вић.

По став ка је део ви ше го ди -
шњег про јек та „Ис тра жи ва ње
ин ду стриј ског на сле ђа на те -
ри то ри ји ју жног Ба на та”.

– По че ли смо од хи дро тех -
нич ког на сле ђа, јер је ју жни
Ба нат био мо чвар но под руч је и
љу ди се већ ско ро два и по ве -
ка тру де да об у зда ју во ду ка ко
би се би ство ри ли бо ље усло ве
за жи вот, гра де ћи бра не, ка на -
ле, црп не ста ни це... Исто та ко,
тру де се да је ис ко ри сте за на -
вод ња ва ње и пи ће, гра де ћи бу -

на ре и пум пе, али и мо сто ве
ка ко би пре ко ње пре шли... –
ре кла је Ја сми на Ву јо вић.

Не ма ња Ро тар, град ски већ -
ник за ду жен за кул ту ру и ин -
фор ми са ње, на гла сио је да би
без ра да За во да мно ги спо ме -
ни ци у овом гра ду бр же оро -
ну ли и про па ли, а пу но их је,
за хва љу ју ћи тој ин сти ту ци ји,
са чу ва но.

– Кул ту ра се ћа ња је не што
што мо ра мо да одр жа ва мо,
пра ти мо, та ко да је за да так
ко ји има ова ин сти ту ци ја вр ло
би тан. Ми слим да ће у вре ме -
ну ко је је пред на ма За вод до -
би ти још ви ше на зна ча ју. На -
да мо се да ће и с на прет ком
еко но ми је и бу џет за њи хо ве
ак тив но сти би ти ве ћи, јер без
нов ца ма ло шта мо же да се

ура ди. По ред је зи ка, основ на
обе леж ја на ци о нал ног иден -
ти те та су и спо ме ни ци, ко ји
да ти ра ју још од ра ног сред њег
ве ка па до да нас. Све то је, на -
жа лост, под ло жно зу бу вре ме -
на, тру ни се и не ста је, те за то
мо ра да бу де са ни ра но, да се
одр жа ва, по треб но је да се

ула же као што се ула же у не ке
но ве објек те – сма тра Ро тар.

У пе так, 17. мар та, у 19 са ти,
у чи та о ни ци Град ске би бли о -
те ке би ће одр жа но пре да ва ње
„Ба нат и Ба на ћа ни” ет но ло га
Ни ко ле Вла ји ћа, а исто ри чар -
ка Сло бо дан ка Пе ро вић крат -
ко ће при ча ти о За во ду.

Oпасности ко је вре ба ју 
у ди ги тал ном све ту

МОЈ избор МОЈ

Де јан Ми ла но вић, сту дент

Фи зич ког фа кул те та и мо дел

КЊИ ГА: Дејв Егерс је на пи -
сао ро ман „Круг”, ко ји је
прак тич но на ста вак, ако не и
са вре ме ни екви ва лент ро ма -
ну „1984” Џор џа Ор ве ла. Срж
де ла пред ста вља ком па ни ја
„Круг”, ко ја гра ди он лајн
иден ти тет љу ди у ан ти у то -
пиј ском дру штву где се љу ди
сво је вољ но од ри чу сво је при -
ват но сти за рад на вод ног про -
спе ри те та и си гур но сти, док
им је сва ки тре ну так жи во та
за бе ле жен ка ме ром. По мо ћу
ове књи ге по стао сам све сни -
ји ко лек тив ног ме ђу соб ног
над зи ра ња на дру штве ним
мре жа ма и опа сно сти ко је
вре ба ју у ди ги тал ном све ту.

СЕ РИ ЈА: „Black Mirror” или
цр но огле да ло, као але го ри ја
за екран, је сте те ле ви зиј ска
ан то ло ги ја у чи јем цен тру
па жње су мрач ни и са ти рич -
ни мо ти ви нео че ки ва них по -
сле ди ца но вих тех но ло ги ја.
Сва ка епи зо да има дру га чи ју
рад њу, не ве за ну за прет ход -
ну епи зо ду и углав ном сме -
ште ну у бли жој бу дућ но сти.
Не ке од об ра ђе них те ма су
ма ни пу ла ци ја јав ног мње ња
по мо ћу ме ди ја, ла жни на чи -
ни ко ји ма се љу ди пред ста -
вља ју на дру штве ним мре жа -
ма, као и дру ге дис то пиј ске
на уч но фан та стич не при че са
сна жном по ру ком ко је се ди -
рект но ре флек ту ју на са да -
шњост. Ову се ри ју за и ста

пре по ру чу јем сви ма, по го то -
ву мла ђим су гра ђа ни ма, јер
че сто ни смо све сни по сле ди -
ца ко је са со бом мо гу до не ти
но ве тех но ло ги је уко ли ко се
њи ма не ру ку је са опре зом.

МУ ЗИ КА: По што се фе сти -
вал „Ег зит” у Но вом Са ду
одр жа ва то ком ис пит ног ро -
ка, пи тао сам се да ли ћу мо -
ћи да укло пим ис пи те и кон -
цер те. Оног тре нут ка ка да
сам са знао да аме рич ка рок
гру па „The Killers” до ла зи у
Но ви Сад, ди ле ме ви ше ни је
би ло, јер сам знао да не мо гу
да про пу стим ову при ли ку.
Док че кам њи хов на ступ на
пе тро ва ра дин ској твр ђа ви,
пре слу ша вам ал бум ком пи -
ла ци је њи хо вих нај ве ћих хи -
то ва „Direct Hits”. Гру па „The
Killers” на сту пи ће 5. ју ла, на
нул том да ну фе сти ва ла „Ег -
зит”, у скло пу кон цер та за -
гре ва ња „Get EXITed”, а сам
фе сти вал по чи ње 6. ју ла.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 24 ГО ДИ НЕ ОД ОСНИ ВА ЊА ЗА ВО ДА ЗА ЗА ШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ

За штит ник и чу вар спо ме нич ког на сле ђа

Страну припремила 

Милица
Манић

ВУК ВУЧ КО ВИЋ – НА СТА ВАК СЕ РИ ЈЕ „ГРА ДО ВИ”

Чи ка го на но вој сли ци

ИЗ ЛО ЖБА У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Ду бо ка ода ност Иси до ри



Мно го број ни ху ма ни Но во се -
ља ни оку пи ли су се пре око ме -
сец и по да на са иде јом да по -
мог ну тро чла ној по ро ди ци
Крај њан, на ста ње ној у оро ну лој
ку ћи у Ули ци 7. ју ла број 12, у
ко јој у не нор мал ним усло ви ма
жи ве бо ле сна мај ка и два ма ло -
лет на си на без при хо да и би ло
ка кве дру ге ре дов не по мо ћи.

Том при ли ком пе де се так пле -
ме ни тих љу ди по кре ну ло је
ини ци ја ти ву за осни ва ње удру -
же ња ко је би се ба ви ло ис кљу чи -
во по ма га њем со ци јал но угро -
же ним Но во се ља ни ма. Убр зо је
одр жа на осни вач ка скуп шти на
од два на е сто ро ини ци ја то ра,
ме ђу ко ји ма су се на шли чла но -
ви Ве ли ког на род ног ор ке стра

Жа ни јел Шу бља и Ма ри нел Ди -
ми три јев, за тим се кре тар град -
ског Се кре та ри ја та за стам бе но-
ко му нал не де лат но сти Сла ве
Бо ја џи ев ски, пред у зет ник Мир -
ћа Бе ка... Удру же ње су на зва ли
„Фе никс”, а за пред сед ни ка су

иза бра ли ак ту ел ног ди рек то ра
До ма кул ту ре Со ри на Бо љан ца,
док је ње гов за ме ник по стао пр -
ви чо век ло кал не ме сне скуп -
шти не Не дељ ко То пић.

Не ду го за тим ор га ни за ци ја
је ре ги стро ва на у АПР-у, а док

се че ка те ку ћи ра чун, већ при -
сти жу пр ве до на ци је из ме ста
и око ли не, па и из Ита ли је,
Сло ве ни је, Швај цар ске и, чак,
из Ду ба и ја и Аме ри ке.

Што се ти че ку ће Крај ња но -
вих, ура ђен је про је кат за но ви
обје кат од де ве де сет ква дра та,
а у то ку је ру ше ње ста ре згра -
де; оста ла је са мо јед на со ба, у
ко јој су мај ка и си но ви. Вред -
ни во лон те ри раш чи шћа ва ју
те рен и при ку пља ју ма те ри -
јал, а из град ња ће по че ти ка да
се зе мља осу ши.

Сви ко ји же ле да се учла не у
удру же ње „Фе никс” или по -
мог ну на би ло ко ји на чин, мо -
гу се ја ви ти на број те ле фо на
060/56-55-590.

У Бре стов цу и око ли ни у по -
след ње вре ме ври од ак тив но -
сти. Та ко су ових да на рад ни -
ци ко му нал ног пред у зе ћа
„Ком брест” за по че ли уре ђе ње
пла тоа ис пред цр кве не пор те
и По ште. Реч је о са на ци ји
игра ли шта, фар ба њу жар ди -
ње ра, улеп ша ва њу зе ле них
по вр ши на и сад њи ту ја, ру жа
и дру гог цве ћа, као и мла ди ца

бре за, ке дра и цр ве ног ја во ра
у пар ку.

И њи хо ве ко ле ге из ЈКП-а
„Зе ле ни ло” већ уве ли ко ра де
на фор ми ра њу ве тро за штит -
ног по ја са. У пи та њу је пет

хи ља да сад ни ца ко је ће би ти
рас по ре ђе не на по те зу од се -
ла ка ба ва ни штан ском пу ту.

По ме ну та град ска фир ма је
по чет ком ове не де ље за по че ла и
„шмин ка ње” бре сто вач ке пла же

на По ња ви ци. Ре зул тат то га су
три но ва сун цо бра на (та ко зва -
не пе чур ке), а уско ро ће би ти
по ста вље но још то ли ко. У пер -
спек ти ви је сре ђи ва ње та мо -
шњег деч јег игра ли шта, са чи -
ње ног од то бо га на, клац ка ли -
ца и љу ља шки. Слич но се од -
но си и на те ре не за ма ли фуд -
бал и од бој ку.

Пре ма ре чи ма Дра га на Ми -
ри чи ћа, пред сед ни ка ме сне
скуп шти не, у пер спек ти ви је и
из град ња твр дог при ступ ног
пу та од ри зле.

Све то би умно го ме по ја ча -
ло ужи так Бре стов ча на ка да
на ле то тем пе ра ту ра по ра сте.

Кул тур но-умет нич ко дру -
штво „Нео лит” из Стар че ва
обе ле жи ло је шест го ди на од
осни ва ња. Тим по во дом нај -
пре је на сам ро ђен дан, у че -
твр так, 9. мар та, одр жан кон -
церт деч јих ан сам ба ла, ко јем
су при су ство ва ли го сти из
но во па зар ског КУД-а „Рас”.

Два да на ка сни је у пре пу -
ној ве ли кој са ли До ма кул ту -
ре упри ли че но је глав но ве -
че, а у ор га ни за ци ји је уче -
ство ва ло још јед но ло кал но
удру же ње – „Ста ри Рас”.

Кон церт су отво ри ли нај -
мла ђи стар че вач ки фол кло -
ра ши деч јим игра ма. На кон
то га су на сту пи ла дво ји ца гу -

сла ра из Пан че ва, ка да је и
ло кал ни пе сник Ми лош Си -
ми јо но вић од ре ци то вао сво -
је две пе сме – о Стар че ву и
Ра су. По том су се на би ни
сме њи ва ли од ра сли фол кло -
ра ши: до ма ћи ни су при ка за -
ли игре из Пи ро та, Стар че ва
и Гру же, чла но ви КУД-а
„Абра ше вић” – шоп ске и шу -
ма диј ске, а КУД „Рас” пред -
ста вио се вла шким игра ма и
жен ском гру пом пе ва ча.

Го сти из Но вог Па за ра би -
ли су сме ште ни по ку ћа ма
стар че вач ких при ја те ља, а
су тра дан, на кон оби ла ска
гра да, от пу то ва ли су сво јим
до мо ви ма.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Зе ле ни ло” за по че -
ли су сад њу ве тро за штит ног
по ја са на по те зу од се ла ка
ба ва ни штан ском пу ту. По -
ме ну то пред у зе ће ових да на
ра ди и на уре ђе њу пла же на
По ња ви ци. За по сле ни у ЈКП-
у „Ком брест” уре ђу ју пла то
ис пред По ште.

Ба нат ско Но во Се ло: Бес -
плат ни пре вен тив ни ул тра -
звуч ни пре гле ди аб до ме на и
штит не жле зде би ће спро ве -
де ни у не де љу, 19. мар та, од 9
са ти, у ма лој са ли До ма кул -
ту ре. Фол клор не сек ци је те
уста но ве при пре ма ју се за
пред сто је ће смо тре. Ху ма ни -
тар но удру же ње „Фе никс” за -
по че ло је ру ше ње оро ну ле ку -
ће по ро ди це Крај њан, што је
пр ва фа за ра до ва на из град -
њи пот пу но но вог објек та.

До ло во: Про шлог ви кен да за -
вр шен је ци клус зим ских
еду ка ци ја за по љо при вред -
ни ке. Цр кве ни ме шо ви ти хор
осно ван је у сре ду, 15. мар та,
у Ва тро га сном до му. Је да на е -
ста Ре ги о нал на смо тра ов но -
ва би ће одр жа на у су бо ту, 18.
мар та, од 10 са ти, на пла тоу
иза Ме сне за јед ни це.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца по -
кре ну ла је јав ну на бав ку ма -
ле вред но сти за из град њу
пар кин га ис пред по ште.
Пред ста ва под на зи вом „Ну -
ши ће ва ау то би о гра фи ја” из -
ве де на је у пе так, 10. мар та, у
До му кул ту ре. Тог да на на
истом ме сту Удру же ње же на
„Гло гоњ ке” одр жа ло је ре -
дов ну го ди шњу скуп шти ну.

Ива но во: Го ди шња скуп шти -
на МКУД-а „Бо наз Шан дор”
упри ли че на је у су бо ту, 11.
мар та, у До му кул ту ре. Дан
Основ не шко ле „Мо ша Пи ја -
де” обе ле жен је у сре ду, 15.
мар та, при год ном при ред бом.

Ја бу ка: Ра до ви на ре кон -
струк ци ји пе шач ке ста зе код
шко ле су у за вр шној фа зи, а
по че ла је ре кон струк ци ја

лет ње по зор ни це. Про мо ци ја
књи ге „Пр сто хват ма слач ка”
ау тор ке Са ње Ра ду ло вић из
До ло ва би ће при ре ђе на у че -
твр так, 23. мар та, од 18.30 у

Га ле ри ји До ма кул ту ре.
Истог да на у ве ли кој са ли
по ме ну те уста но ве, од 18 и
20 са ти, би ће при ка зан филм
„Би сер Бо ја не”.

Ка ча ре во: Од по сле ди ца по -
жа ра ко ји је у по не де љак, 13.
мар та, за хва тио ку ћу у Фи -
скул тур ној ули ци број 9, јед но
ли це је стра да ло, а дру го је по -
вре ђе но и пре ба че но на ВМА.
Бес плат ни пре вен тив ни пре -
гле ди аб до ме на и штит не
жле зде спро ве де ни су у сре ду,
15. мар та, у Ме сној за јед ни ци.
Филм „Би сер Бо ја не” би ће
при ка зан у су бо ту, 18. мар та,
од 19 са ти, у спорт ској ха ли, а
ула зни ца ста је 250 ди на ра.

Омо љи ца: Бес плат ни пре вен -
тив ни пре гле ди аб до ме на и
штит не жле зде спро ве де ни су
у сре ду, 15. мар та, у Ме сној
кан це ла ри ји, а на истом ме -
сту у су бо ту, 18. мар та, од 8
до 11 са ти, гра ђа ни ма ће би -
ти ра ђе не ла бо ра то риј ске
ана ли зе. Из ло жба фо то гра -
фи ја Ми ла на Јан ко ви ћа отво -
ре на је у че твр так, 16. мар та,
у га ле ри ји До му кул ту ре.

Стар че во: Кон церт фол кло ра
одр жан је у су бо ту, 11. мар -
та, у ор га ни за ци ји удру же ња
„Ста ри Рас” и КУД-а „Нео -
лит”. Чла но ви удру же ња
„На дел” на ред ног ви кен да
пра ви ће брв на ру ко ја ће слу -
жи ти као од мо ри ште за би -
ци кли сте. Ре дов на го ди шња
скуп шти на Од ре да из ви ђа ча
На дел би ће одр жа на у су бо -
ту, 18. мар та, од 16 са ти, у
До му кул ту ре.

Петак, 17. март 2017.
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Страну припремио

Јордан
Филиповић

Сва ко чу ва сво је
узда ни це

Не ма нов ца за лет ње
про гра ме

На по след њој сед ни ци Град -
ског ве ћа усво је ни су и ово го -
ди шњи про гра ми и фи нан сиј -
ски пла но ви се о ских до мо ва
кул ту ре.

Оп шти за кљу чак је да ће се,
упр кос го ру ћој ма те ри јал ној и
ду хов ној не ма шти ни, за по сле -
ни у по ме ну тим уста но ва ма,
сва ко на свој на чин, по тру ди -
ти да и на да ље одр жа ва ју кон -
ти ну и тет ко ли ко-то ли ко при -
стој них са др жа ја.

Ло кал ни брен до ви
За јед нич ко за сва се ла је да у
сва ком од њих по сто је би бли о -
те ке. Иа ко, не ра чу на ју ћи
основ це, не ма пре ви ше чи та ла -
ца, што је тренд и у мно го раз -
ви је ни јим сре ди на ма, бит но је
да та ква мо гућ ност уоп ште по -
сто ји, као и да сви на сто је да, у
ма њој или ве ћој ме ри, сво је
књи жев не фун ду се уна пре де
нај но ви јим ква ли тет ним на -
сло ви ма.

Ва жно ме сто у кул тур ној по -
ну ди има ју ама тер ска сцен -
ско-му зич ка или ли ков на де -
лат ност, као и не из бе жни по -
себ ни про гра ми или ма ни фе -
ста ци је. У том по гле ду сва ко
има сво је ло кал не кул тур не
брен до ве.

Та ко ће, ре ци мо, у Стар че ву и
ове го ди не, по ред оста лих, уз
по др шку Гра да, ужи ва ти љу би -
те љи там бу ре, ка да ће се се дам -
на е сти пут, по чет ком но вем бра,
оку пи ти нај бо љи ма ли ор ке стри
из зе мље и окру же ња. У пла ну
су и два на е сти Фе сти вал аку -
стич не ги та ре „Га ши ни акор ди”
и Ги та ри ја да „Нео ли та”, чи ји ће
по бед ник отво ри ти и ве ли ки де -
ве ти „Екс-Ју рок фест” сре ди -
ном ле та на ло кал ном ста ди о ну.
На рав но, ни овог пу та не ће из о -
ста ти лет њи про гра ми под на зи -
вом „Да ни дру же ња”.

Већ го ди на ма у по гле ду са -
др жај но сти пред ња чи Но во Се -
ло, ко је ће на том кур су оста ти
и убу ду ће. Ви сок ни во одр жа ће
по нај ви ше за хва љу ју ћи уме -
шно сти да се на до ма ћим и
пре ко гра нич ним кон кур си ма
из бо ри за сво је про јек те. На тај
на чин, сред стви ма из по кра -
јин ског и град ског бу џе та, обез -
бе ди ло је и ре кон струк ци ју Се -
о ске спо мен-со бе. Гра ђа ни не -
ће би ти ус кра ће ни ни за но ве
ак ци је у до ме ну из да ва штва,
екс пе ри мен тал них са др жа ја,
из ло жби у но во и згра ђе ној га ле -
ри ји и, по себ но, у ра ду ама тер -
ских гру па, ко је ће, по ред оста -
лог, има ти и бо га ту кул тур ну
раз ме ну, пре све га с Ру му ни јом
и Сло ве ни јом.

Ја бу ча ни ће, као и до сад, фа -
во ри зо ва ти по зо ри шну умет -
ност, а глав ни ак це нат би ће
на ак тив но сти ма драм ске
сек ци је „Ма ли принц” и фе -
сти ва лу деч јег те а тра. У окви -
ру то га пла ни ра на је са рад ња
и с до мом „Ср це у Ја бу ци”.
По но во ће би ти одр жа ни и
по ет ски ма ра тон, деч ја ли -
ков на ко ло ни ја, као и про гра -
ми по во дом се о ске сла ве Све -
ти Или ја.

Од ра ди о ни це до фо то гра фи је
До лов ци ће се усред сре ди ти
на та ко зва не ра ди о ни це (за

основ це) и дру жи о ни це (за де -
цу уз ра ста из ме ђу три и шест
го ди на), чи ја је свр ха по спе -
ши ва ње со ци ја ли за ци је ма ли -
ша на, али и ак ти ви ра ње њи хо -
вих кре а тив них по тен ци ја ла.
По себ но ме сто има ће и са рад -
ња са срп ским и ру мун ским
дру штви ма „Ба нат ски вез” и
„Јон Кре ан ге”, као и уче шће у
ор га ни за ци ји пре по зна тљи вих
до ло вач ких ма ни фе ста ци ја.

И у Бре стов цу ће за вид но
ме сто има ти кре а тив не ра ди о -
ни це на род не тра ди ци је ко је
ће Дом кул ту ре ор га ни зо ва ти
у са деј ству са шко лом и Удру -
же њем же на „Со се”, као и за -
јед нич ке ак тив но сти са КФФА
„По ња ви ца” око при ре ђи ва ња
из ло жби фо то гра фи ја и при -
ка зи ва ња фил мо ва.

Ка ча рев ци ће, по ред са рад -
ње с дру штви ма „Вељ ко Вла -
хо вић” и „Абра ше вић”, удру -
же њем „Вар дар” и пе вач ком
гру пом „То ше Про е ски”, на -
ста ви ти да при ре ђу ју „Лу дус
фест” (у ав гу сту) и Фе сти вал
ху мо ра и са ти ре „Жа о ка” (у
но вем бру).

Ива но во, као ме сто с нај -
ша ре ни јом ви ше на ци о нал -
но шћу, на ста ви ће да не гу је
кул ту ру и тра ди ци ју Се кељ
Ма ђа ра и ба нат ских Бу га ра,
а у том кон тек сту и од но се с

дру штви ма „Бо наз Шан дор” и
„Ива но во –Ба нат”. И ов де по -
сто ји из ра же на љу бав пре ма
фо то-ама те ри зму, па не ће из -
о ста ти ни фо то-са фа ри и ју -
би лар ни, де се ти Са лон умет -
нич ке фо то гра фи је „Ива но во
у фо ку су”.

Нај зна чај ни је за Дом кул ту -
ре у Гло го њу је сте то што ће
ње гов но во и згра ђе ни обје кат
ко нач но до би ти упо треб ну до -
зво лу. Ка да је о про гра ми ма
реч, по ред ре а ли за ци је про -
јек та „Да се ко ре ни не за бо ра -
ве”, ак це нат ће би ти ста вљен и
на ак тив но сти фол клор них
сек ци ја и „Му зич ко ле то”.

Про грам омо љич ког До ма
кул ту ре за сно ван је на већ на -
да ле ко пре по зна тљи вим ак -
тив но сти ма као што су ор га -
ни за ци ја Ме ђу на род не ма ни -
фе ста ци је ама тер ског фил ма
и Са лон умет нич ке фо то гра -
фи је „Жи сел”. Пред ви ђе но је
осам из ло жби у окви ру про -
гра ма „Из ве стан по глед”, као
и ко лаж му зич ко-сцен ских са -
др жа ја под на зи вом „Омо љич -
ко ле то – у су срет сун цо кре ту”.

На кра ју, оно што по ве зу је
све до мо ве кул ту ре, а про ис ти -
че из по ме ну те ма те ри јал не
оску ди це, је сте не го до ва ње због
ус кра ћи ва ња озбиљ ни јег фи -
нан си ра ња лет њих про гра ма.

СЕЛО

КА КАВ ЈЕ ОВО ГО ДИ ШЊИ КВА ЛИ ТЕТ КУЛ ТУР НИХ СА ДР ЖА ЈА У СЕ ЛИ МА?

КОН ТИ НУ И ТЕТ УПР КОС НЕ МА ШТИ НИ

ФОЛ КЛО РА ШКИ КОН ЦЕР ТИ У СТАР ЧЕ ВУ

Ше сти ро ђен дан
КУД-а „Нео лит”

РА ДО ВИ НА ВИ ШЕ МЕ СТА У БРЕ СТОВ ЦУ

Ни чу но ве „пе чур ке” и дру ге сад ни це

НО ВО СЕ ЉА НИ ОСНО ВА ЛИ ХУ МА НИ ТАР НО УДРУ ЖЕ ЊЕ

„Фе никс” гра ди ку ћу Крај ња но ви ма „из пе пе ла”

Аматеризам важан у развоју младих



Ни во све сти ста нов ни штва у
Ср би ји о зна ча ју ве зи ва ња си -
гур но сних по ја се ва то ком во -
жње у ау то мо би лу још увек
ни је за до во ља ва ју ћи. Због то га
се Упра ва са о бра ћај не по ли -
ци је Ми ни стар ства уну тра -
шњих по сло ва Ср би је 13. мар -
та при кљу чи ла ак ци ји по ја ча -
не кон тро ле ко ри шће ња по ја -
се ва ко ја се спро во ди у три де -
сет јед ној европ ској др жа ви до
19. мар та.

У овој ак ци ји су уче ство ва ла
и нео бе ле же на по ли циј ска во -
зи ла, а уни фор ми са ним са о -
бра ћај ци ма су по ма га ле и њи -
хо ве ко ле ге у ци ви лу. Ка да би
при ме ти ли во за че без ве за них
по ја се ва, они су оба ве шта ва ли
о то ме па тро ле са о бра ћај не
по ли ци је, ко је су за у ста вља ле
та ква во зи ла и ка жња ва ле њи -
хо ве во за че. Са о бра ћај на по -
ли ци ја је за у ста вља ла и во за че

ко ји су то ком во жње ко ри сти -
ли мо бил не те ле фо не.

У са о бра ћај ним не сре ћа ма
ко је су се до го ди ле у про шлој
го ди ни у пут нич ким во зи ли ма
по ги ну ло је сто осам де сет тро -

је во за ча (по вре ђе но 6.890) и
де ве де сет осмо ро пут ни ка
(по вре ђе но 5.699). Од укуп ног
бро ја на стра да лих пут ни ка, 55
од сто их је се де ло на пред њем,
а 45 од сто на зад њем се ди шту.

О ко ри сти од ко ри шће ња
си гур но сних по ја се ва до вољ но
го во ре по да ци да оно сма њу је
ри зик од тра гич них ис хо да у
са о бра ћај ним уде си ма за оне
на пред њим се ди шти ма за 50
од сто, а да су још си гур ни ји
они ко ји то ком во жње се де по -
за ди, јер је мо гућ ност њи хо вог
стра да ња сма ње на за 75 про -
це на та. Осим то га, број ни во -
за чи и њи хо ви пут ни ци ко ји
су до жи ве ли са о бра ћај не не -
сре ће ис па да ли су из во зи ла
ако ни су би ли ве за ни и због
то га су стра да ли.

Где је Ср би ја ка да је реч о
то ме у од но су на оста так Евро -
пе, мо же се ви де ти и из по да -
тка да се у раз ви је ним зе мља -
ма са да спро во де ре клам не
кам па ње за ве зи ва ње по ја се ва
на зад њим се ди шти ма, с об зи -
ром на то да они ко ји се де на -
пред по шту ју ту оба ве зу.

СА О БРА ЋАЈ НА ПО ЛИ ЦИ ЈА СПРО ВЕ ЛА ВЕ ЛИ КУ АК ЦИ ЈУ

Кон тро ла ве зи ва ња си гур но сних по ја се ва

Вој ни ин ва ли ди до 13. ок то -
бра ове го ди не мо гу под не ти
зах тев за упу ћи ва ње на опо ра -
вак или бањ ско и кли мат ско
ле че ње.

Ка ко је са оп штио Сек тор за
бо рач ко-ин ва лид ску за шти ту
при Ми ни стар ству за рад и за -
по шља ва ње, уз обра зац зах те -
ва тре ба при ло жи ти ре ше ње
над ле жног ор га на о при зна -

том свој ству вој ног ин ва ли да
и по след њи из ве штај ле ка ра
спе ци ја ли сте (од го ва ра ју ће
гра не спе ци ја ли за ци је), не
ста ри ји од го ди ну да на.

Уз та до ку мен та нео п ход -
но је при ло жи ти и по пу њен
обра зац зах те ва за упу ћи ва -
ње на опо ра вак или бањ ско-
кли мат ско ле че ње, ко ји се
мо же пре у зе ти на ин тер нет

сај ту Ми ни стар ства за рад
http://www.minrzs.gov.rs/la-
t/konkursi.

Зах те ве тре ба по сла ти на
адре су: Ми ни стар ство за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и со -
ци јал на пи та ња, Сек тор за
бо рач ко-ин ва лид ску за шти -
ту, Ма ке дон ска 4, Бе о град.
На ко вер ти оба ве зно тре ба
на зна чи ти „зах тев за бањ ско

и кли мат ско ле че ње и опо ра -
вак”. Зах те ви ко ји бу ду по -
сла ти на кон на ве де ног ро ка
не ће би ти раз ма тра ни.

Петак, 17. март 2017.
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Про шле го ди не 
отво ре но 10.500
пред ме та по во дом
при ја ва гра ђа на

На сај ту Окру га би ће
об ја вље на бро шу ра 
о пра ви ма ку па ца

Гра ђа ни ко ји су због би ло ког
раз ло га би ли не за до вољ ни
услу га ма тр го ва ца, мо гу се
жа ли ти због то га Оде ље њу
тр жи шне ин спек ци је ко ја де -
лу је у окви ру Ју жно ба нат ског
управ ног окру га.

На чел ни ца тог оде ље ња Би -
ља на Де ја но вић из ја ви ла је да
је то мо гу ће учи ни ти на три
на чи на.

– Пр ви је да они ко ји има ју
ре кла ма ци ју до ђу на че твр ти
спрат у згра ди Град ске упра ве
и оста ве је у пи сар ни ци Ју -
жно ба нат ског управ ног окру -
га. Дру га мо гућ ност је сла ње
при ја ве на имејл адре су trzi-
sna.pancevo@mtt.gov.rs, а тре -
ћа оп ци ја је при ја ва на де жур -
ни те ле фон 345-239 сва ког
рад ног да на од 7.30 до 13.30.
При ја ве пре ко те ле фо на при -
ма де жур ни ин спек тор – об ја -
сни ла је Де ја но ви ће ва.

Она је то ре кла на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре одр жа ној
15. мар та у се ди шту Ју жно ба -
нат ског управ ног окру га по во -
дом Ме ђу на род ног да на по -
тро ша ча. По ред ње, но ви на ри -
ма су се обра ти ле и на чел ни ца
Окру га Да ни је ла Лон чар и на -
чел ни ца Оде ље ња ин спек ци је
ра да Би ља на Дра же вић.

Го во ре ћи о то ме на шта су
се нај ви ше од но си ле жал бе
по тро ша ча у про шлој го ди ни,
Би ља на Де ја но вић је ре кла да
су они за ме ра ли због не ис ти -
ца ња це на на ар ти клу или у
це нов ни ку услу га, не да ва ња
фи скал ног ра чу на за про да ту
ро бу или из вр ше ну услу гу, на -

ЈУ ЖНО БА НАТ СКИ УПРАВ НИ ОКРУГ

РАД ИН СПЕК ЦИЈ СКИХ СЛУ ЖБИ 
НА ВИ СО КОМ НИ ВОУ

ХРОНИКА

Страну припремио
Михајло

Глигорић

ср тљи вог по на ша ња тр го ва ца,
њи хо вог до ла ска у ста но ве ку -
па ца, сла ња ка та ло га пу тем
СМС-ова или њи хо вог уба ци -
ва ња у по штан ске сан ду чи ће и
не ре а го ва ња по во дом под не -
тих ре кла ма ци ја.

– Уко ли ко тр го вац ни је ува -
жио при го вор по тро ша ча због
ква ли те та ро бе и од био је ње -
гов зах тев за за ме ну, по прав ку
и по вра ћај нов ца, ни је мо гу ће
обра ћа ње Тр жи шној ин спек -
ци ји, већ се тре ба обра ти ти
удру же њи ма по тро ша ча за
Вој во ди ну, Бе о град и ју жну
Ср би ју. По тро ша чи ко ји ни су
за до вољ ни њи хо вим од лу ка ма
мо гу се обра ти ти су ду. Уко ли -
ко је у пи та њу ро ба чи ја је
вред ност ма ња од 500.000 ди -
на ра, ни је пред ви ђе но да уз
ту жбу по тро шач пла ћа и так су
– на гла си ла је Де ја но ви ће ва.

Она је скре ну ла па жњу и на
то да куп ци тре ба да чу ва ју ра -
чу не за ку пље ну ро бу, јер су
ре кла ма ци је без њих не мо гу -

ће. До да ла је и да су тр гов ци
ду жни да из да ју по твр де куп -
ци ма ко ји су уло жи ли ре кла -
ма ци ју.

– Ви са чу вај те ту по твр ду, а
тр го вац је ду жан да вам у ро ку
од осам да на од го во ри ка ко ће
ре а го ва ти по во дом ва ше ре -
кла ма ци је: мо ра да пре ци зи ра
да ли ће вам за ме ни ти ро бу
или вра ти ти но вац – на гла си -
ла је она.

На чел ни ца Ју жно ба нат ског
управ ног окру га Да ни је ла
Лон чар на ја ви ла је да ће на
сај ту те ин сти ту ци је (www. ju-
znobanatski.okrug. gov. rs) би -
ти об ја вље на бро шу ра Ми ни -
стар ства тр го ви не о пра ви ма
по тро ша ча, на чи ну под но ше -
ња ре кла ма ци ја и те ле фон -
ским бро је ви ма над ле жних
слу жби и ин сти ту ци ја.

Она је об ја сни ла да гра ђа ни
ко ји због би ло ког про бле ма ко -
ји су има ли же ле да се обра те
ин спек циј ским слу жба ма, мо гу
то ура ди ти та ко што ће оста ви -

ЗА ВОЈ НЕ ИН ВА ЛИ ДЕ

Мо гућ од ла зак у ба ње

ти жал бе у пи сар ни ци Ју жно ба -
нат ског окру га, по сла ти их по -
штом на адре су: Трг кра ља Пе -
тра Пр вог 2–4 (Ју жно ба нат ски
управ ни округ) или по сла ти
имејл на адре су kabinet@ju-
znobanatski.okrug. gov. rs.

– Отво ре ни смо за све гра -
ђа не. По сту па мо по свим при -
ја ва ма, без об зи ра на то да ли
су пот пи са не или ано ним не.
Пред ла жем да бу ду пот пи са -
не, јер је то је ди ни на чин да
од го во ри мо шта смо ура ди ли
по во дом њих, а же лим да на -
гла сим да је за га ран то ва но да
иден ти тет под но си о ца при ја -
ве не ће би ти от кри вен су бјек -
ту кон тро ле. Ју жно ба нат ски
округ је отво рен за све гра ђа -
не и њи хо ве при мед бе, о че му
го во ри по да так да је у про те -
клој го ди ни об ра ђе но око
10.500 пред ме та. То зна чи да
су ажур ност и ефи ка сност ин -
спек циј ских слу жби би ле на
ви со ком ни воу – на гла си ла је
Да ни је ла Лон чар.

У ор га ни за ци ји бо рач ког
удру же ња „Срп ски рат ни ве -
те ра ни”, 24. мар та у под не
би ће обе ле же на го ди шњи ца
НА ТО агре си је и бом бар до -
ва ња Ср би је.

„’Срп ски рат ни ве те ра ни’
су то ком про те клих го ди на
обе ле жа ва ли тај дан у Фа бри -
ци ави о на ’Утва’, али са да је
до не та од лу ка да се то про ме -
ни и да се од ове го ди не оку -
пља мо ис пред спо ме ни ка на -
шим су гра ђа ни ма ко ји су из -
гу би ли жи во те у ра то ви ма во -

ђе ним од 1991. го ди не. Тај
спо ме ник је за хва љу ју ћи на -
ма по диг нут у цен тру гра да.
НА ТО агре си ја на Ср би ју не
сме се ни кад за бо ра ви ти и за -
то по зи ва мо све за ин те ре со -
ва не гра ђа не, по ро ди це по ги -
ну лих уче сни ка ра то ва 1991–
1999. го ди не, сва срод на бо -
рач ка удру же ња, гра до на чел -
ни ка, при пад ни ке вој ске и по -
ли ци је и чла но ве на ше ор га -
ни за ци је да при су ству ју овом
до га ђа ју”, пи ше у са оп ште њу
„Срп ских рат них ве те ра на”.

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ 

„СРП СКИХ РАТ НИХ ВЕ ТЕ РА НА”

Обе ле жа ва ње го ди шњи це 
НА ТО агре си је

У по не де љак, 13. мар та, у
ве чер њим ча со ви ма, у Фи -
скул тур ној ули ци број 9 у
Ка ча ре ву из био је по жар, у
ко јем је по ги нуо 31-го ди -
шњи К. Т., а ње гов отац, стар
63 го ди не, те шко је по вре -
ђен. Због те жи не по вре да
ко је је за до био, он је пре ба -
чен на Вој но ме ди цин ску
ака де ми ју у Бе о гра ду.

О овом по жа ру ва тро га сци -
ма је ја вље но у 20.13, на кон
че га су на ин тер вен ци ју по -
сла ли три во зи ла и сед мо ро
љу ди. Иа ко су они бр зо уга си -
ли ва тру, за 31-го ди шњег
мла ди ћа ни је би ло спа са.
Чла но ви еки пе Хит не по мо -
ћи, ко ји су та ко ђе иза шли на
ли це ме ста, мо гли су са мо да
кон ста ту ју ње го ву смрт. 

У ПО ЖА РУ У КА ЧА РЕ ВУ 

По ги нуо 31-го ди шњак 

Инспектори рада у Панчеву
спровели су 1.831 надзор из
области радних односа, здра-
вља и безбедности на раду у
2016. години. Као резултат
тога, донели су 200 решења
којима су наложили преду-
зимање 437 мера за отклања-
ње уочених неправилности.

– Осим тога, поднет је 181
захтев за покретање прекр-
шајног поступка. Током ин-
спекцијских надзора затече-
но је 545 лица која су ради-
ла на црно, након чега је за-
хваљујући интервенцијама

инспекције са њих 516 за-
снован радни однос. То је
изнад 95 одсто – изјавила је
начелница Инспекције рада
Биљана Дражевић на кон-
ференцији за новинаре одр-
жаној 15. марта.

Говорећи о случајевима
повређивања на раду, она је
истакла да их је било 44, што
је мање него 2015. године.
Нагласила је да ће приорите-
ти у раду Инспекције рада и
ове године бити смањење
броја несрећних случајева и
борба против рада на црно.

АКТИВНОСТ ИНСПЕКЦИЈЕ

ЗА РАД У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

Петсто четрдесет пет 
лица радило на црно



У ор га ни за ци ји Гра ђан ске ак -
ци је Пан че во, у ка феу „Ку пе” је
10. мар та одр жа на три би на по -
во дом 8. мар та, ме ђу на род ног
да на бор бе за жен ска пра ва.

Го шће су би ле Бор ка Па ви ће -
вић, Ср би јан ка Ту рај лић и Аи да
Ћо ро вић, не ке од до са да шњих
до бит ни ца на гра де „Осва ја ње
сло бо де”, по кре ну те 2001. го ди -
не у част по сла ни ка На род не
скуп шти не Ср би је Ма је Мар -
ши ће вић Та сић, ко ја је тра гич -
но на стра да ла. На три би ни је
го во ри ла и Алек сан дра Бе рић,
пред став ни ца фон да ци је ко ја
до де љу је ту на гра ду, а во ди тељ
је био но ви нар Не над Жив ко -
вић.

При зна ње „Осва ја ње сло бо -
де” до де љу је се же на ма ко је су
до при не ле про мо ци ји људ ских
пра ва, из град њи ин сти ту ци ја
прав не др жа ве, као и афир ма -
ци ји вред но сти де мо кра ти је и
по ли тич ке то ле ран ци је.

Од го ва ра ју ћи на пи та ња о
пред сто је ћим из бо ри ма, Ср -
би јан ка Ту рај лић је ре кла да је
ва жно ани ми ра ти што ви ше
оних ко ји још увек ни су од лу -
чи ли да ли ће гла са ти и апе ло -
ва ти на њих да 2. апри ла оба -
ве зно иза ђу на би ра ли шта.

Бор ка Па ви ће вић је по ста -
ви ла пи та ње ка ко је мо гу ће да
у Ср би ји да нас има мно го љу -
ди ко ји те шко жи ве, а ћу те и
не же ле да се су прот ста ве то -
ме. Ре кла је да је не ве ро ват но
ко ли ко су рас про стра ње ни па -

ДРУШТВО
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ОДР ЖА НА ТРИ БИ НА О СЛО БО ДИ У ДА НА ШЊЕМ ДРУ ШТВУ

НИ ШТА БЕЗ ГРА ЂАН СКЕ ХРА БРО СТИ

сив ност, ми ре ње са са да шњим
ста њем и страх од би ло ка кве
про ме не.

Јед но од пи та ња из пу бли ке
би ло је шта уче сни це три би не
ми сле о Љу би ши Пре ле та че -
ви ћу Бе лом.

– То што је он ура дио, за ни -
мљи во је, сим па тич но и до бро,
и ути ца ће на ап сти нен те да
иза ђу на из бо ре. С об зи ром на
то да су по ли тич ке пар ти је по -
ста ле слу жбе за за по шља ва ње
по доб ног ка дра, нор мал но је
што jе ре зул тат то га не за до -
вољ ство, по себ но мла дих, и
што су се по ја ви ле та кве не -

шњу власт. Не мо же мо да уђе -
мо ни у је дан јав ни про стор, јер
су нам од у зе ти, а ко ли ко смо
спрем ни да се бо ри мо за њих и
да их вра ти мо, с об зи ром на то
да су они на ши и не при па да ју
са да шњој вла сти, за ви си са мо
од нас са мих. До та да, ја за хва -
љу јем вла сни ку ка феа „Ку пе”
Ду ша ну Кне же ви ћу, ко ји усту -
па свој обје кат за сва ко оку -
пља ње на ко је до ла зе они што
има ју гра ђан ску хра брост и же -
ле да чу ју сло бод ну јав ну реч –
из ја ви ла је чел ни ца НВО Гра -
ђан ска ак ци ја.

М. Глигорић

фор мал не ини ци ја ти ве као
што је ње го ва – ре кла је Бор ка
Па ви ће вић.

Љи ља на Спа сић је скре ну ла
па жњу на то да је у на шем гра -
ду не мо гу ће ор га ни зо ва ти
три би ну у би ло ком јав ном
про сто ру уко ли ко се на њој не
го во ри афир ма тив но о СНС-у
и Алек сан дру Ву чи ћу.

– От ка ко је у Пан че ву одр -
жан „Арт фри дом фе сти вал”,
ни у јед ној кул тур ној уста но ви
у гра ду ни је мо гу ће одр жа ти
три би ну на ко јој би го во ри ли
ин те лек ту ал ци ко ји су кри тич -
ки на стро је ни у од но су на са да -

У СУ СРЕТ УПИ СУ У ПР ВИ РАЗ РЕД

Одр жа на отво ре на вра та у „Ђу ри ној шко ли”

„Варљива девојка” Порше да Косте
Лизи тражи уточиште у ба-
ру, јер се досађује на рођен-
данској забави и жели да из-
бегне удварања. Међутим,
један лепи плавокоси му-
шкарац запада јој за око и
она напросто не може да
скрене поглед с њега. И он је
једнако заинтересован за
њу. Међутим, убрзо је пози-
ва у своју собу и постаје ја-
сно да он мисли како је Ли-
зи ексклузивна проститутка.

Иако растрзана, Лизи од-
лучује да прихвати игру, јер
осећа да не сме пропустити
прилику да проведе ноћ с
тако привлачним, самоуве-
реним мушкарцем. Џон има
оно „нешто” због чега не мо-
же да му каже „не”, чак и
кад открије како воли да го-
сподари у спаваћој соби. Из-
игравање проститутке се ко-
си са свим њеним начелима,
али поред тог необичног му-
шкарца она се осећа живље

и испуњеније него икад ра-
није. Међутим, јасно јој је да
Џону она никад неће бити
нешто више од девојке за
игру.

Порша да Коста је једна
од омиљених списатељица
еротских романа.

Два читаоца који до среде, 22. марта, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Зашто волите ерот-
ске романе?”, наградићемо по једним примерком књиге „Варљива де-
војка” Порше да Косте. 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.

Њујорк, 1888. Гасне лампе
и даље трепере на градским
улицама, јер је употреба
електричног светла тек у за-
четку. Особа која буде про-
менила ноћ у дан, ући ће у
историју и зарадиће огром-
но богатство. Млад и неис-
кусан адвокат Пол Крават
прихвата случај који је на-
изглед немогуће добити.

Његовог клијента Џорџа
Вестингхауса тужио је То-
мас Едисон, а пред њим је
тежак задатак: Едисон је
препреден, опасан против-
ник, са огромним средстви-
ма на располагању.

У потрази за истином, Пол
се сусреће с Николом Те-
слом, ексцентричним и бри-
љантним изумитељем, који
можда држи кључ победе
над Едисоном, и Агнес Хан-
тингтон, прелепом оперском

певачицом, која доказује да
је беспрекоран извођач на
сцени и ван ње.

Напослетку, Пол ће от-
крити да сви на његовом пу-
ту играју своју игру и да ни-
ко није онакав каквим се ис-
прва чини.

„Последњи дани ноћи” 
Грејама Мура

Два чи та о ца ко ји до сре де, 15. мар та, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Да ли је те шко по -
ста ти про гра мер?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Ка ко
по ста ти про гра мер” Шо на Мак ма ну са. 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 је
те шко по ста ти про гра мер.
„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 „Ка ко по -
ста ти про гра мер” Шо на
Мак ма ну са 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 је те шко по ста ти про -
гра мер, те шко је оста ти про -
гра мер.” 061/6131...

„Ка кви те шко, па сви смо
ми про гра ме ри за пре жи -
вља ва ње.” 064/1792...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај -
кре а тив ни јих од го во ра на
пи та ње да ли би суд би на
рим ског ца ра Ју ли ја на би ла

дру га чи ја да је ипак по стао
све ште ник. Они ће осво ји ти
по је дан при ме рак књи ге
„Ју ли јан” Ива на Ива њи ја.

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. Дру га чи ја би би ла да
је по стао пред сед ник Ср би -
је.” 064/2047...

„Ге не рал но не, јер је ње -
го ва суд би на да бу де ве чан.
Ива њи га је као ца ра ове ко -
ве чио сво јим ро ма ном, а да
је по стао све ште ник, си гур -
но би, у ду хов ном сми слу,
до се гао до ви си на вред них
веч ног по ме на.” 063/1815...

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

Про грам за пре жи вља ва ње

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Основ на шко ла „Бо ри сав Пе -
тров Бра ца” про сла ви ла је 6.
мар та ро ђен дан. Све ча на при -
ред ба је одр жа на, као и сва ке
го ди не, у са ли за фи зич ко вас -
пи та ње. Уче ни ци су се озбиљ -
но при пре ми ли и по ка за ли
пред на став ни ци ма, ро ди те -
љи ма и го сти ма сво ју кре а тив -
ност и та ле нат.

На са мом по чет ку пред ста -
ви ли су се нај мла ђи го сти из
вр ти ћа „Не вен” и „Сун це”.
Пред школ ци су кроз за ни мљи -
ве ре ци та ци је и раз ли чи те игре
по ка за ли шта су све на у чи ли.
Уче ни ци ни жих раз ре да при -
пре ми ли су за ни мљи ве ре ци -
та ци је о шко ли, мо гле су се чу -
ти и ау тор ске пе сме уче ни ка
тре ћих раз ре да, а пу бли ка је
ужи ва ла и гле да ју ћи ду хо ви те
ске че ве као што су „Сва ђа ци -
фа ра”, „Фа тал но глу па гла ва” и
„Ре цепт”. Свој до при нос про -
сла ви да ли су и чла но ви ита ли -
јан ске сек ци је. Они су из ве ли
тра ди ци о на лан плес с ју га Ита -
ли је, из На пу ља, „Тarantella

Napoletana”. Шта се до го ди ка -
да је не ко раз ма жен, са мо жив
и пре ви ше из бир љив, по ка за ли
су на ду хо вит на чин уче ни ци
сед мог раз ре да, у од лом ку из
пред ста ве „Из би ра чи ца”. Оду -
ше вље ње при сут них иза зва ле
су ин тер пре та ци је пе са ма гру -

па „Ван Гог” и „Пар ти бреј кер -
си”, ко је су из ве ли уче ни ци
сед мог раз ре да. При ред ба је
за вр ше на хор ском пе смом
„Нек свуд љу бав сја”.

Обе ле жа ва ње да на шко ле
на ста вље но је и на ред них да на.
Уто рак, 7. март, био је по све -

ћен књи жев но сти. Тог да на је
уче ни ке ни жих раз ре да  по се -
ти ла пан че вач ка пе сни ки ња
Ру жи ца То мић, ко ја је би ла ђак
те шко ле. Ма ли ша ни су ужи ва -
ли слу ша ју ћи по е зи ју, али је и
пе сни ки ња има ла при ли ку да
чу је са мо стал но ства ра ла штво
уче ни ка. Уче ни ци ви ших раз -
ре да су овај дан ис ко ри сти ли
за за ни мљи ве раз го во ре с на -
став ни ци ма о ли те ра ту ри ко ју
ко ри сте при уче њу.

Спорт ски дан је одр жан у
сре ду, 8. мар та. Та да су ор га -
ни зо ва ни ко шар ка шки и од -
бој ка шки тур нир, као и так -
ми че ње уче ни ка у спрет но сти.
Тра ди ци о нал но је од и гра на
при ја тељ ска од бој ка шка утак -
ми ца из ме ђу уче ни ка и на -
став ни ка. По сле не из ве сног
ме ча по бе ду је од не ла еки па
на став ни ка.

За вр ше так све ча не не де ље у
ОШ „Бо ри сав Пе тров Бра ца”
про те као је у за ни мљи вим
дру штве ним игра ма.

А. Ж.

Основ на шко ла „Ђу ра Јак -
шић” ор га ни зо ва ла је у по не -
де љак, 13. мар та, су срет с ро -
ди те љи ма бу ду ћих пр ва ка по -
во дом упи са у пр ви раз ред, јер
већ на ред ног ме се ца по чи ње
еви ден ти ра ње и те сти ра ње ма -
ли ша на. Као и сва ке го ди не,
за по сле ни у овој обра зов ној
уста но ви пре зен ту ју ро ди те -
љи ма по тен ци ја ле шко ле и
пру жа ју им нео п ход не ин фор -
ма ци је ка ко о са мој уста но ви,
та ко и о упи су. Оно што за по -
сле не у шко ли мо ти ви ше да
ор га ни зу ју ову ак тив ност, је сте
же ља да се пру жи по др шка ма -
ли ша ни ма и ро ди те љи ма, јер
је по ла зак у пр ви раз ред је дан
од нај ва жни јих пе ри о да у жи -
во ту сва ког де те та и по ро ди це.

И овог пу та струч не слу жбе
„Ђу ри не шко ле” од го ва ра ле су
на мно го број на пи та ња и по -

де ли ле низ ко ри сних са ве та
ко ји се од но се на што бо љу
при пре му де те та за пред сто је -
ће те сти ра ње, али и за по ла зак
у шко лу. За раз ли ку од про -

шле го ди не, овог пу та су пре -
зен та ци ја и раз го вор с ро ди те -
љи ма одр жа ни у са мој шко ли,
а не у пред школ ским уста но -
ва ма, та ко да су оче ви, мај ке и

ста ра те љи би ли у при ли ци да
ви де школ ски про стор, учи о -
ни це, на став на сред ства и још
мно го то га. То ком ви ше ча сов -
ног раз го во ра би ло је ре чи о
на став ним и ван на став ним
ак тив но сти ма, днев ној и не -
дељ ној ди на ми ци ра да, рас по -
ре ду ча со ва, из бор ним пред -
ме ти ма, днев ном бо рав ку и
слич но. Ме ђу го сти ма су би ли
и бу ду ћи пр ва ци, ко ји су та ко
има ли мо гућ ност да на тре ну -
так до жи ве и осе те ат мос фе ру
ко ју не гу је ова обра зов на уста -
но ва.

Шко ла се по тру ди ла да го -
сти ма бу де при јат но. Та лен то -
ва ни ђа ци при пре ми ли су за
го сте упе ча тљив про грам са -
ста вљен од во кал но-ин стру -
мен тал ног из во ђе ња број них
ну ме ра.

З. С.

ДАН ШКО ЛЕ „БО РИ САВ ПЕ ТРОВ БРА ЦА”

Ре ци та ци је, ита ли јан ски плес, од бој ка...
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ШКОЛ СКО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У КА РА ТЕУ

БРОН ЗА ЗА ЈА НУ КОЈ ЧИЋ
Со ли дан успех 
пан че вач ких бо ра ца

Од лич на ор га ни за ци ја
так ми че ња

Наш град је про шлог ви кен да
био до ма ћин Школ ског пр вен -
ства Ср би је у ка ра теу. Ха ла
спор то ва на Стре ли шту би ла је
по при ште од лич них бор би, јер
су се над ме та ли ве ро ват но нај -
ква ли тет ни ји так ми ча ри у на -
шој зе мљи, ко ји су до за вр -
шног тур ни ра сти гли по бе да ма
на оп штин ским, град ским и
зон ским пр вен стви ма.

Из Ка ра те клу ба „Ди на мо”
на сту пи ло је је да на ест так ми -
ча ра, уче ни ка основ них и
сред њих шко ла. Уз тре не ре
Ди на ма, ве ли ку по моћ на са -
мом так ми че њу бор ци ма је
пру жио и Мир ко Но во вић,
агил ни про фе сор из ОШ
„Бран ко Ра ди че вић”. На овом
тур ни ру су уче ство ва ли: Со -
фи ја Бу ба ло, Ан ђе ла Ђе кић,
Ми ли ца Га гић, Је ле на Ми лен -
ти је вић, Ан дри ја Ра ди во јев,
Сте фан Стој ко вић, Алек сан -

дар Зде шић, Ја на Ко ји чић,
Дар ко Спа сков ски, Ми хај ло
Пет ко вић и Урош Пе тро вач ки.

Сви так ми ча ри су се од лич -
но бо ри ли, али је брон за ну ме -
да љу осво ји ла са мо од лич на
Ја на Ко ји чић, у ка те го ри ји
пре ко 50 кг, у кон ку рен ци ји
уче ни ца пр вих и дру гих раз ре -

да сред њих шко ла. На ко -
рак до тро фе ја ста ла је сјај -
на пи о нир ка Ан ђе ла Ђе кић
(тре ћи и че твр ти раз ре ди
основ них шко ла). Она је
мо ра ла да се за до во љи че -
твр тим ме стом. Исти пла -
сман имао је и ју ни ор Урош
Пе тро вач ки у ка те го ри ји до
63 кг, а са мо по вре да но ге
га је оме ла да осво ји ме да -
љу. На до мак осва ја ња од -
лич ја био је и ка дет Алек -
сан дар Зде шић у кон ку рен -
ци ји уче ни ка сед мих и
осмих раз ре да. Од лич ни
ка таш је за у зео пе то ме сто.

Од лич не су би ле и так ми -
чар ке Ка ра те клу ба „Мла -
дост”.

Јо ва на Но ва ков из шко ле
„Брат ство –је дин ство” так -
ми чи ла се у кон ку рен ци ји
уче ни ца сед мих и осмих
раз ре да у бор ба ма. Она се
ла вов ски бо ри ла и сти гла је
до че твр тог ме ста. По сле
две по бе де из бо ри ла се за

ула зак у ре пер саж, јер је у ква -
ли фи ка ци ја ма из гу би ла од
јед не фи на лист ки ње. По бе ди -
ла је у ре пер са жу, али је у бор -
би за ме да љу из гу би ла због по -
вре де ко ле на. Та ко је про шло -
го ди шња пр ва ки ња Ср би је у
ка те го ри ји на да по ка за ла да
мо же успе шно да се но си и са
ста ри ји ма у ка те го ри ји ка де та.

Дру ге две пред став ни це КК-
а „Мла дост”, На та ша Пап
Мар ко вић и Та ра Ар се но вић,
так ми чи ле су се у ка те го ри ји
ка та у кон ку рен ци ји уче ни ца
тре ћих и че твр тих раз ре да.
Ус пе ле су да по бе де у две рун -
де, што је до бар успех, с об зи -
ром на то да оне но се на ран џа -
сти по јас, а да су у ка те го ри ји
на сту пи ле и так ми чар ке с бра -
он по ја се ви ма.

Град Пан че во, Спорт ски са -
вез на ше га гра да, Са вез за
школ ски спорт и ЈКП „Мла -
дост” од лич но су ор га ни зо ва -
ли ово так ми че ње.

А. Жив ко вић

У Новом Саду је прошлог
викенда одржано Првенство
Србије на кајакашким ерго-
метрима. Под покровитељ-
ством Кајакашког савеза
Србије, такмичење је орга-
низовао ККК Војводина.

Биле су заступљене све
старосне категорије: пиони-
ри, кадети, јуниори, сенио-
ри и ветерани. Девојке су се
такмичиле на деоницама од
200 и 500 метара, а мушкар-
ци на 200 и 1.000 метара.
ККК Панчево је предста-
вљало пет такмичара, а нај-
бољи резултат остварила је
репрезентативка Србије и
првакиња Европе у јуниор-
ској конкуренцији Биљана
Релић. Она је заузела друго
место на стази од 500 м, а у
дисциплини на 200 м осво-
јила је златно одличје у кон-
куренцији сениорки.

Пред кајакашима с Тами-
ша је Куп Србије, који ће
уједно бити и изборно так-
мичење за репрезентацију
Србије у кајаку и кануу на
мирним водама. А. Ж

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 

НА КАЈАКАШКИМ ЕРГОМЕТРИМА

Биљана нема премца

Раг би клуб Бо рац – ве те ра ни из
Стар че ва био је до ма ћин и тех -
нич ки ор га ни за тор при ја тељ ске
утак ми це из ме ђу ју ни ор ске ре -
пре зен та ци је Ср би је и РК-а Ди -
на мо 1954. Био је то пр ви од три
тест-ме ча на шег на ци о нал ног
ти ма ко ји се при пре ма за Европ -
ско пр вен ство у Сло вач кој.

По из у зет но хлад ном вре -
ме ну, али пред око 300 љу би -
те ља раг би ја, ре пре зен та ци ја
Ср би је по бе ди ла је с 20:5. Тре -

ба на по ме ну ти да је Ди на мо
1954 играо осла бљен, јер сед -
мо ри ца пр во ти ма ца на сту па ју
за ју ни ор ску ре пре зен та ци ју,
та ко да су за пан че вач ки тим
игра ла и три ве те ра на Бор ца:
Ђер фи, Ко стић и Ћо сић.

– Из у зет но сам по но сан на ју -
ни о ре Ди на ма ко ји су на сту па ли
за на ци о нал ну се лек ци ју, што
са мо по твр ђу је да наш тро го ди -
шњи рад са овом де цом ни је уза -
лу дан. Си гу ран сам да ће ве ћи на

њих из бо ри ти ме сто у ау то бу су
за Сло вач ку – ре као је тре нер
Алек сан дар Не дељ ко вић.

РК Бо рац – ве те ра ни по ка -
зао се као пра ви до ма ћин, а
ор га ни за ци ја и го сто прим ство
би ли су на нај ви шем ни воу.

– За крат ко вре ме ус пе ли
смо да се до го во ри мо с ди рек -
то ром и на став ни ци ма фи зич -
ког вас пи та ња ОШ „Вук Ка ра -
џић” о уво ђе њу раг би ја у шко лу,
а ова утак ми ца би ла је пра ва

про па ган да на шег спор та.
Дра го ми је што нам је РСС
ука зао част да ми бу де мо до -
ма ћи ни и ко ри стим при ли ку
да на ја вим да ће кра јем ма ја
Стар че во би ти ор га ни за тор
тур ни ра лет ње ли ге школ ског
раг би ја – до дао је Ра ди во је Та -
ско вић, пред сед ник РК-а Бо -
рац – ве те ра ни.

До ма ћи ни су обез бе ди ли
хра ну и осве же ње за све уче сни -
ке ма ни фе ста ци је. А. Ж.

ЛЕ ПА СПОРТ СКА ПРИ РЕД БА У СТАР ЧЕ ВУ

Дан посвећен рагбију

ПЕТЛИЋИ НАЈБОЉИ

У Руми је прошлог викенда одржан завршни турнир Зим-

ске лиге у рагбију, на којем су учествовале 24 екипе.

РК Динамо 1954 представио се са четири пионирске

екипе и три тима петлића (укупно 45 младих играча).

У конкуренцији петлића Динамо је освојио прво место,

а у надметању пионира заслужио је треће и четврто место.

Најмлађи чланови РК-а Динамо 1954 наступиће крајем

априла у Купу Србије.

Традиционалан, 35. међународни џудо-
турнир за пионире и кадете под називом
„8. март” одржан је прошлог викенда у
Зрењанину.

У конкуренцији око 400 младих бораца
из Русије, Словеније, Румуније, Мађарске
и Србије одличне резултате остварили су
и чланови ЏК-а „Панчево”, које је пред-

водио тренер Марко Атанасов. Нина Ал-
бијанић и Милош Мандарић освојили су
најсјајнија одличја, Лазар Ваневски и Не-
мања Нишић окитили су се сребрним ме-
даљама, а бронзе су заслужили Александар
Лупулов и Филип Паланачки. Учествовао
је и Вук Бабић. 

А. Ж

ЏУДО-ТУРНИР У ЗРЕЊАНИНУ

Милош и Нина на трону

Долово ће у суботу, 18. мар-
та, још једном бити дома-
ћин Регионалне смотре ов-
нова, коју ће једанаести пут
организовати Удружење од-
гајивача оваца „Банат” из
Панчева.

Овогодишња манифеста-
ција одвијаће се на платоу
иза Месне заједнице, а по-
четак дружења заказан је за
9 сати. У то време очекује се
долазак гостију из других
панчевачких села, као и с
територије Вршца и целог
региона, односно нешто
удаљенијих места, попут
Иланџе, Идвора, Сакула,
Уздина...

Након што грла буду у бок-
совима, око 10 сати, догађај
ће бити свечано отворен.

Потом ће жири разгледа-
ти изложбене „експонате” и
оцењивати њихове квалите-
те. Надметање ће бити одр-
жано у две старосне катего-
рије: за такозване шиљегане
узраста од шест месеци до
годину дана, као и за стари-
је стасале примерке. Ова
подела важиће за две врсте
оваца – цигаје и беле, па ће
напослетку бити проглаше-
на четири победника. На-
граде ће бити додељене у 12
сати у сали доловачког До-
ма културе. Ј. Ф.

У СУБОТУ У ДОЛОВУ

Једанаеста
смотра овнова

Месна заједница Котеж је,
заједно с Куварским дру-
штвом Панчево, приредила
хуманитарни концерт у су-
боту, 11. марта.

Том приликом се у био-
скопској сали поменуте
градске институције окупи-
ло преко шездесеторо пле-
менитих људи с намером да
дају добровољни прилог за
поправљање услова на Деч-
јем одељењу Опште болнице.

Када је реч о самом про-
граму, битно је истаћи да су,
након уводних извођача, на-

ступили гости вечери – ру-
ски ансамбл „Вољни дом”,
који је врсним извођењем
препознатљивих класика из
нама пријатељске земље
својски загрејао дланове пу-
блике.

Након свега председник
Скупштине МЗ Котеж Бо-
шко Опачић навео је да је
прикупљено двадесет чети-
ри хиљаде динара, као и да
ће институција коју он
предводи наставити да орга-
низује хуманитарне акције.

Ј. Ф.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У МЗ КОТЕЖ

„Вољни дом” 
за дечју болницу
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МЕР ЦЕ ДЕС ви то,
2000. го ди ште, ско ро
ре ги стро ван, без ула -
га ња. 064/886-50-02.
(СМС)

РЕ НО 4, 1991. го ди -
ште, ГТЛ, 1.1, ре ги -
стро ван до ја ну а ра
2018, атест пли на,
атест ку ке, у од лич -
ном ста њу. 064144-
37-33. (236052)

СКУ ТЕР 50 ццм, 2006,
не што не ис пра ван,
120 евра. 013/370-
534, 063/436-918.
(237079)

ПРО ДА ЈЕМ варт бург,
не ре ги стро ван.
064/195-28-31.
(236683)

СКУ ТЕР пи ја ђо фри,
бео, 2002. 064/149-
24-70. (236956)

ЈУ ГО 55, 1990. мо тор
ге не рал но ра ђен, ре -
ги стро ван до ма ја
2017. 066/343-476.
(236908)

ПРО ДА ЈЕМ шко ду
фе ли ци ју 1.9, ди зел,
ре ги стро ван, вла сник.
063/707-19-64.
(236909)

ШКО ДА фе ли ци ја ди -
зел, 1998. го ди ште,
ме та лик, цр вен, про -
блем бош пум па, има
дру га, 470 евра.
064/110-70-71.
(236938)

ОПЕЛ кор са 1.0,
2002, ме та лик сре -
брн, тек ре ги стро ван,
из у зе тан, га ра жи ран,
вла сник. 064/123-63-
65. (236944)

ХИТ НО про да јем до -
бро очу ва ну шкољ ку
мер це де са 260, бен -
зи нац. 064/949-92-72.
(237280)

ПРО ДА ЈЕМ ју го ин
2005. го ди ште, ре ги -
стро ван. 065/417-85-
79. (237221)

ГОЛФ 2, 1.6 ди зел,
1989. го ди ште, пе то -
ра вра та, ре ги стро -
ван, 650 евра.
062/856-64-94.
(237291)

МО ТИНС 1994, вла -
сник, 350 евра, то мос
ау то ма тик 1987. од -
лич ни, 350 евра, ре -
ги стро ван. 064/171-
22-13. (237277)

НА ПРО ДА ЈУ мо то -
цикл пе жо elisseo,
150 ццм. Тел.
060/726-12-56.
(237250)

РЕ НО 4, ГТЛ, 1.1,
1991, ре ги стро ван до
ја ну а ра 2018, атест
пли на, атест ку ке, у
од лич ном ста њу.
064/144-37-33.
(237264)

ПРО ДА ЈЕМ опел кор -
су 1.0, 2002, без ула -
га ња, по вољ но. Тел.
013/315-652,
062/257-036.
(237264)

ТО ЈО ТА ко ро ла,
2002, ре ги стро ван до
2018. 064/247-77-69.
(237228)

ПЕ ЖО 206, 2.0 ХДИ,
2002. го ди ште, ре ги -
стро ван до ју на, вла -
сник, 160.000 ди на ра.
069/251-16-18.
(237226)

ПУН ТО 1.1, 1997, 5 В,
ате сти ран плин, ме та -
лик сив, вла сник.
064/142-55-93.
(237184)

ВОЛ ВО 1.9 ТД,л
2001, све од опре ме,
кли ма, сре брн, вла -
сник, хит но. 
064/137-64-14.
(237146)

РЕ НО клио 1.5 ДЦИ,
2005, цр ве на бо ја.
063/212-805.
(237099)

ОПЕЛ век тра 1990.
го ди ште, 1.6 бен зин,
ха ва ри сан от по за ди.
064/438-54-15.
(234079)

СИ ТРО ЕН Ц 3, 2003,
1.4 ХДИ, 66 ки ло ва та,
90 ко ња, про да -
јем/ме њам за пун та,
уз до пла ту. Тел. 322-
69-29. (237075)

ЈУ ГО 55, ЕФИ, 2004,
ате сти ран плин, не ре -
ги стро ван. 061/188-
29-72. (237031)

СТИ ЛО 1.9, 2003,
тро је вра та, не ис пра -
ван мо тор, оца ри њен,
ком плет или у де ло -
ви ма. 064/130-36-02.
(237044)

КОР СА 1.0, 2004,
тро је вра та, 125.000
км, кли ма, на име.
064/130-36-02.
(237044)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2001.
де цем бар, пе то ра
вра та, све од опре ме,
вла сник. 
064/130-36-02.
(237044)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2002,
тро је вра та, кли ма,
оште ћен од гра да.
064/130-36-02.
(237044)

ПРО ДА ЈЕМ опел век -
тру Б, 2001. го ди ште,
ди зел у до бром ста -
њу, 1.650 евра.
060/131-81-68.
(237021)

ХЈУН ДАИ и 10,
66.000 км, бен зи нац,
1.100 ку би ка, 49 кв,
ку пљен нов у Ср би ји,
3.900 евра. 
063/844-93-31.
(236989)

ФИ ЈАТ ма реа 2002.
го ди ште, ЈТД.
064/116-18-41, 1.400
евра, до го вор.
(236990)

ЈУ ГО ко рал 1.1, 2003.
го ди ште, бен зин и
гас. 061/268-34-43.
(236993)

ОПЕЛ кор са 2008, ре -
ги стро ван до 15. ја ну -
а ра 2018, у од лич ном
ста њу, фа брич ки
плин. 063/307-881.
(237307)

АУ ДИ А 3, 1997, ме -
та лик сив, вла сник,
ре ги стро ван.
069/744-286.
(237326)

ФЛО РИ ДА 1.3 пик-
ап, 2005. го ди ште,
ре ги стро ван.
063/386-038.
(237195)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 800 евра. 063/892-
08-25, 064/230-52-21.
(236955)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то -
ма ти ке ис прав не и
не ис прав не. 064/171-
22-13. (237277)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу од
80 до 1.300 евра.
060/040-90-21.
(237288)

КУ ПУ ЈЕМ ста ра и не -
ис прав на во зи ла.
064/119-59-24.
(237168)

ОТ КУП свих вр ста
во зи ла, ха ва ри са них,
стра них, не ис прав них
ка та ли за то ра, про да -
ја де ло ва за сва во зи -
ла. 069/203-00-44,
066/409-991.
(237256)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от -
куп свих вр ста во зи -
ла, ала та, по љо пр ви -
ред не ме ха ни за ци је и
оста лих си ро ви на.
061/211-59-15,
063/782-82-69.
(237256)

ПА ЖЊА!  Ше сто ред -
на агри ји на ма ши на
са про хром ским сан -
ду ци ма за ђу бре у
екс тра ста њу, као но -
ва. По вољ но..
063/728-22-14.
(236977)

НА ПРО ДА ЈУ кул ти -
ва тор 506. 063/862-
22-02. (236185)

ПРО ДА ЈЕМ се ја ли цу
за ку ку руз „но да”, че -
тво ро ред на, у до бром
ста њу и трак тор бе ло -
рус 82 кс, у до бром
ста њу. Тел. 063/321-
707. (236060)

ПРО ДА ЈЕМ кул ти ва -
тор адриа 9 кс, са
фре зом, бен зи нац,
ма ло ра дио, као нов.
064/359-54-42. (236)

КОМ БАЈН змај 142,
са 3 адап те ра.
063/892-12-08. (237)

ТРАК ТОР ИМТ 560,
при ко ли ца ду бра ва,
2.5 то не, плуг ИМТ
755. Тел. 062/975-56-
23. (237258)

ПРО ДА ЈЕМ мо то кул -
ти ва тор ИМТ 504, 6.5
кс, ис пра ван, ма ло
ко ри шћен, 250 евра.
Тел. 063/810-27-43.
(237238)

ПРО ДА ЈЕМ мо то кул -
ти ва тор ИМТ 507 ди -
зел, са свим при кључ -
ци ма. 064/341-76-80.
(237179)

ПРО ДА ЈА га ра же, ли -
ци та ци ја, Пан че во,
Син ђе ли ће ва 60-а,
29. мар та 2017. го ди -
не. 064/818-86-61.
(237312)

ТВ по лов ни 37, 55,
72, за мр зи вач го ре ње
230 л. 066/348-975,
348-975. (236902)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм и све вр сте
ви део ка се та ква ли -
тет но пре сни ма вам
на ДВД. 343-563,
063/288-278. (23692)

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.
(236758)

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. (237172)

ОГРЕВ НО ДР ВО, ба -
грем, бу ква, храст,
ме ре ње на ли цу ме -
ста. 064/191-02-73.
(234253)

ОГРЕВ НО др во бу ква,
ба грем и цер. Услу -
жно се че ње и це па ње.
064/357-82-08, Бо са -
нац. (236703)

ЛР КО ШНИ ЦЕ, но ве,
и по љо при вред не ма -
ши не про да јем. Тел.
060/660-79-60. (236)

НА ПРО ДА ЈУ соб ни
на ме штај, из ра да
1963. и два ка у ча.
Тел. 064/813-00-21.
(236484)

ПРО ДА ЈЕМ ен дле ри -
цу, че тр во ро ко нац,
ибер дек пе то ко нац.
062/628-824.
(236958)

КИР БИ нов, тр пе за -
риј ски сто, сто ли це,
те ра сни сто, сто ли це,
фо те ље, тге пи хе.
064/955-51-85.
(236966)

АГРЕ ГАТ хон да, цре -
ва за за ли ва ње, ма ле
плин ске бо це.
062/600-365,
013/251-85-55.
(236967)

ПРО ДА ЈЕМ два по -
лов на ка у ча и соб на
вра та. 065/543-24-64.
(236912)

ПРО ДА ЈЕМ два пре -
кру па ча и ко зе. Мо же
и за ме на. 061/189-
92-61. (236928)

ТЕ ЛЕ ВИ ЗОР, ри си -
вер, ске нер, штам пач,
ви се ћу, та блет, бе -
жич ни фик сни фи -
липс. 
062/318-668.
(236919)

ГУ СА НИ ра ди ја то ри,
ка фан ски шанк, ве ли -
ка про хром ска по ли -
ца, дво клип ни ком -
пре сор, рад нич ки ор -
ман. 064/110-70-71.
(236938)

КО ТАО там шта длер,
35 м2 и че шки 25 м2,
из ван ред ни, са мо на -
та жом или без.
064/123-63-65.
(236944)

БУ КВА, цер, храст,
ба грем, ба гре мо ве се -
че ни це. „То пли на”,
063/364-310.
(237174)

ПРО ДА ЈЕМ ра ди ја то -
ре, соб на вра та, да -
ске. Тел. 061/634-32-
93. (237171)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну го ре ње, тр пе за -
риј ску ви три ну, очу -
ван те пих. 
065/344-85-77.
(237200)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер, веш-ма ши ну, по -
лов не де ло ве.
064/129-73-60,
013/346-790.
(237183)

НА ПРО ДА ЈУ кре ве ти,
ре га ли, ко мо де, ви -
три не, фо те ље, шанк,
уга о на ко жна гар ни -
ту ра, сто + сто ли це ,
ко мо де за те ле ви зор,
фри жи дер за пи ће,
то пла и хлад на ви три -
на, ку хи ње, деч ја со -
ба и др. 
064/155-38-13. Са ле.
(237158)

ИЗ У ЗЕТ НО по вољ но
про да јем тро сед на
рас кла па ње. 063/327-
003. (237156)

ФРИ ЖИ ДЕР 145 –
235 л, веш-ма ши не,
ком би но ва ни фри жи -
дер, ТА пећ 3.5 кв, те -
ле ви зор 51 цм, уга о на
гар ни ту ра, фран цу -
ски ле жај, тро сед
мој ца, тр пе за риј ски
сто са сто ли ца ма, ко -
мо де, ор ман, пи са ћи
сто ло ви. Тел.
063/861-82-66.
(237178)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет
спа ва ћу со бу, очу ва -
на (др ве на), и хар мо -
ни ка вра та 2.05 х
0,90. Тел. 320-528,
063/164-61-56.
(237111)

ПРО ДА ЈЕМ про фе си -
о нал не ши ва ће ма ши -
не ју ки на мо но фа зну
стру ју.  063/715-99-
00. (237123)

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 -
кар, ра зно. 063/107-
78-66. (237058)

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
ме ша чи, лу ле. 331-
586, 063/805-74-60.
(237065)
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ПРО ДА ЈЕМ ка ље ву
пећ у со лид ном ста -
њу. Тел. 063/821-08-
09. (237082)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ би цикл
на про да ју, пот пу но
ис пра ван, це на 200
евра. 064/997-79-09.
(237038)

ПРО ДА ЈЕМ деч ји
кре ве тац, дво крил не
мер де ви не од 2 и 1.5
м. Тел. 064/194-03-
87. 237027)

ДР ВА за огрев, пре о -
ста ла, са пре во зом.
По вољ но. 064/122-
69-78. (236984)

ПРО ДА ЈЕМ ка уч кла -
сич ни на ма ка зе, очу -
ван, по вољ но. Тел.
064/615-94-55,
064/280-31-95.
(236976)

ДЕ ТЕ ЛИ НА ба ли ра на,
ле па, зе ле на, ни је ки -
сла. 064/260-03-93.
(237320)

ПРО ДА ЈЕМ ча мац
елан 401, ре ги стро -
ван, мо же и за ме на
за ску тер. 060/400-
50-10. (237319)

ЦРЕП 222, ка њи жа,
ме ди те ран, про да јем.
Тел. 063/311-277.
(237323)

ДВА аку му ла то ра од
110 ам пе ра са га ран -
ци јом, 14.000 ди на ра.
064/354-69-94.
(237324)

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра на
де те ли на на про да ју.
Ми ћа. 064/303-28-68.
(237318)

ПРО ДА ЈЕМ за мри вач
210 ли та ра, ал фа
плам пећ на др ва, ба -
гат ши ва ћа ма ши на,
лу стер са пет ку гли,
лу стер са че ти ри ку -
гле. 064/003-74-80.
(237302)

ТРО СЕД и те пих, ста -
ри го ди ну да на, вре -
ди по гле да ти.
061/158-88-34.
(237299)

РО ЈЕ ВИ и дру штва на
ЛР ра мо ви ма.
063/396-640.
(237284)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, ку хи ња
10.000 ди на ра. 371-
568, 063/773-45-97.
(237289)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не
ства ри, ре гал,  ТА пећ
6  кв, сто, сто чић и
оста ло. Тел. 061/131-
77-56. (237276)

ПРО ДА ЈЕМ дво сед на
из вла че ње, фо те љу и
та бу ре у од лич ном
ста њу. Тел. 063/865-
24-32. (237282)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет
на ме штај са веш-ма -
ши ном и фри жи де -
ром. Све за 180 евра,
хит но. 064/348-01-41.
(237280)

БА ЛИ РА НА де те ли на,
240 ди на ра. 063/892-
12-08. (237273)

ПЕ ТО СТЕ ПЕ НА пум -
па, ре зер во ар 80 л,
ко тао на стру ју 24.
кв. 063/179-01-78.
(237274)

ФРИ ТЕ ЗА 15 л, ро -
штиљ са два гре ја ча,
фри жи дер за пи ће,
вер ти кал ни.  063/179-
01-78. (237274)

12 БА ШТЕН СКИХ
сто ли ца, го ро ник wa-
isthaupt на наф ту.
063/179-01-78.
(237274)

ПРО ДА ЈЕМ пса не -
мач ког ов ча ра од де -
сет ме се ци, из у зет ног,
са пе ди гре ом, због
мањ ка про сто ра, 250
евра. 013/343-125.
(237261)

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. (237253)

ПРО ДА ЈЕМ дво сед,
ка уч, две фо те ље.
Зва ти од 16 до 18 са -
ти. Тел. 061/801-41-
17. (237231)

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма ши -
не, фри жи де ре, за мр -
зи ва че, ста ро гво жђе
и оста ли от пад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(263390)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, плин ске бо це,
пер ја не ја сту ке, ста ро
гво жђе. 066/900-79-
04. (236899)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме -
да ље, ор де ње, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (236)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, гар ни ту ре,
ку хи ње, оста ло по -
кућ ство. 062/148-49-
94. (236955)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме -
та ле, гво жђе, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че,
шпо ре те, те ле ви зо ре.
061/206-26-24. (236)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, алу ми -
ни јум, аку му ла то ре,
веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, фри жи де ре, те -
ле ви зо ре. 061/321-
77-93. (237156)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, фри жи де ре,
шпо ре те, те ле ви зо ре
и оста ли от пад.
061/322-04-94. (237)

КУ ПУ ЕМ гво жђе, алу -
ми ни јум, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, те ле -
ви зо ре и оста ло.
064/484-13-76.
(237156)

КУ ПУ ЈЕМ ан ти кви те -
те, ста ре са то ве, пен -
ка ла, но вац, ор де ње и
сит не ан ти кви те те.
063/804-57-99.
(237201)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи,
ис прав не и не ис прав -
не. 335-930, 064/366-
57-87. (237119)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста ре
сли ке, са то ве, ста ри
но вац, ста ре фла ше
со да-во де, би жу те ри -
ју, ста ро по кућ ство.
335-974, 063/705-18-
18. (237119)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав -
не/не ис прав не ТА пе -
ћи, по кућ ство, пер је.
063/195-07-17.
(237136)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу и
окућ ни цу, 18.30 ари,
у Ба нат ском Но вом
Се лу.  По вољ но.
063/874-70-77.
(СМС)

ЊИ ВА 33 ара, Скро -
ба ра, сам пут, код ци -
гла не, 2.850 евра.
065/852-71-99.
(235811)

КА ЧА РЕ ВО, ку ћа 160
м2, усе љи ва, 26.500
евра. 064/271-74-67.
(236242)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар
ви кен ди ца 40 м2, по -
друм, шу па, плац 28
ари, стру ја, во да.
063/734-52-25.
(236245)

КУ ЋА са два ста на,
сре ђе на, ЕГ, плац 7
ари, 1/1. 
061/224-47-97.
(236770)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин -
ско зе мљи ште, 14
ари, Ива но во; 30 ари,
Омо љи ца. 062/708-
070. (236486)

ХАЈ ДЕ Пан чев ци, сад
је зго да. Хит но про -
да јем ку ћу у Ка ча ре -
ву 170 м2, од мах усе -
љи ва, ле га ли зо ва на,
све сре ђе но. 013/601-
472, 062/893-26-90.
(236721)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Стре ли шту са шест
стам бе них је ди ни ца у
из град њи. 064/160-
26-89. (236659)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 120
м2, га ра жу 50 м2, на
12 ари пла ца, ме њам
за стан. Та ми шка 43,
Ја бу ка. 063/890-70-
01. (236603)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру 28 м2, у цен тру,
без по сред ни ка. Тел.
060/034-74-33.
(236131)

ЈЕ ДИН СТВЕ НА при -
ли ка, ста ра ку ћа у
Вој ло ви ци, пре ко пу -
та шко ле, од мах усе -
љи ва, 5,5 ари пла ца,
во да, стру ја, те ле фон.
По вољ но. 064/266-
84-91. (236972)

НА ПРО ДА ЈУ ба шта 6
ари на Но во се љан -
ском пу ту. Тел.
063/865-80-77.
(236975)

ПРО ДА ЈЕМ плац 3,6
ари, Све то за ра Ше -
ми ћа 60-а. Пан че во.
Це на до го вор.
066/520-25-65.
(236976)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ко -
теж 1, вла сник.
062/102-32-46.
(236986)

ОМО ЉИ ЦА, плац на
од лич ном ме сту, га -
ра жа, за по чет обје -
кат. 064/260-05-34.
(236997)

ПРО ДА ЈЕМ плац са
ви кен ди цом, 17 ари,
Ул. Вла син ска.
063/112-02-64.
(236998)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ста -
ра Ми са. 069/223-24-
25. (236971)

ЈА БУ КА, при зем на ку -
ћа, вла сник. 064/412-
95-88. (236961)

ПРО ДА ЈЕМ плац 10
ари, Ја буч ки пут код
„Пи ва ше ви ћа”, це на
15.000. 060/353-99-
10. (236966)

КУ ЋА, на се ље Ма ли
рај, Кр ња ча, 90 м2, 10
ари, два ста на, про -
да јем/ме њам.
011/274-80-67.
(236966)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, До -
ло во, без по сред ни ка,
16 ари, 150 м2.
063/153-37-70.
(236914)

КУ ЋА без по сред ни -
ка, Но во се љан ски
пут, Пан че во, 80 м2, 7
ари. 063/153-37-70.
(236914)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, ви кед ни 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.
(236915)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ба ва ни штан ском пу -
ту. Тел. 064/165-15-
53, 362-076. 
(236916)

ПРО ДА ЈЕМ при зем ну
ку ћу, две одво је не
стам бе не је ди ни це,
има гре ја ње.
066/944-55-82.
(236925)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на истом пла цу, са
воћ ња ком. Вој ло ви ца,
ле га ли зо ва но.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(236936)

КУ ЋА 150 м2, на пла -
цу 4.5 ара, Те сла, из -
ван ред на ло ка ци ја,
про да ја/за ме на,  до -
го вор. 064/123-63-65.
(236944)

ПЛАЦ 8 ари, Но во се -
љан ски пут. 064/808-
72-51. (2368839)

НО ВА МИ СА, ку ћа
240 м2 у ни во и ма, на
2,3 ари пла ца, пре да -
то за ле га ли за ци ју,
вла сник, 57.000 евра.
063/826-97-09.
(236878)

ПРО ДА ЈЕМ 75 ари
гра ђе вин ског зе мљи -
шта уз ас фалт, бли зу
се вер не зо не.
060/034-19-58.
(237055)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ши -
ри цен тар гра да, по -
вољ но. 060/034-19-
58. (237055)

КУ ЋА 120 м2, на 5
ари, Пре спан ска 15,
вла сник, ле га ли зо ва -
но. 063/307-674.
(237062)

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)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но ва
укро вље на ку ћа 155
м2 бру то, сва ин фа -
струк ту ра, од лич на
ло ка ци ја, обје кат,
вла сник, 1/1, за сва ку
пре по ру ку. 063/637-
673. (237081)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа,
86 м2, плац 17 х 24 м,
укњи же на. 065/258-
87-77. (237083)

МЕ ЊАМ/ПРО ДА ЈЕМ
две ма ње ку ће за ма -
њи стан. 064/986-21-
74. (237076)

КУ ЋА, Ба ва ни штан -
ски пут, до бра ло ка -
ци ја, 10 ари, 64 м2.
064/980-98-05.
(237077)

КУ ЋА на 15 ари и
гра ђе вин ски плац од
4 ара. 069/213-97-37. 

ЛЕ ПА ку ћа, Охрид -
ска, 140 м2, ЕГ, плац
4 ара, 43.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(237085)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг
Му че ни ка 18. Тел.
064/167-04-77.
(237048)

ШИ РИ цен тар, 180
м2, 4 ара, 65.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (237)

ШИ РИ цен тар, 130
м2, 8 ари, 100.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (237)

НО ВА, 200 м2, 4 ара,
110.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(237030)

ДО ЊИ град, ку ћа 55
м2, са ства ри ма, не
тре ба ула га ња. Усе -
љи ва, 22.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (237030)

КО ТЕЖ 2, 220 м2, 3
ара, 85.000; ве ли ки
из бор ку ћа све ло ка -
ци је. „Го ца”, 063/899-
77-00. (237036)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 60
м2, 4 ара, усе љи ва,
сре ђе на, 38.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(237036)

ВИ КЕН ДИ ЦА из ме ђу
Омо љи це и Ива но ва,
по ред пу та, ау то бу ска
ста ни ца. 064/037-11-
21. (237039)

ПРО ДА ЈЕМ плац 13
ари са ку ћи цом, на
ста ром цре пај ском
пу ту. 060/632-68-00.
(237046)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА -
ЈЕМ/МЕ ЊАМ стам бе -
но-по слов ну ку ћу у
Стар че ву. 063/555-
770 (237033)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву 39
ари, иза Ра фи не ри је,
гор ња ора ни ца, це на
2.900 евра. 
061/655-81-02, То ма.
(237105)

НО ВА МИ СА, у бли -
зи ни СЦ, две ета же,
54.000. (188), „Una-
Dalli”, 
064/255-87-50.
(237108)

КУ ЋА, цен тар, Ка ра -
ђор ђе ва, на ве ћем
пла цу. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(237108)
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НО ВА МИ СА, 24 ара,
ку ћа 156 м2, 30.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237108)

ПРО ДА ЈЕМ 78 ари
укњи же ног об ра ди вог
зе мљи шта, гра ђе вин -
ска зо на, Ја буч ки пут,
код Штир ка ре.
062/816-06-32, зва ти
од 17 до 19 са ти.
(237110)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа
110 м2, 3 ара, Те сла.
064/387-84-70.
(237112)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку -
ћу са пла цем 30 ари у
Ба нат ском Но вом Се -
лу. 063/863-80-15.
(237114)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
цен тру Пан че ва, 80
м2, мо гу ћа на до град -
ња. 060/067-11-44.
(237116)

ПЛАЦ на Ба ва ни -
штан ском пу ту, 57
ари, до пу та обје кат,
во да, стру ја, 32.000
евра. 065/507-09-84.
(237120)

ХИТ НО про да јем
спрат ну ку ћу у Ја бу -
ци, 220 м2, се дам и
по ари пла ца, огра ђе -
но. 063/715-99-00.
(237124)

ПРО ДА ЈЕМ плац 15
ари, гра ђе вин ско зе -
мљи ште, Ку де љар ски
на сип. 069/326-10-
71. (237125)

ПРО ДА ЈЕМ 120 ари
гра ђе вин ског зе мљи -
шта, ши ри не око 34 м
до ас фал та, Ба ва ни -
штан ски пут, пре ко
пу та „Ни нић” мли на.
063/389-974.
(237129)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
Пан че во, ши ри цен -
тар, 80 м2, 29.000.
Мо гућ до го вор.
064/902-28-80.
(237208)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара,
дво соб на, но ви ја,
при зем на, 38.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(237153)

БРЕ СТО ВАЦ, но ви ја
тро соб на, 90 м2, 7,45
ари, 18.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901.  (237153)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две од -
лич не стам бе не је ди -
ни це, 7 ари, 26.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(237153)

ХИТ НО, СТАР ЧЕ ВО,
ле па тро соб на, 91 м2,
6.5 ари, 21.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901.  (237153)

МИ СА, ква ли тет на,
две ета же + ло кал +
ра ди о ни ца, дво ри -
ште, 75.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901.  (237153)

ЦЕН ТАР, при зем ни
део ку ће за по слов ни
про стор, по друм и
гар со ње ра, 60.000
евра. 061/114-11-34.
(237147)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, ку ћа са 10 ари
пла ца, про да јем.
069/235-34-96.
(237182)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 170 м2,
7,5 ари, про да јем/ме -
њам за пан че вач ки
стан. 064/928-89-68.
(237181)

МИ СА, 290 м2, три
ета же, све сре ђе но,
5.8 ари, 66.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(237165)

ВИ КЕН ДИ ЦУ 
у Пе ску, про да јем,
бли зу цен тра, ком -
фор на. Тел. 
013/342-444,
069/260-88-00.
(237163)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу код
Зе ле не пи ја це, мо же
и за ме на.
063/814-56-25.
(237162)

ТЕ СЛА, ку ћа 165 м2,
4.6 ари, ку до бром
ста њу, 57.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (4704)

ПО ЧЕ ТАК То по ле, ку -
ћа 100 м2, 7 ари,
29.000; Ду бо ка Ба ра
плац 90 ари, 32.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. 

МИ СА, Ба ниј ска 124
м2, 5,5 ари, 29.000;
Ку де ља рац, 88 м2, 5
ари, 38.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4704)

КРА ЉЕ ВИ ЋА МАР -
КА, ку ћа 68 м2, кол -
ски улаз, 30.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (4704)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће
у цен тру гра да, до -
зво ље на град ња, по -
вољ но. 063/756-06-
04. (237140)

ВИ КЕН ДИ ЦА, До ло -
во, на пла цу 25 ари и
пут нич ку при ко ли цу,
це на до го вор. 313-
716. (237130)

БА ШТА 28 ари, гра -
ђе вин ска зо на, воћ -
њак, обје кат, Ја буч ки
пут. 069/448-68-78.
(237097)

ТЕ СЛА, део ку ће, 50
м2, 16.500. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237101)

ОД ЛИЧ НА ло ка ци ја,
ку ћа 120 м2, пре пра -
вље на у два ло ка ла, 2
ара, 55.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237101)

СТА РА МИ СА, ку ћа
300 м2, 6 ари, од лич -
на. (238),  „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (237101)

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.
(237101)

КУ ЋА на Те сли, по -
зва ти по сле 16 са ти.
Тел. 064/280-22-80.
(237297)

ДЕО ку ће, 50 м2, по -
се бан улаз, 2 ара,
11.000 евра. Ко за рач -
ка. 061/664-39-26.
(237294)

ДО МА ЋИН СТВО са
три за себ не ку ће, 50
+ 80 + 60, 7 ари,
40.000 евра. Ко за рач -
ка. 061/664-39-26.
(237294)

КУ ЋА 100 м2, 3 ара,
19.000 евра, ста ра
Ми са, Ко за рач ка.
061/664-39-26. (237)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це,
плац 4 ара, гра ђе вин -
ски, стру ја, во да.
063/802-58-36. (233)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це,
ку ћа 55 м2, на 3 ара
пла ца, ле га ли зо ва но.
063/802-58-36.
(237293)

ПЛАЦ 5 ари, гра ђе -
вин ски, огра ђен, во -
ће, Ба ва ни штан ски
пут. 063/802-58-36.
(237293)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа 52
м2 + 62 м2, 20.000.
До бро во љач ка 64.
061/174-34-98.
(237275)

ПРО ДА ЈЕ се плац у
Ја бу ци, по вољ но, 4
ара. 063/143-09-03.
(237216)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ба нат ском Бре стов цу.
Тел. 064/143-64-35.
(237281)

ТЕ СЛА, ку ћа на екс -
тра ло ка ци ји за при -
ват ни би знис и ста но -
ва ње. 063/329-464,
066/001-050.
(237268)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
укњи же ну, но ву, бли -
зу цен тра, мо гу ћа за -
ме на за стан.
069/263-42-97.
(237271)

ПЛАЦ 28 ари, 15 ме -
та ра ши ри не,  Ул.
Вла син ска, до зво ље на
град ња. 064/866-25-
18. (237242)

МАР ГИ ТА, два ко му -
нал но опре мље на
пла ца са со лид ним
ку ћа ма на раз ли чи -
тим ло ка ци ја ма.
063/720-55-66.
(237240)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин -
ски плац 8 ари, Ко за -
рач ки про сек.
060/601-60-23.
(237227)

КУ ЋА 50 м2 на 9 ари
пла ца, гра ђе вин ска
до зво ла, Но во се љан -
ски пут, Пе ли стер ска.
065/410-97-34.
(237318)

КУ ПУ ЈЕМ ма њу ви -
кен ди цу у Де ли блат -
ској пе шча ри од
5.000 до 8.000 евра.
064/417-69-38.
(236895)

ДВО СО БАН стан,
стро ги цен тар.
063/111-12-54.
(СМС)

ТЕ СЛА, тро со бан, ЦГ,
те ра се, IV, 80 м2. 
Вла сник. 
013/331-079.
(235055)

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)

МИ СА, 56 м2, 
19.500; 70 м2, 
24.000, ПР. 
063/377-835.
(235624)

ПРО ДА ЈЕМ стан 66
м2 у цен тру, згра да,
хит но, 23.000 евра.
061/670-97-96.
(235972)

НОВ стан, хит но, у
Та ков ској ули ци, 65
м2, и га ра жу.
063/701-19-77,
063/342-220.
(235647)

ХИТ НО, пот пу но сре -
ђен стан, Те сла, 
52 м2, 27.000 евра.
064/444-42-90.
(236598)

ПРО ДА ЈЕМ стан 56
м2, Ма ти је Гуп ца,
при зе мље, ме њам за
се о ско има ње.
063/210-998. (23685)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 37
м2, Стре ли ште, II
спрат, ЦГ. Тел.
063/890-97-53. (235)

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

КО ТЕЖ, 48 м2, јед но -
и по со бан, 27.000;
дво и по со бан, 43.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(236973)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2,
дво со бан, 22.000; јед -
но со бан, 21.500.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(236973)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 2, 84 м2, VI
спрат. 065/398-98-99.
(236879)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Со -
да ра, V спрат, Цг.
064/824-17-13.
236971)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 46 м2,
ПР, ЦГ, 27.000, кин -
дер згра да. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(236999)

МИ СА, 38 м2, ПР, ЕГ,
26.000, но ви ја град -
ња, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(236999)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
63 м2, II, 37.000, до -
го вор. (636), 
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(236999)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 300 м2,
плац 4,5, 58.000.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 
069/196-96-05.
(236999)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан на Стре ли -
шту, II спрат, ТА,
18.000 евра. 060/131-
81-66. (237021)

КО ТЕЖ 1, про да јем
јед но и по со бан, ЦГ, са
ку хињ ским еле мен ти -
ма, функ ци о на лан.
064/133-54-18.
(236979)

ДВО СО БАН, 52 м2,
Ко теж 2, Сте ва на Шу -
пљик ца, вла сник.
062/445-614, вре ди
по гле да ти. (237132)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
54, 28.000; Со да ра,
јед но со бан, 37,
21.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(237213)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 55, до го вор, ку -
ћа 70, плац 10 ари,
41.000; Стре ли ште,
дво и по со бан, 70,
35.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(237213)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, 42 м2, ЦГ, III,
24.500. (320), „Пре -
ми ер”. 352-489,
063/800-44-30.
(237203)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
IV/V, ЦГ, 56 м2,
33.000. (320), „Пре -
ми ер”. 352-489,
063/800-44-30.
(237203)

МАР ГИ ТА, нов дво и -
по со бан, при зе мље,
гас, 55 м2, 36.000.
(320), „Пре ми ер”.
352-489, 
063/800-44-30.
(237203)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
III, 25 м2, ЦГ, 16.500.
(320), „Пре ми ер”.
352-489, 063/800-44-
30. (237203)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, ВПР, 37 м2,
ЦГ, 22.000. (320),
„Пре ми ер”. 352-489,
063/800-44-30.
(237203)
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ТЕ СЛА, но ви ји, ВП,
ЦГ, дво и по со бан, 50
м2, га ра жа, 31.000.
(49), „Му станг”.
062/226-901.
(237153)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, до бар
тро со бан, 71 м2, те ра -
са, IV, ЦГ, 33.000.
(49), „Му станг”.
062/129-94-67.
(237153)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, ра ђе но ку -
па ти ло, II, ЦГ, 28.000.
(49), „Му станг”.
062/226-901.
(237153)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по -
со бан, 74 + т, ЦГ, II,
ква ли те тан, 39.000.
(49), „Му станг”,
062/129-94-67.
(237153)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68
м2, ЦГ, IV, ква ли тет но
ре но ви ран, 36.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(237153)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 51 м2 + те ра -
са, ВП, ре но ви ран,
30.000. (49), „Му -
станг”, 
069/226-66-58.
(237153)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
36 м2, I, TA, 36 м2,
21.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (237153)

СО ДА РА, тро со бан, I,
ЦГ, 83 м2, за сре ђи ва -
ње, 38.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4704)

СО ДА РА, дво со бан, I,
ЦГ, 27.000, по треб но
ула га ње. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4704)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, IV, ЦГ, 47.000;
Ко теж 2, 59 м2, сре -
ђен, 37.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4704)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 1, дво и по со -
бан, сре ђен, до го вор.
Тел. 060/555-34-61.
(237176)

НОВ че тво ро со бан 93
м2 и дво со бан 46 м2,
бли зу цен тра у згра -
ди, има лифт, гре ја ње
на гас. Тел. 064/049-
62-72. (237170)

ПРО ДА ЈЕМ стан 53
м2, VII спрат, на
Стре ли шту, 21.000
евра. 063/868-02-06.
(237167)

ВОЈ ВО ЂАН СКИ бу ле -
вар, пре леп, дво со бан
53 м2, III, 35.500.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(237165)

РО ДИЋ, дво ри шни,
22 м2, 8.000, до го вор.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(237165)

МИ СА, дво со бан, 56
м2, III, ТА, усе љив,
укњи жен, 23.000, до -
го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(237161)

НО ВО ГРАД ЊА, Ца ра
Ла за ра, јед но и по со -
бан, 49 м2, III, усе -
љив, 354.000.
063/274-951.
(237161)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 54 м2, I, ЕГ, усе -
љив, 26.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(237161)

ТЕ СЛА, тро со бан, 73
м2, ВП, ЦГ, те ра са,
42.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(237161)

НО ВО ГРАД ЊА, Ц.
Ла за ра, трособaн, 65
м2, III, усе љив,
46.000. 063/274-951.
(237161)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 62 м2, II, ЦГ, усе -
љив, 31.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(237161)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
48 м2, ВП, ЦГ, те ра са,
усе љив, 27.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (231)

СО ДА РА, јед но со бан,
37 м2, IV,  ЦГ, лифт,
23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(237161)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 70 м2, III, ЦГ,
усе љив, 38.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (2371)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво -
со бан, 48 м2, II, ТА,
сре ђен, усе љив,
27.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(237161)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, 57 м2, Ко теж 2,
за ни мљив рас по ред,
за ста кље на те ра са.
063/719-83-11.
(237185)

ПРО ДА ЈЕМ стан, пот -
кро вље, IV, TA, Стре -
ли ште, вла сник, до го -
вор. 063/235-190,
063/598-820.
(237187)

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан, 50 м2, IV/5,
ЦГ, 34.000. (49),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (237204)

ЦЕН ТАР, тро со бан,
90 м2, те ра са, IV, ЦГ,
52.000 евра. (49),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (237204)

ТЕ СЛА 29 м2 + те ра -
са, ре но ви ран, IV, ТА,
18.500. (49), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (237204)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 71 м2, I, ЦГ,
лифт, 43.000 евра.
(49), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(237204)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 63 м2, 31.000
евра. (49), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (237204)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ми си, Ра шка, 80 м2,
вла сник. 063/262-
359. (237198)

НО ВА МИ СА, гар со -
ње ра 25 м2, опре мље -
на, 11.000 евра.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237108)

СТРЕ ЛИ ШЕ, но во -
град ња, 50 м2, дво со -
бан, II, ЕТ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (237108)

СО ДА РА, ма њи дво -
со бан, 45 м2, ЦГ,
26.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(237108)

НО ВА МИ СА, 40 м2,
I, ЦГ, 23.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (237108)

СО ДА РА, дво со бан,
58 м2, ЕТ, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (237)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан на но вој Ми си,
81 м2, пар кинг, при -
зе мље. 063/164-76-
06. (237102)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
стан 115 м2, гре ја ње
на гас. 061/415-44-
77. (237142)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
58 м2, III, 31.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(237112)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по -
со бан, 72 м2, II,
39.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52. (237)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
23 м2, I, TA, 17.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(237112)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
63 м2, III, 33.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(237112)

КО ТЕЖ 1, 45 м2, леп
рас по ред, 27.000.
(238),  „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(237101)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
69 м2, 35.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237101)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 65 м2,
33.000, до го вор.
(238),  „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(237101)

СТАНОВИ
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ТЕ СЛА, тро и по со бан,
79 м2, 48.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237101)

КО ТЕЖ 1,  тро со бан,
66 м2, две те ра се, II,
36.000. (238),  „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237101)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
80 м2, 50.000, до го -
вор. (238),  „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (237101)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
57 м2, IV, 27.000.
(238),  „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(237101)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
57 м2, I, 31.000, до го -
вор. (238),  „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (237101)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, I, 30.000, сре -
ђен. (238),  „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (237101)

СА МАЧ КИ, гар со ње -
ра, 17 м2, II, 12.800.
(238),  „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(237101)

ЦЕН ТАР, тро со бан,
73 м2, 45.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. 

ДВО И ПО СО БАН, ЦГ,
две те ра се, 60 м2, Те -
сла, сре ђен, V спрат,
лифт. 069/206-30-73,
069/206-30-72. (237)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Те -
сла 70 м2, лифт, ЦГ,
VI, 520 евра/м2.
064/867-48-48.
(237068)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по -
со бан стан, 58 м2,
ета жно гре ја ње.
060/333-56-41. (231)

ДВО И ПО СО БАН, Те -
сла, ге не рал но ре но -
ви ран, алу-сто ла ри ја,
две те ра се, ЕГ,
36.000. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (237085)

СО ДА РА, дво и по со -
бан стан, 63 м2, IV
спрат, ЦГ, ка блов ска.
Тел. 344-254. (2370)

СТРО ГИ цен тар, са -
лон ски, 170 м2, те ра -
са, 50 м2, по друм 50
м2, ви сок та ван, 600
евра/м2. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(237085)

ХИТ НО Ко теж 2, 
пр ви део, 63 м2, III,
лифт, 33.000. (679),
„Трем 01”, 
063/836-23-83.
(237030)

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан, пр ви спрат,
иде ал но за ор ди на ци -
ју, кан це ла ри ју. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(237085)

ВЕ ЛИ КИ из бор ста но -
ва свих струк ту ра ну -
ди аген ци ја „Го ца”,
063/899-77-00. 

ЦЕН ТАР, 60 м2, дво -
со бан, 39.000; 74 м2,
тро со бан, 47.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (237036)

ЦЕН ТАР, нов 40 м2,
28.000; 55 м2, дво со -
бан, 33.000. „Го ца”,
063/899-77-00. 

КО ТЕЖ 1, 60 м2, дво -
со бан, 32.000; 70 м2,
тро со бан, 39.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (237036)

ЦЕН ТАР, стан до ули -
це, 50 м2, 19.500. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(237036)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 45 м2,
дво со бан, ЦГ, лифт,
22.500.  „Го ца”,
063/899-77-00.
(237036)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 64 м2, ТА, III, те -
ра са, 35.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (23)
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 32 м2 + те ра са,
III, ЦГ, 20.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (237)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру, ду плекс, 59
м2, 34.000 евра.
065/682-59-86. (237)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар;
тро со бан, 69 м2, ВП,
но ви ја град ња,
38.000. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237047)

КО ТЕЖ 2, ду плекс, 84
м2, те ра са, укњи жен,
усе љив, 35.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236772)

ЦЕН ТАР, јед но и по со -
бан 37 м2, IV, ЕГ, но -
ви ји, 26.000. (677),
„Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(236772)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
37 м2, I, TA, те ра са,
24.500. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(236772)

КО ТЕЖ 2, по че так,
дво и по со бан, V,
лифт, 40.000. (677),
„Ни шић”, 
362-027, 064/206-55-
74. (236772)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по че -
так, дво со бан, 55 м2,
II, сре ђен, 31.000.
(677),  „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(236772)

ЈЕД НО СО БАН стан,
39 м2, II спрат, 
При мор ска, 
19.000 евра. 
063/804-07-85.
(237924)

ДВО РИ ШНИ стан, 70
м2, ба гат ка би нет, пи -
са ћу ле те ра 32, па ро -
чи стач. 
064/212-32-94.
(237278)

СО ДА РА, Сав ска, 37
м2, IV спрат, ЦГ, два
лиф та, одво је на ку хи -
ња, те ра са, кли ма.
065/828-19-64.
(237251)

КО ТЕЖ 1, сре ђен
дво со бан, I спрат, ЦГ,
34.000. „Лајф”,
061/662-91-48, 
317-634. 
(4704)

НО ВА МИ СА, дво и -
по со бан стан, згра да,
I спрат, ЦГ, га ра жа,
37.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (470)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 56 м2 + те ра са +
оста ва + по друм, VI
спрат, сто ла ри ја,
ком плет но сре ђен,
укњи жен, 32.000
евра. До го вор.
064/613-24-28. 

СТАНОВИ

ПОНУДА



ХИТ НО про да јем, по -
вољ но укњи жен дво -
ри шни дво со бан стан,
45 м2, га ра жа + по -
моћ ни објек ти, Ди ми -
три ја Ту цо ви ћа, код
над во жња ка.
066/631-33-43,
063/896-47-51,
060/631-33-40.
(237245)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 39 м2 + по -
друм, ЦГ, про да јем,
23.000 евра. 063/803-
05-69. (237301)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, 58 м2, вла сник,
Пан че во, Ко теж 1.
061/175-74-85.
(237314)

СТАН, но во град ња,
Пе ре Се ге дин ца 2,
дво и по со бан, IV
спрат. 069/822-48-24.
(237317)

СТАН, но во град ња,
Ак сен ти ја Мак си мо -
ви ћа 9-а, ду плекс,
град ско гре ја ње.
069/822-48-24.
(237137)

СТАН, но во град ња,
Стре ли ште, III спрат,
без те ра се, јед но и по -
со бан. 069/822-48-24.
(237317)

ЈЕД НО СО БАН, Те сла,
I, 36,  те ра са, 21.000;
гар со ње ра, лукс, те -
ра са, на ме ште на,
20.500. 063/744-28-
66. „Мил ка М”.
(237326)

ТЕ СЛА, тро со бан, 61
м2, пра зан, за ре но ви -
ра ње, са мо 31.000.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(237326)

АГЕН ЦИ ЈИ „UnaDalli”
по треб ни јед но соб ни,
дво соб ни ста но ви на
свим ло ка ци ја ма.
064/255-87-50.
(237108)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
на свим ло ка ци ја ма,
бр за ис пла та. (320),
„Пре ми ер”. 352-489,
063/800-44-30.
(237203)

АГЕН ЦИ ЈА  (470)
„Ди ва” ку пу је ви ше
ста но ва, вој ни кре ди -
ти, стан мо ра би ти
укњи жен. 345-534,
064/246-05-71.
(237085)

КУ ПУ ЈЕМ стан без по -
сред ни ка. 064/208-
48-61. (237069)

КУ ПУ ЈЕ Мо ста но ве,
ку ће на свим ло ка ци -
ја ма. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(237030)

АГЕН ЦИ ЈИ „Стре ли -
ште не крет ни не”
(636), по треб не не -
крет ни не на свим ло -
ка ци ја ма, кеш ис пла -
та. 069/196-96-05.
(236999)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Те -
сли, на ме штен.
063/193-26-80.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, ЦГ, кли ма, ин -
тер нет, на ме штен.
063/370-217. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ два дво соб -
на ста на у ку ћи,
Стре ли ште, на ме штен
и пра зан, зва ти по сле
17 са ти. 063/811-82-
54. СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у То -
по ли, 60 м2. 069/663-
773. (236157)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу. Тел.
060/031-07-26.
(237024)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но -
вој Ми си. 063/532-
389. (237011)

ВЕ ЋИ по лу на ме штен
стан за из да ва ње, но -
ва Ми са. 064/220-17-
25. (236975)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан на ме штен стан
на Ко те жу 2, ВП, на
ду же. 062/520-272.
(236983)

ТЕ СЛА, из да је се јед -
но со бан стан, на ме -
штен, ТА гре ја ње, I
спрат. 064/214-30-86.
(236985)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме -
штен стан, 50 м2, Ко -
теж 1. 064/545-55-81.
(236986)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту,
ЦГ. 064/317-04-71.
(236992)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, Стре -
ли ште, усе љив од 1.
апри ла. 064/165-18-
68. (236954)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу са упо тре бом
ку па ти ла и ку хи ње,
Ко теж 1. 064/090-11-
28. (236960)

ТЕ СЛА, из да јем дво -
со бан стан. Тел.
061/646-92-11.
(236910)

ЈЕД НО СО БАН стан за
из да ва ње. 064/145-
47-48, 061/175-00-15.
(2136913)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Стре ли шту, са
цен трал ним гре ја -
њем. Тел. 064/165-
15-53, 362-076.
(236916)

ХИТ НО из да јем стан,
но ва Ми са, на ме -
штен, ЦГ, ка блов ска,
ин тер нет, на ду же
вре ме. 063/337-851.
(236918)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
27 м2, пра зну, Ко теж
2, де по зит. 063/868-
98-32. (236932)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан на
но вој Ми си. 063/839-
56-81. (236937)

ИЗ ДА ЈЕМ рад ни ци ма,
на ме ште не со бе са
ку па ти лом, ку хи њом,
гре ја њем, по се бан
улаз. 064/264-02-39.
(236894)

МИ СА, из да јем ма њи
на ме штен стан за по -
сле ном сам цу.
063/154-94-11,
063/171-96-16. (236)

ИЗ ДА ЈЕМ, но ва Ми -
са, дво со бан, јед но -
со бан на ме штен, не -
на ме штен са гре ја -
њем. 069/301-51-13.
(236942)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Ко те жу 1.
062/212-206. (23731)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Ми си. 060/020-81-55,
зва ти по сле 18 са ти.
(237313)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, Ул. Жар ка Зре -
ња ни на 18/2.
063/195-93-94,
013/258-31-94.
(237216)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан у Сте ри ји ној
ули ци (Те сла).
060/333-01-50, по сле
15 са ти. (237298)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Со да -
ра, нов ма њи на ме -
штен, ЦГ, ин тер нет.
061/235-35-99.
(237308)

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан стан, ТА, код
Хо те ла „Та миш”, 80
евра. 064/122-48-07.
(237292)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме -
штен/не на ме штен
стан, 100 м2, но ва
Ми са. 060/037-19-22.
(237285)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њу ку ћу
на ста рој Ми си.
062/859-10-98.
(237279)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
24 м2, пра зну, М.
Обре но ви ћа 27. Тел.
064/123-48-68.
(237283)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
по лу на ме штен стан,
ши ри цен тар.
064/165-02-92.
(237259)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
дво ри шни стан у цен -
тру, не на ме штен.
061/610-90-76.
(237260)

ИЗ ДА ЈЕМ ста но ве,
на ме ште не и пра зне,
на се ље4 „Мла дост”.
Тел. 063/250-605.
237218)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
на ме штен, цен тар,
ЦГ, ин тер фон, те ле -
фон, пе ти спрат, ка -
блов ска. 064/490-56-
24. (237230)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, Ко теж 2.
Тел. 063/189-75-62.
(237234)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у цен тру
са ЦГ, ин тер нет, ка -
блов ска. Тел.
063/118-22-09.
(237239)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан у
цен тру са ЦГ, кли ма,
ин тер нет и ка блов ска.
Тел. 063/118-22-09.
(237239)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
на ме штен стан у цен -
тру, усе љив. 065/344-
85-77. (237200)

ИЗ ДА ЈЕМ дво соб ну
не на ме ште ну ку ћу,
ста ра Ми са. Вој во -
ђан ска 97. 061/321-
70-83, 064/359-54-42.
(237136)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
дво ри шни стан у
Жар ка Зре ња ни на,
ме сеч но 70 евра. Тел.
063/747-51-36.
(237104)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
штен стан 35 м2, на
Те сли, пар но гре ја ње.
065/405-40-12.
(237126)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе сту -
ден ти ма. 064/217-48-
56. (237131)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, јед но -
со бан, по лу на ме штен,
по се бан улаз, сат. Ка -
ра ђор ђе ва. 064/994-
13-16. (237139)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
Ули ца Све тог Са ве,
код „Ама на”.
021/536-816.
(237060)

САМ ЦУ из да јем  со бу
у цен тру гра да, Мо гу -
ће ку ва ње. 
062/377-345,
065/416-49-78.
(237074)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на ме -
штен,
064/422-08-25,
013/370-534.
(237079)

ИЗ ДА ЈЕМ леп ре но -
ви ран тро и по со бан
стан, I спрат, Ко теж
2. (470), 345-534,
064/246-05-71.
(237085)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на но вој
Ми си. 061/132-54-21.
(237063)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед -
но со бан ста ну цен тру
и Стре ли шту.
060/721-21-04.
(237032)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, по лу на ме штен,
Стре ли ште, бли зу
„Ави ва”, 066/807-10-
40. (237041)

ЦЕН ТАР, стан за из -
да ва ње, 34 м2, I, пра -
зан, те ра са.  
069/744-286.
(233736)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал 14 м2, Тр жни
цен тар код Су да,
13.000 евра. 069/663-
773. (236157)

ПРО ДА ЈЕМ  по слов -
но-стам бе ни обје кат
у цен тру Пан че ва,
200 м2, вла сник.
063/262-939.
(237128)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 60 м2 у Ули -
ци Бра ће Јо ва но вић.,
063/314-609. (23712)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 70 м2

и ха лу 250 м2, угао
Спољ но стар че вач ке и
Јан ка Чме ли ка, мо же
и одво је но. 063/396-
640. (237284)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 24
м2, бли зу  „Авив пар -
ка”, М. Обре но ви ћа
27. Тел. 064/123-48-
68. (237283)

ЛО КАЛ 30 м2, два
улич на из ло га, стро ги
цен тар, из да јем.
066/344-033. 237212)

80 КВМ, Дом омла ди -
не, Мак си, из да јем
120 евра, про да јем,
20.000 евра. 061/114-
11-34. (237147)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру 30 м2.
063/804-57-99. (237)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
опре мљен фри зер ски
са лон у цен тру.
063/804-57-99. (237)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 52 м2, ТЦ
Змај Јо ви на 2. Тел.
060/562-62-96.
(236970)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23
м2, код Ау то бу ске
ста ни це, по го дан за
адво ка та, аген ци ју.
352-105. (237106)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал
40 м2 + 10 м2, Син ђе -
ли ће ва 35. 064/217-
48-56. (237131)

ЦЕН ТАР, из да јем ло -
кал 56-28, од лич на
ло ка ци ја. 062/151-81-
77. (237090)

ПРО ИЗ ВОД НО-МА -
ГА ЦИН СКИ про стор
340 м2, ста ра Утва,
ком плет но опре мље -
на. 063/774-76-40,
013/342-487.
(237061)
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ЛО КАЛ, две кан це ла -
ри је, у јед ном из да -
јем, цен тар гра да.
062/377-345,
065/416-49-78.
(237074)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12
м2, у цен тру, те ле фон,
ро ло-ре шет ке, 100
евра. 063/622-209.
(237038)

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал у
цен тру, 42 м2. Тел.
062/243-983.
(237026)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор у Стар че ву,
иде а лан за про дав ни -
цу, по друм пи ћа.
063/555-770.
(237023)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру Пан че ва.
064/122-45-92.
(237019)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 123
м2, до ули це из лог,
ре шет ка, ре кла ма,
Вој во де Пе тра Бо јо -
ви ћа 19. 063/314-803.
(237000)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле од 9
и 24 м2, у стро гом
цен тру. 064/267-72-
17. (236994)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал „Тру бач” осам -
на ест ква дра та, пр ви
спрат. 063/856-74-02.
(236877)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин ски
про стор 50 м2, ви си не
4 м2, код но вог бу -
вља ка. Ка ми он ски
улаз. 064/206-30-24.
(236952)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Стре ли шту, 18 м2, но -
ви ји, сре ђен.
064/959-98-83.
(236963)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца
и по моћ на рад ни ца,
Ре сто ран „Ба ка на”,
063/426-103. (СМС)

КА ФА НИ „Ђе рам”
по треб на ку ва ри ца са
ис ку ством. 062/478-
394, 013/631-872.
(237209)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци
за рад на те ре ну. Тел.
063/757-47-21.
(236581)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це за
рад за ро шти љем.
063/897-55-04.
(235704)

ПО ТРЕБ НИ вред ни
мла ђи љу ди за по сао
мон те ра ске ле. Зва ти
од 9 до 13 са ти, рад -
ним да ни ма. 013/633-
560. (237037)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри
и бар ме ни. До ћи лич -
но сва ког да на до 15
са ти. CV оба ве зан.
Ка фе „Хе до нист”.
(236939)

ПО ТРЕБ НА фри зер -
ка. „Дра га на НС”.
060/713-62-05.
(236907)

УСТУ ПАМ раз ра ђе ну
ће ваб џи ни цу „016” 
са ком плет ним 
ин вен та ром. 
В. Пе тра 
Бо јо ви ћа 27.
063/858-48-50.
(236941)

ПО ТРЕБ НА ме наџер -
ка за ор га ни зо ва ње и
во ђе ње хо сте ла у
Пан че ву. 
069/301-51-13.
(236943)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за ку ва ње ка фе на бу -
вља ку. 
064/973-60-66.
(236876)

ПО ТРЕ БАН ис ку сан
во зач Ц ка те го ри је за
ки пер ка ми о не. По -
жељ но зна ње ру ко ва -
ња гра ђе вин ским ма -
ши на ма. До ћи лич но
у Kizza, Жар ка Зре -
ња ни на 146-а.
064/668-97-86.
(263933)

ФИР МИ „МО ДЕЛ”
СЗР, Све тог Са ве 51,
по треб ни ши ва ћи.
064/874-07-74, зва ти
од 8 до 16 са ти.
(236923)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца за сло бод не да -
не. 063/525-115.
(236957)

ПРО ДА ВАЦ у ки о ску
за про да ју ко ки ца и
сла до ле да по тре бан.
СМС по ру ке са лич -
ним по да ци ма сла ти
на кон такт тел.
065/333-03-36. (ф)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у ка фи ћу „Па ци -
фи ко”. 060/319-05-
77. (237303)

ПО ТРЕБ НА ма сер ка
са ис ку ством.
064/201-18-39.
(237305)

ПО ТРЕБ НО осо бље за
рад у ре сто ра ну „Po-
co-Loco”, про да ја, ко -
но бар, по сла сти чар,
шан кер. 064/874-03-
01, 355-222.
((237286)

ПО ТРЕБ НЕ ре сто ран -
ске ко но ба ри це и по -
моћ не рад ни це у ку -
хи њи за рад у ре сто -
ра ну. 063/830-75-23.
(237290)

МЛИ НУ „НИ НИЋ”
по треб ни мли на ри и
рад ни ци у мли ну. До -
ћи лич но од 10 до 15
са ти. Ба ва ни штан ски
пут 268, Пан че во.
(237252)

ПРО ДАВ НИ ЦИ во ћа
и по вр ћа по треб на
рад ни ца са ис ку ством
у тр го ви ни. Тел.
063/755-35-20.
(237255)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни пи ца-мај -
сто ри и рад ни це на
па ла чин ка ри.
063/820-87-61.
(237270)

ПО ТРЕ БАН рад ник
вул ка ни зер. Yu-niki,
062/309-370.
(237186)

ВЕ ЛЕ ПРО ДАЈ НОЈ
фир ми по треб на ко -
мер ци ја ли ста са ис ку -
ством, од 27 – 50 го -
ди на за про да ју ро бе.
Зва ти до 16 са ти.
063/744-65-12.
(237269)

ПО ТРЕ БАН до -
мар/чу вар у те ни ском
клу бу. Днев ни ца 700
ди на ра. 061/674-02-
29. (237246)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
пе ка ри. 064/403-51-
32. (237237)

ПО ТРЕ БАН му шко-
жен ски фри зер. Тел.
064/488-31-69.
(237070

ПО ТРЕБ НА ка сир ка
за рад у ме са ри.
063/362-427.
(237158)

РАД НИК на пе че њу
хле ба и пе кар – со му -
ни, хлеб и пе ци во.
064/120-09-42.
(237194)

НА СТАВ НИ ЦА фран -
цу ског са ду го го ди -
шњим ис ку ством др -
жи ча со ве основ ци ма
и сред њо школ ци ма,
по школ ском про гра -
му. До ла зим.
064/992-62-81.
(СМС)

КОМ БИ пре воз ро бе
и ства ри, ту ра у Пан -
че ву 1.200 ди на ра.
062/890-58-18. (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)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
вла жних ку ћа, ма -
шин ски се че мо вла -
жне зи до ве, га ран ци -
ја. Тел. 060/691-01-
13. (229077)

БА ШТЕ кул ти ви рам и
орем. 063/855-92-70.
(236589)

КОМ БИ пре воз ро бе,
се лид бе до 2 то не.
Сло бо дан. 064/348-
008, 062/850-36-58.
(236805)

РЕ НО ВИ РА ЊЕ кро во -
ва, ба ва лит фа са де,
зи да ње, мал те ри са ње,
из вла че ње ко шу љи це,
по вољ но. 
063/865-80-49.
(236444)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње 10 евра
дан. По зо ви те,
064/235-08-15.
(236413)

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.
(236512)

ГИПС, ка нуф, ри гипс,
ла сер ско ни ве ли са ње,
об ла га ње пла фо на,
пот кро вља, зи до ва,
кну фов сер ти фи кат,
бр зо и ква ли тет но.
069/222-26-03.
(236039)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(234603)

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)

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)

ОРЕМ и фре зу јем ба -
ште ма лим трак то -
ром. Ду ле. 
064/163-58-85.
(236189)

РА ДИ МО: зи да ње,
бе то ни ра ње, оправ ке
ста рих, но вих кро во -
ва, раз не фа са де.
013/664-491,
063/162-53-89.
(237173)

АЛ ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ве не ци ја не -
ри, ко мар ни ци, угра -
ђу јем, по пра вљам,
гурт не. 
064/181-25-00.
(236082)

СРП СКИ, ча со ви за
основ це, сред њо -
школ це, сту ден те.
При пре ма при јем них,
кон трол них. 064/462-
37-64. (236903)

ПО ПРАВ КА те ле ви зо -
ра свих мо де ла, мо -
ни то ра, кућ них би о -
ско па, до ла зак на
кућ ну адре су.
060/151-14-11.
(236911)

СПУ ШТЕ НИ пла фо ни,
пре град ни зи до ви, из -
ра да ко шу љи це,
уград ња ла ми на та,
сто ла ри је. 062/816-
33-84. (236901)

РА ДИМ изо ла ци ју
рав них кро во ва, те ра -
са, га ра жа, тра жим
по сао. 345-874,
062/235-839.
(236931)

ОЗБИЉ НА же на одр -
жа ва ла би ста но ве.
Тел. 064/970-01-75.
(236935)

ПО ПРА ВЉА МО,
угра ђу је мо ПВЦ, АЛУ
сто ла ри ју, ро лет не,
ко мар ни ци. Си гур но -
сна вра та, ста кло ре -
зач ке услу ге.
060/545-34-04.
(236882)

ФРЕ ЗУ ЈЕМ ба ште,
нај јеф ти ни ји пре воз,
мо тор + при ко ли ца.
062/867-11-67.
(237248)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, гипс, де мит фа са -
де, по вољ но, пен зи о -
не ри, по пуст.
061/626-54-06,
061/141-38-02.
(237214)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме, шут, ста ре
шу пе. 061/321-77-93.
(237156)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром до два
ку би ка. 065/334-23-
38. (237173)

ЛОКАЛИ ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



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. 

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, ри зла, од воз
шу та ма лим и ве ли -
ким ки пе ром.
064/648-24-50.
(236933)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, ру ше ње обје ка -
та, уто вар шу та, раз -
би ја ње бе то на.
063/218-894.
(236933)

КА МИ ОН СКИ пре воз
до 2 м³, шљу нак, пе -
сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50. (2369)

ИС КОП ба ге ри ма: те -
ме ља, по дру ма, сеп -
тич ких ја ма, ка на ла,
на си па ње те ре на.
063/218-894.
(236933)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка -
ми о на са кор пом за
рад на ви си ни, 
се че ње др ве ћа, 
ва ђе ње па ње ва.
063/218-894.
(236933)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ те -
ле хен де ра ви си на ди -
за ња до 17 м, но си во -
сти 4 то не. 
064/668-97-86.
(236933)

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА РИ
ви љу шка ри ма на свим
те ре ни ма, 
до 10 то на. 
063/218-894.
(236933)

РУ ШЕ ЊЕ обје ка та, се -
че ње и раз би ја ње бе -
то на, уто вар шу та,
пре воз ма те ри ја ла.
064/668-97-86.
(236933)

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње,
се че ње ви со ких др ве -
ћа, чи шће ње пла це ва,
ва ђе ње па ње ва.
064/668-97-86.
(236933)

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)

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(234899)

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.
(235917)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(234819)

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.
(236236)

КА МИ ОН СКИ пре воз
до два ку би ка, шљу -
нак, се ја нац, шут.
062/355-154,
066/355-154. (23655)

БРА ВАР СКО-ЛИ МАР -
СКА ра ди о ни ца из ра -
ђу је ха ле, кров не кон -
струк ци је са по кри ва -
њем, ко ва не ка пи је,
огра де, тен де, итд.,
гра ђе вин ска ли ма ри -
ја. 064/068-10-85.
(236792)

КР ЧЕ ЊЕ, ко ше ње, ва -
ђе ње па ње ва, оба ра ње
др ве ћа, фре зи ра ње
ба ште. 064/196-17-32.
(237157)

РЕ ЛАКС, пар ци јал на
ма са жа, брач ним па -
ро ви ма по пуст.
064/438-48-20.
(237138)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ка, из ра да ин ста -
ла ци ја, бој ле ра, ТА
пе ћи, нај јеф ти ни је у
гра ду. 063/804-57-99.
(237201)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780.
(237109)

ЧА СО ВИ не ма чог, по -
вољ но. 065/554-70-91.
(237112)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ке, пре прав ке
ку па ти ла, сла ви не, од -
гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 063/269-173.
(237137)

ДУ БИН СКО пра ње те -
пи ха, на ме шта ја, ду -
ше ка, ау то мо би ла. На -
та ша, 361-474,
066/361-474, 060/361-
47-41. (237141)

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. (237143)

ПО ВОЉ НО ра ди мо
кро во ве, зи да ње, бе то -
ни ра ње, итд.  
062/894-37-18,
064/183-16-36.
(237050)

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.
(237054)

ОРЕМ, кул ти ви рам,
ри љам ба ште, ва дим
ста ро во ће и ора хе,
це пам др ва. 062/190-
71-60. (237056)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке, из ра де ин ста -
ла ци ја, ин ди ка то ри,
бој ле ри, ку па ти ла, ТА.
Тел. 061/132-85-43,
062/271-661.
(237063)

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. (237064)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део-
над зор и аларм не си -
сте ме у стам бе ним и
по слов ним објек ти ма.
064/134-30-18.
(237066)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра -
сти ма, до ла зим, јеф -
ти но, 22 го ди не ис ку -
ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(237086)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
ме тал не га лан те ри је,
чи сто, по вољ но, ква -
ли тет но. 063/304-476.
(237088)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви, гипс
фа са де, изо ла ци ја.
По вољ но. 
013/372-247,
060/037-22-47.
(237022)

ПЕ ДИ КИР, ку ри је
очи, ура сли нок ти,
ма са жа, те ра пе ут ска
ре лакс, пар ци јал на.
061/308-95-86.
(237003)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ЦО2 апа ра та, ау то-
кљу че ва, ау то-елек -
три чар, елек три чар,
ра зних елек тро у ре ђа -
ја. 063/800-01-96.
(237009)

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.
(237013)

РУ ШЕ ЊА ку ћа, све га,
уто ва ри, од но ше ње
не по треб них ства ри,
ко ше ње, бе то ни ра ња.
060/035-47-40.
(236984)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња,
ште мо ва ња бе то на,
ис ко пи, уто ва ри и од -
но ше ње, оба ра ње ста -
ба ла, итд. 064/122-
69-78. (236984)

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.
(236987)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го -
го ди шњим ис ку ством
ква ли тет но, пе дант но,
по вољ но. 064/252-51-
75, 062/153-37-06.
(236988)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го -
ва ње, по прав ка и ла -
ки ра ње свих вр ста
пар ке та. 065/543-21-
53. (236950)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де,
сто ла ри ја, гипс, об ра -
де око про зо ра, ком -
плет на адап та ци је.
063/893-39-94.
(236948)

СЕР ВИ СИ РА ЊЕ,
уград ња и до пу на
кли ма, по вољ но. Тел.
064/520-48-80,
063/740-83-98.
(237925)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(237322)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе, мо гућ ност хлад -
ња че. Џа ја, 
065/403-58-43.
(237300)

КЕ РА МИ ЧАР ква ли те -
тан, пе дан тан и по во -
љан и мо лер тра жи
по сао. 061/203-70-87.
(237311)
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ! 

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА 

ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро
познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

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

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ
(СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ
ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни
„Панчевца” будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о
власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним
правилима, као и са Законом о оглашавању или са уређивачком
политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

      У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”
бр.135/04 и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ
да је но си лац про јек та, „МЕ ТАЛ ФОР МА КОС” д. о. о,
Пан че во, Ку де љар ски на сип, Пр ва 122-д, Пан че во под -
нео зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја
за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну за пројекaт скла -
ди шта нео па сног от па да П1 и скла ди шта нео па сног от -
па да П2, Пан че во, Ку де љар ски на сип, Пр ва 122-д, на
ка та стар ској пар це ли бр. 11416/20 к. о. Пан че во. 
      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -
ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -
та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве
гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 614, у
ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња рад ним да ни ма
од 10 - 14 са ти.
       По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -
ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

      У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу
и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09
– ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) 

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ И

СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ 

      УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ПО ТРЕ БЕ УР -
БА НИ СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЛО КА -
ЦИ ЈЕ КАТ. ПАР. БРОЈ 6306 КО ПАН ЧЕ ВО, ЗА ПЛА -
НИ РА НУ ИЗ ГРАД ЊУ ВИ ШЕ ПО РО ДИЧ НОГ СТАМ БЕ -
НОГ ОБЈЕК ТА СПРАТ НО СТИ  П+2+Пк у Ули ци Мак -
си ма Гор ког број 99,  из ра ђен од стра не ДОО „МЕ ГА
МО ДУ ЛОР”,   Ул. Све тог Са ве бр. 29, под бро јем тех.
днев. 01/01-17 од фе бру а ра 2017. го ди не, за ин ве сти -
то ра Па у но вић Ср ђа на из Бе о гра да, ули ца Ди ми ти ја
Ту цо ви ћа  број 023/1.
      Увид  у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти
у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -
тра I, број 2 - 4 у Пан че ву,  у хо лу  VI спра та,  у Се кре -
та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му -
нал не по сло ве.  Ин фор ма ци је и сва оба ве ште ња о јав -
ној пре зен та ци ји  мо же те до би ти на те ле фон  013/308-
905,  кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од 10 до 13 са ти, у
пе ри о ду  тра ја ња  јав не пре зен та ци је  од  7 да на, по чев
од 17. 03. 2017. го ди не.
      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -
не ти при мед бе на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за
вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у пи са ном об ли ку,
Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -
ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не  по сло -
ве, Трг кра ља Пе тра I, број 2 - 4, Пан че во.

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о до но ше њу ре ше ња о оби му и са др жа ју сту ди је о 

про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, да на 13. 03. 2017. го ди не, до нео је

ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни ути ца -

ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕК ТА По стро је ње за ду -

бо ку пре ра ду наф те – по стро је ње за од ло же но кок со -

ва ње у кру гу Ра фи не ри је наф те Пан че во, на жи вот ну

сре ди ну, на к.п. бр. 3568, 3570, 3557, 3547, 3583, 3569,

3582, 3552/1, 3563, 3567, 3566, 3571, 3572, 3558, 3559,

3522, 3548, 3549, 3561/1, 3565 и 3584 КО Вој ло ви ца.

      Но си лац про јек та је НИС а. д. Но ви Сад Блок Пре -

ра да, Ули ца На род ног фрон та бр. 12.

      Ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је кат

мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са -

ти, у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -

ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла

Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

      За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на

до не то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња

овог оба ве ште ња.

DOO „HI DRO VOD” PAN ČE VO
Ul. Bo re Ši po ša 25 (To po la)
013/347-938

TRA ŽI:
1. Ru ko va o ca ba ge rom – ski pom
2. Vo za ča C i E ka te go ri je
3. Vo do in sta la te ra
4. Zi da ra-te sa ra
5. Bra va ra
6. Fi zič kog rad ni ka
Pri ja ve od 8 do 14 sa ti rad nim da ni ma
DOO „Hi dro vod”
013/341-292



ПРА ЊЕ те пи ха, Сер -
вис „Ва ња”, бес пла -
тан пре воз, су ше ње у
ко мо ри. 065/337-10-
06, 013/378-239,
060/337-10-06. (236)

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. (236)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, раз би ја ње бе -
то на, ру ше ње обје ка -
та, од воз шу та.
063/246-368. 
(236)

РО ЛО-НА Ј вам ну ди
по прав ку, уград њу
ро лет ни, ве не ци ја не -
ра, ко мар ни ка, тра ка -
стих за ве са, хар мо-
вра та, туш-ка би на,
ро ло-че лич на за штит -
на вра та, тен да. Ми
смо нај ква ли тет ни ји,
нај јеф ти ни ји са нај -
ве ћом га ран ци јом.
Про ве ри те. 
013/344-594,
063/894-21-80.
(237078)

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. 
bombon-
cicb@gmail.com ,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. 
(4703)

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. 
(4703)

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.
(236295)

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. 

bombon-
cicb@gmail.com ,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs.  (236295)

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. (236295)

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. (236295)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти -
ла, ба те ри је, са ни та -
ри је, при кључ ка во де
и ка на ли за ци је. Од 0-
24 са та, пен зи о не ри -
ма екс тра по пуст. До -
ла зим од мах.
064/570-75-00,
061/602-21-80. (237)

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.
(237260)

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.
(237010)

МО ЛЕ РАЈ, кре че ње,
гле то ва ње, спу ште ни
пла фо ни, пре град ни
зи до ви, тер мо и зо ла -
ци ја. 060/131-81-70,
063/212-733.
(236947)

ГИПС, спу ште ни пла -
фо ни, пре град ни зи -
до ви, ам стронг тер -
мо и зо ла ци ја, ма те ри -
јал. 060/131-81-70,
063/212-733.
(236947)

РА ДИ МО: зи да ње,
бе то ни ра ње, оправ ке
ста рих, но вих кро во -
ва, раз не фа са де.
013/664-491,
063/162-53-89. 

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.
(237159)

ЗИ ДА МО, мал те ри -
ше мо, фа са де, ра ди -
мо ку ће од те ме ља до
кро ва.
064/206-50-91.
www.pangradjevina.rs

СЕ ЛИД БЕ ста но ва,
по слов них про сто ра,
па ко ва ње, за шти та
ства ри, мон та жа, де -
мон та жа, од но ше ње
не по треб них ства ри.
061/288-28-38,
065/560-85-85.
(237267)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром
по вољ но гра ђе вин ски
ма те ри јал, огрев, од -
во зим шут. 064/354-
69-94. (237236)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви,
гипс, ла ми нат, по вољ -
но, про ве ри те.
061/141-38-02,
061/626-54-06.
(237214)

РО ЛЕТ НЕ, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри и
тра ка сте за ве се но ве
и по пра вљам. 354-
777, 064/189-40-91.
(237205)

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.
(236660)

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. (237321)

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. „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(237304)

ИЗ ДА ЈЕМ sony
playstation 3, са два
ђој сти ка и 30 ига ра.
063/315- 381. 
(СМС)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на
же на са ис ку ством за
чу ва ње и не гу ста ри је
осо бе. Но ва Ми са.
064/871-59-21.
(237219)

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
око 21 сат. 
013/352-203.
(237189)

ОЗБИЉ НА же на тра -
жи по сао. 
013/330-631.
(237053)

ПО ТРЕБ НА же на за
по моћ у ку ћи у Стар -
че ву, услов да ста ну је
у ис тој ку ћи. 
063/555-770.
(237023)

МУ ШКА РАЦ, 52 го ди -
не тра жи жен ску осо -
бу ра ди дру же ња.
061/525-09-65.
(237023)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом го ди шњу кар -
ту АТП-а, на име Љу -
би сав Му цић.
(236897)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћим све до чан ство
пе тог раз ре да Основ -
не шко ле „Јо ван Јо ва -
но вић Змај”, на име
Ма ри ја Глу мац.
(236888)

ИЗ ДА ВА ЊЕ ку ћа,
ка па ци тет  7 осо ба,
Зла ти бор-Во ди це.
063/802-58-36.
(237296)

СКИ ЈА ШКИ 
апарт ман на 
Ко па о ни ку, 
Бр зе ће, по вољ но.
063/124-10-18.
(237118)
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РАД НО ВРЕ МЕ  БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

По след њи по здрав по -

што ва ном при ја те љу

ЂОР ЂУ 

БО ЖИ ЋУ

од ЈО ВАН КЕ, БИ ЉА НЕ,

БО РИ СА и МИ ЛО ША

(60/237043)

Мој дра ги су пруг

ЂОР ЂЕ БО ЖИЋ
1932–2017.

Пре ми нуо је 13. мар та 2017. го ди не.

Се ћа ње на ле пе тре нут ке на шег жи во та

оста ће у мо јим ми сли ма и мом ср цу док

сам жи ва. 

ВЕ РА

(61/237042)

Наш во ље ни

ЂОР ЂЕ БО ЖИЋ
дипл. прав ник

1932–2017.

пре ми нуо је 13. мар та 2017. 

Са хра на је оба вље на 14. мар та 2017, у 16

са ти, на Ста ром гро бљу, у Пан че ву.

С љу ба вљу ће мо чу ва ти успо ме ну на ње га.

Ње го ви: ДА ЈА НА, НО ВИ ЦА, ИВАН, 

НЕ МА ЊА, АНА, ВИД и МАК СИМ

(62/237042)

МИ ЛАН 

СТА НО ЈЕ ВИЋ
1930–2016.

Про шла је го ди на отка -

ко смо те из гу би ли.

Жа ли те су пру га 

ВЕ ЛИН КА и за хвал ни

си но ви ВЛА ДИ МИР 

и ВО ЈИ СЛАВ 

с по ро ди ца ма

(146/237287)

По след њи по здрав

БО ЈА НУ 

ГО СТИ ЋУ

Мно го ћеш нам не до -

ста ја ти.

ЉУ БИ ЦА с по ро ди цом,

РАЈ НА с по ро ди цом 

и МИ ЛО ВАН

с по ро ди цом

(114/237296)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту и па ши

БО ЈА НУ 

ГО СТИ ЋУ

oд ГО ЦЕ, БРАН КА 

и СЛА ВЕ ТА, МА ЈЕ 

и ГО РА НА с по ро ди цом

(115/237196)

По след њи по здрав дра -

гом 

БО ЈА НУ

од тет ке СА ЊЕ, те че

ДРА ГА НА, се стре 

ДРА ГА НЕ и АЊЕ

(128/237219)

Дра гом уну ку

БО ЈА НУ

по след њи по здрав од

де да ТО НЕ ТА

(129/237219)

По след њи по здрав ве -

ли ком бор цу и још ве -

ћем чо ве ку

БО ЈА НУ 

ГО СТИ ЋУ

Тво ја ММА Ака де ми ја

Пан че во

(147/237302)

БО ЈАН 

ГО СТИЋ 

Био си и оста ћеш при -

мер ка кви тре ба да бу -

де мо. 

Ве чи ти бо рац, оли че ње

до бро те, хра бро сти и

ве дрог ду ха. 

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

ЧОМ БЕ с по ро ди цом

(131/237222)

По след њи по здрав

БО ЈА НУ 
ГО СТИ ЋУ

БО КИ ЈУ
Жи ве ћеш веч но у на -
шем се ћа њу. Не ка те ан -
ђе ли чу ва ју.

МИ ЋА, СЛА ВИ ЦА, 
МА ЈА и БРА НИ СЛАВ

ПЕ ТРОВ

(139/237233)

По след њи по здрав Бо ја ну

БО ЈАН ГО СТИЋ

По ро ди ца НЕ НА ДИЋ

(140/237233)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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По след њи по здрав 

чи ка ДО БРИ ВО ЈУ

По ро ди ца ДОЈ ЧИ НОВ СКИ

(66/237057)

По след њи по здрав ве ли ком чо ве ку, узо ру и при -

ја те љу

ДО БРЕ ТУ ПЕ ШЕВ СКОМ

од Зо ра но вих при ја те ља са Та ми ша из Ја бу ке
(94/237148)

По след њи по здрав на шем

БО КИ ЈУ

од дру га ра из „Ка за блан ке”: РЕ ГАН,

ЦО БЕ, АН ЂЕЛ КО, СУ ЛЕ, ЧО КА, ЗО КИ,

КО РЕН КО, ЗРН ЦЕ, КУР ТА ВУК ША, 

ПИ КЉА, КЕ КЕЦ, ПЕ ЂИ, ВУ ЛЕ, 

ЖЉОН КИ, СОР ТА, ШЕ КИ, ЧИ ЛЕ, 

КЛИ КЕР, ЖЕ ЉА НА, 

бра ћа ФЕН СИ и ИМ БРА

(145/237272)

БО ЈАН ГО СТИЋ
2. VII 1990 – 13. III 2017.

Нај ми ли ји наш, ни ка да те не ће мо за бо ра -

ви ти. За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Пре ра но си нас на пу стио, али ћеш увек

би ти наш ан ђео чу вар.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ја су пру га ЈА СМИ НА, син ВУК 

и ћер ка ХЕ ЛЕ НА

(132/237224)

БО ЈАН ГО СТИЋ
2. VII 1990 – 13. III 2017.

Те шко је жи ве ти са ра ном у ду ши, ви де ти

те сву да а ниг де те не на ћи.

С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да жи ве ћеш

веч но, ан ђе ле, у ср ци ма на шим. 

Твој отац СА ША, мај ка ВЕ РИ ЦА, 

брат БРА НИ СЛАВ, се стра МА РИ ЈА 

и ба ба СТАН КА

(133/237222)

По след њи по здрав 

ку му БО ЈА НУ

Био си ве ли ки бо рац у

жи во ту и та квог ће мо те

пам ти ти.

Не до ста ја ћеш нам мно -

го. Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Кум БО ШИ 

с по ро ди цом

(142/237338)

По след њи по здрав

БО ЈА НУ 
ГО СТИ ЋУ

С ту гом и бо лом те ис -
пра ћа мо, а твој ве дар
дух ће веч но оста ти у
на шем до му.
Веч на ти сла ва Бо ле. 

Тво ји при ја те љи 
КО РИ ДА, ГА ГА, ДА ЧА 

и СА ШКА

(79/237100)

По след њи по здрав 

БО ЈА НУ ГО СТИ ЋУ БО ЛЕ ТУ

За у век ћеш би ти с на ма и ни кад не за бо ра вљен.

Тво ји ПР ЛЕ и КО РИ ДА
(80/237100)

По след њи по здрав мом дру гу

БО ЈА НУ ГО СТИ ЋУ ГЕ НИ

Пу туј с ан ђе ли ма.

МИ ЛОШ КО ЧО ВИЋ КО ЧА
(85/237120)

По след њи по здрав си -

нов цу

БО ЈА НУ

ГО СТИ ЋУ

од стри ца МИ ЛА НА 

ПЕ ШИ ЋА с по ро ди цом

(96/237150)

По след њи по здрав дра -

гом

БО КИ ЈУ

од СЛО БО ДА НА 

и тет ке СА ВИ ЦЕ

(116/237196)

БО ЈАН ГО СТИЋ
2. VII 1990 – 13. III 2017.

Ан ђе ле,  љу бав си, сна га и по др шка мо ја, са пут -

ник кроз сно ве и на да ња.

До веч но сти тво ја ЈА СМИ НА
(134/237222)

БО ЈАН ГО СТИЋ

По след њи по здрав дра гом Бо ки ју од по ро ди це

ЗА КИЋ
(137/237229)

По след њи по здрав дра гом

БО КИ ЈУ
од по ро ди це ПЕ ТРУ ШЕ ВИЋ

МА РИ КА, МИ ЛЕ, ЗО РИ ЦА, МИ РО СЛАВ и МА РИ НА

(136/237229)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

БО КИ ЈУ

По ро ди ца ТРП ЧЕВ СКИ

(143/237244)

По след њи по здрав дра -

гом

БО КИ ЈУ

од АН КИ ЦЕ и НО ВИ ЦЕ

БО ШКО ВИЋ

(95/237150)

По след њи по здрав дра -

гом се стри ћу

БО ЈА НУ 

ГО СТИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва -

њем успо ме ну на те бе

чу ва ће мо веч но.

Уј ка ЈО ВИ ЦА 

с по ро ди цом

(106/237177)

По след њи по здрав бра ту

БО КИ ЈУ ГЕ НИ

КАЈ ЛА и ЖЕКС

(76/237095)

По след њи по здрав дра гом

БО ЈА НУ

од МИР КА, НЕ ЛЕ, ДЕ ЈА НА и СТЕ ФА НА

(64/237052)

По след њи по здрав нашем другу

БО ЈА НУ ГО СТИ ЋУ
1990–2017

Тво је ја ко ср це пре ста ло је да ку ца.  
Ни ка да те не ће за бо ра ви ти твоје VIII-1

(65/4704)

По след њи по здрав дра -

гом

БО КИ ЈУ
од по ро ди це КО ЦИЋ

(117/237196)

По след њи по здрав

БО КИ ЈУ

од чи ка БА НЕ ТА 

и по ро ди це ПЕ ШИЋ

(105/237175)
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Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да нас је 11. мар та на пу стио наш дра ги

ДО БРИ ВО ЈЕ ПЕ ШЕВ СКИ
1934–2017.

Са хра на је оба вље на 14. мар та на гро бљу Ко теж.

Ње го ви нај ми ли ји: син ЗО РАН, ћер ка НА ДА, сна ја ВЕ СНА, 

уну ке ИВА НА, МА ЈА и МИ ЛЕ НА и пра у нук ЗО РАН
(35/

По след њи по здрав

ДО БРИ ВО ЈУ ПЕ ШЕВ СКОМ

од ко лек ти ва Ау то-цен тра „Зо ки”

(36/

По след њи по здрав 

ДО БРИ ВО ЈУ ПЕ ШЕВ СКОМ

од ко лек ти ва АЦС „Зо ки” Ко ва чи ца

(37/

По след њи по здрав 

ДО БРИ ВО ЈУ ПЕ ШЕВ СКОМ

од ко лек ти ва „Пан чев ца” д. о. о. 

(38/

По след њи по здрав 

ДО БРИ ВО ЈУ ПЕ ШЕВ СКОМ

од ко лек ти ва Сред ње струч не 

шко ле „Ви зи ја”

(39/

По след њи по здрав 

ДО БРИ ВО ЈУ ПЕ ШЕВ СКОМ

од ко лек ти ва За во да за за шти ту здра вља

рад ни ка „Пан че вац”

(40/

По след њи по здрав 

ДО БРИ ВО ЈУ ПЕ ШЕВ СКОМ

од се стре ВЕ СЕ ЛЕ, ГОРДАНЕ 

и зе та СЕ КУ ЛЕ

(41/

По след њи по здрав де -

ве ру и стри цу

ДО БРИ ВО ЈУ

ПЕ ШЕВ СКОМ

од РОД НЕ, БИ ЉА НЕ 

и СВЕ ТЛА НЕ

(49/237014)

По след њи по здрав  дра -

гом ку му

ДО БРИ ВО ЈУ 

ПЕ ШЕВ СКОМ

Заувек ћемо вас

памтити по вашој

доброти и шалама...

ВЛА ДА, СЛА ВИ ЦА, 

ЈЕ ЛЕ НА и МА РИ ЈА НА

(141/237237)
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По след њи по здрав дра -

гој се стри

БО СИ

од бра та ПЕ РЕ и сна је

ВИ ДЕ с по ро ди цом

(3/236873)

ДУ ШАН 

МАР ЧЕ ТА

По след њи по здрав

дра гом де ди од уну ке

ДА НИ ЛЕ, зе та СР ЂА НА

и пра у ну ка СЕР ГЕ ЈА

(11/236921)

По след њи по здрав ве ли ком дру гу и при ја те љу

ДУ ША НУ МАР ЧЕ ТИ

од БРАН КА АВРА МО ВИ ЋА с по ро ди цом

(17/236934)

За у век на ша

ИЛИН КА РА ДО И ЧИЋ
1944–2017.

Хва ла ти за све ле пе ре чи, осмех и сва ку не жност ко ју си нам да ла.

Су пруг ЈО ВИ ЦА, син МИ ЛЕ и ДРА ГА НА, ћер ка ЈА СМИ НА, 

зет СТЕ ВАН и унук МАР КО

(29/236968)

ИЛИН КА РА ДО И ЧИЋ
Хва ла ти за сву љу бав и по др шку ко ју си са мо ти мо гла

да нам пру жиш.

Тво ја МА РИ ЈА, ВЕ КА, ЈО ВА НА и СНЕ ЖА

(30/236969)

3
Пре ми нуо је мој дра ги Јо ви ша

АН ТО НИ ЈЕ ЈО ВИ ШИЋ
1949–2017.

Са хра на је оба вље на 15. мар та 2017, на но вом бе жа ниј ском гро бљу.

Во ле ћу те до не ба за у век.

Тво ја су пру га СНЕ ЖА НА

(43/237001)

АН ТО НИ ЈЕ  

ЈО ВИ ШИЋ
По след њи по здрав 

Јо ви ши од ком ши је 

и при ја те ља ВЛА ДЕ

(44/237002)

По след њи по здрав ко -

ле ги

АН ТО НУ 

ГРЕ ГЕ ЦУ 

ТО НИ ЈУ

од ко ле ги ни ца и ко ле га

пен зи о не ра Хит не 

по мо ћи Пан че во

(48/237012)

11. мар та пре ста ло је да ку ца ср це на шег во ље -

ног

СВЕ ТИ СЛА ВА ПА ПИ ЋА

За у век тво ји: ћер ка МА РИ ЈА с по ро ди цом 

и се стра ЉИ ЉА НА с по ро ди цом
(55/237028)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 8.

мар та 2017, у 78. го ди ни, пре ми нуо наш дра ги

АН ТУН ГРЕ ГЕЦ ТО НИ
Са хра на је оба вље на 11. мар та 2017. го ди не, на гро бљу Ко теж у
Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га АН КА, син ЗВО НИ МИР, уну ци 
АЛЕК САН ДАР и АЛЕК САН ДРА као и род би на и при ја те љи

(68/237071)

Дра гој и по што ва ној

ИЛИН КИ

по след њи по здрав од СЛА ВИ ЦЕ и ВЛА ДИ МИ РА

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.
(69/237074)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ЈО ВИ ШИ

од ДРА ГА НЕ 

и НИ КО ЛЕ

(70237080)

Дра гом бра ту

ЖИ КИ ШИ ЛЕ РУ
1945–2017.

По след њи по здрав од бра та 

ЈО ВИ ЦЕ и СЕР ГИ ЈА с по ро ди ца ма
(73/235089)

По след њи по здрав дра -

гој при ја те љи ци и ком -

ши ни ци

ИЛИН КИ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти. Са чу ва ће мо те у

ср цу.

Дру га ри ца СЕ КА 

с де цом

(91/237138)

По след њи по здрав 

РА ДОЈ КИ 

БРАЈ ИЋ

Не ће мо те за бо ра ви ти.

По ро ди ца РО МИЋ

(24/236951)

По след њи по здрав на -

шој ку ми

РА ДОЈ КИ

ЛЕН КА и ЛА ЗО 

ВУ ЈО ВИЋ с по ро ди цом

(27/236961)

РА ДОЈ КА БРАЈ ИЋ
1953–2017.

На ша во ље на пре ми ну ла  је 11. мар та.
У ту зи и бо лу по ро ди це: БРА ЈИЋ, СУ ЛА ВЕР,

ЉУ БЕН КО, ПО ПО ВИЋ, ЛОН ЧАР и оста ли

(47/237007)

ИЛИН КА РА ДО И ЧИЋ
5. III 1944 – 11. III 2017.

Дра га те та Илин ка,

ис пу ни ли сте на ше жи во те без у слов ном љу ба -

вљу и до бро том.

Веч но ће те би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Ва ша ДРА ГА НА с по ро ди цом
(118/237202)

ДУ ШАН МАР ЧЕ ТА
Во ље ном де ди по след њи по здрав од уну ка МИ ЛО ША,

сна је МА РИ НЕ и пра у ну ка ДА НИ ЛА

(120/237207)

По след њи по здрав

ВЕ РИ 

АРЕ ЖИ НИ

од ста на ра из ула за 28

(138/237232)

По след њи по здрав мај -

ци, ба би и прам би

СЛО БО ДАН КИ

КО ВА ЧЕ ВИЋ

1927–2017.

По но сни смо што смо те

има ли, а ту жни што смо

те из гу би ли. 

Ћер ке ЖИ ВА НА 

и НА ДА, син МЛА ЂА,

унук МАР КО, уну ка 

ЈЕ ЛЕ НА и пра у ну ка 

ДУ ЊА

(144/237265)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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У су бо ту, 18. мар та 2017, у 11 са ти, на гро бљу у

Сеф ке ри ну, обе ле жи ће мо ше сто ме сеч ни по мен

СТО ЈА НОВ МИ РО СЛАВ
1941–2016.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма и део нас. Не ка

те ан ђе ли чу ва ју. 

Су пру га ЦЕ ЦА, ћер ка СЛА ВИ ЦА, зет СЛАВ КО 

и унук ПЕ ЂА
(13/4704)

Ше сто ме сеч ни по мен

СТО ЈА НОВ 

МИ РО СЛА ВУ

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Се стра, зет 

и се стри чи на 

с по ро ди цом

(23/236941)

РАН КО 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

1933–2015.

Успо ме на и се ћа ња на

те бе жи ве.

Тво ји нај ми ли ји

(82/ф-326)

ПЕ РО ГА ГИЋ

С по што ва њем чу ва мо

успо ме ну на те бе.

МИ ЛИ ЦА, СМИ ЉА и

БИ ЉА НА с по ро ди цом

(50/237015)

18. мар та 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у

Пан че ву, да ва ће мо го ди шњи по мен

ПЕ РУ ГА ГИ ЋУ
1950–2016.

Вре ме про ла зи, а ми му не да мо да Те из бри ше

из на ших ми сли, жи виш у на шим при ча ма и нај -

леп шим успо ме на ма.

Тво ја по ро ди ца 
(97/237149)

ПЕ РО ГА ГИЋ

Пе ро, ле пе успо ме не и

сје ћа ња на тво ју до бро -

ту оста ју да жи ве са

мном.

Су пру га НА ДА

(98/237149)

ПЕ РО ГА ГИЋ

Дра ги наш Пе ро, чу ва -

мо те од за бо ра ва.

Твој МОМ ЧИ ЛО 

с ма мом, та том и ба ком

МИ ЛИ ЦОМ 

из Ре пу бли ке Срп ске

(99/237149)

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

20. мар та на вр ша ва ју се три го ди не от ка ко ни си

с на ма

НЕ НАД ОБ РА ДО ВИЋ

С љу ба вљу те се се ћа мо и с по но сом спо ми ње мо.

Тво ји си но ви: ЖЕЉ КО и ПРЕ ДРАГ, уну ци 

ТА МА РА, МИ ХАЈ ЛО и СО ФИ ЈА и сна ја СНЕ ЖА НА
(135/ф)

ТА ЊА ВИГ
1972–2006.

Оста ви ла си траг ко ји се не бри ше, до бро ту и

пле ме ни тост ко ја се не за бо ра вља, љу бав ко ја је

ве чи то при сут на и ту гу ко ја не про ла зи. 

Тво ји: ма ма, та та и брат с по ро ди цом СЛА ВИЋ
(148/237309)

Про шло је је да на ест го ди на отка ко смо оста ли

без на ше во ље не, ми ле и дра ге

ТА ЊЕ ВИГ
рођ. Сла вић

Веч но ће мо пам ти ти твој осмех, твој глас, тво ју

љу бав, тво ју сна гу, тво ју ве ру.

Тво ји: МИ ША, КА ЋА, СА ЛЕ и тет ка ИВАН КА
(149/237310)

Се ћа ње на ве ли ког при -

ја те ља

ПЕ РУ ГА ГИЋА

Дру же, мно го ми не до -

ста јеш.

ДРА ЖЕН с по ро ди цом

(150/237316)

Се ћа ње на

БО ДРО ЖИЋ

МА РИ ЈА            БРАН КО

1933–1994. 1933–1992.

Мај ко, оче, увек ће те би ти с на ма.

Ва ше ћер ке: МИ РА, РА ДА и НА ДА 

с по ро ди ца ма

(151/ф-328)

Се ћа ње на

РА ДА НО ВИЋ

СТО ЈАН               ЈЕ ЛА

1932–2003. 1930–2012.

С љу ба вљу и по но сом се ћа мо се ва ше пле -

ме ни то сти и бор бе за на ше бо ље су тра.

Ва ши: ћер ка РУ ЖИ ЦА, си но ви ДУ ШАН,

ИЛИ ЈА и МАР КО с по ро ди ца ма

(152/ф-328)

14. мар та, у 81. го ди ни, пре ста ло је да ку ца ср це на ше во -

ље не

МИР ЈА НЕ СИ КИ РИ ЦЕ
1937–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пруг БОГ ДАН, си но ви МИ ЛАН 

и СР ДАН, сна ја ЈА СМИ НА, уну ци НИ КО ЛА и ОГ ЊЕН
(93/237145)

По след њи по здрав дра гој

МИ ЉИ 

ТРАЈ КО ВИЋ
Су пруг СТО ЈАН, си но ви

ПРЕ ДРАГ и НЕ НАД,

сна је ОЛ ГИ ЦА 

и ОЛИ ВЕ РА и уну ци

НЕ ВЕ НА, АНА, 

НИ КО ЛА, КА ТА РИ НА,

ЈО ВАН и МИ ЛИ ЦА

(122/237212)

МИ ЉА ТРАЈ КО ВИЋ

Ба ба, би ла си бо рац, на ша ла ви ца, наш ви тез, али

ова бит ка је би ла пре ви ше те шка чак и за те бе.

Не ће мо да пи ше мо по след њи по здрав јер не же -

ли мо да се по здра вља мо с то бом. Зна мо да си ту

са на ма и да ћеш увек би ти.

Во ле те мно го тво ји: НЕ НА, АНА, НИ КО ЛА, 

КА ЋА, ЈО ЦА и МИ ЛИ ЦА
(123/237215)

11. мар та 2017. пре ста ло је да ку ца ве ли ко ср це

ЉУ БИ ЦЕ ЋА ЛИЋ

За у век не у те шни тво ји нај ми ли ји

(107/237190)

7. мар та пре ста ло је да ку ца ср це на ше дра ге

НА ДЕ ЖДЕ ТРАЈ КО ВИЋ
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма. 

Ожа ло шће на по ро ди ца

(127/237219)

ПЕ ТАР ТА СИЋ
1952–2017.

Оти шао си без по здра ва, та ко из не на да и оста -

вио нас без ре чи... у су за ма...

Во ли мо те до веч но сти.

Тво ји нај ми ли ји: мај ка ЈЕ ЛЕ НА, ћер ке 

ГОР ДА НА, ТА ТЈА НА и ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди ца ма
(130/237220)
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СЕ ЋА ЊЕ

ДА НИ ЦА СТА МА ТОВ
1930–2012.

Оти шла си из не на да и за у век. Као да је би ло ју че, а про шло је пет
ту жних го ди на. Слу ти ла си да се ви ше не ће мо ви де ти. Ни сам та да то
раз у мео об у зет вар љи вом на дом да ћеш још би ти с на ма. Не ма те, а
оста ло је то ли ко не ре че ног и се ћа ње на срећ не да не ко је ћу увек,
док год ме бу де би ло чу ва ти од за бо ра ва. По чи вај у ми ру мај ко.

Тво ји: МИ ЋА, СА ША и ГРЕ ТА
(1/236821)

МИ ТА 

НО ВА КОВ

Ги го, ни шта ни је као

пре.

Тво ја де ца ПА ВА 

и ЈО ВИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(56/237034)

20. мар та 2017. на вр ша ва се је да на ест го ди на от ка да ни -

је с на ма на ша је ди на и во ље на

МА РИ ЈА НА ЈОЈ КИЋ
рођ. Ми ло ва но вић

1980–2006.

За у век с на ма ду бо ко у ср цу и ду ши.

Тво ји нај ми ли ји
(81/ф-326)

МА ЦО 

Вре ме не бри ше ту гу.

Увек си у на шим ср ци ма.

Тво ји: ба ба ВЕ РА, 

БА НЕ, ДРА ГАН 

и МИ ЛА

(45/237005)

Дра ги бра те

МР КИ

Про шло је че тр де сет

да на от кад ни си с на ма.

Тво ја се стра ДРА ГИ ЦА,

МИ ЋА, ЈО ЈА и ЖЕЉ КО

с по ро ди ца ма

(9/236917)

Ка жу...

„Плач без су за мно го бо ли!” То је она ту га ко ја

ни кад не про ђе...

МИ ЛИ САВ МИ ЛО ВА НО ВИЋ 
МР КИ

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да 21. мар та
2017, у 11.30, да је мо че тр де се то днев ни по мен
на шем дра гом Мр ки ју.

По ро ди ца МИ ЛО ВА НО ВИЋ
(83/237115)

21. мар та 2017. го ди не

на вр ши ће се че тр де сет

да на от ка ко ни је с на ма

наш дра ги

МИ ЛИ САВ 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

МР КИ

С ве ли ком љу ба вљу 

и по што ва њем чу ва ће

успо ме ну на те бе брат

РА ДАН и снај ка РА ДА 

с по ро ди цом

(63/237049)

Про шло је шест ме се ци од од ла ска у веч ност

МИ ЛЕН КА СЛА ДО ЈЕ ВИ ЋА
из Омо љи це

Увек ће га се се ћа ти бра ћа ЉУ БИ САВ и БРА НЕ
(84/237117)

18. мар та 2017. у 11 са -

ти, на Но вом гро бљу,

да ва ће мо го ди шњи па -

ра стос на шој дра гој

ВИК ТО РИ ЈИ

МИ ХАЈ ЛОВ

Ње ни нај ми ли ји

(88/

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛЕ ЧА ВИЋ

18. III 1997 – 18. III 2017.

Ње го ви: ДРА ГАН, 

ЗО РИ ЦА, СТЕ ВА 

и ЉУ БИ ЦА

(102/237160)

У су бо ту, 18. мар та

2017. го ди не, у 11 са ти,

на Но вом гро бљу, да ва -

ће мо че тр де се то днев ни

по мен на шој дра гој

ЈУ ЛИ ЈА НИ 

МИ ЛИ КИЋ

С љу ба вљу и по но сом чу -

ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(103/2371690)

17. мар та да је мо че тр де се то днев ни по мен на -

шем во ље ном

МИ РО СЛА ВУ СТАН КО ВИ ЋУ
Ми ко ји те во ли мо зна мо ко ли ко бо ли жи ве ти

без те бе.

Не ка те чу ва ју ан ђе ли. По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ДА НА, ћер ке ТА ЊА

и НА ТА ША с по ро ди ца ма
(109/237193)

17. мар та је че тр де сет

да на ка ко не ма на шег

де ке

МИ РО СЛА ВА
СТАН КО ВИ ЋА

МИ ЛЕ ТА
Не до ста је нам мно го.

Тво је ле ген де: НЕ ЦА 
и ЂО ЛЕ и мо ло ва не

лут ке МИ О НА и ЈА НА

(110/237193)

17. мар та је че тр де се то -

днев ни по мен мом бра ту

МИ ЛЕ ТУ 

СТАН КО ВИ ЋУ

Жи ве ћеш у мом ср цу

док ја жи вим. 

Се стра МИ ЛИ ЦА

(111/237193)

Че тр де се то днев ни по мен 

МИ РО СЛА ВУ
СТАН КО ВИ ЋУ

МИ ЛЕ ТУ
Во ље ни ни кад не уми -
ру, жи ве ћеш у на шим
ср ци ма.

Тво ји: брат ДА НЕ 
и се стра СВЕ ТЛА НА 

с по ро ди ца ма
(112/237193)

17. мар та је че тр де се то -

днев ни по мен мом уји

МИ ЛЕ ТУ

Без те бе је те шко.

Мно го те во ли твој 

се стрић НЕ НАД 

с по ро ди цом

(113/2371939

РА ЈИ ЦА 

ПЕ ТРО ВИЋ

16. III 2004 – 16. III 2017.

По сле три на ест го ди на

за бо ра ва не ма. По сле

те бе оста ла је са мо ле па

успо ме на.

Су пру га ЈА ГО ДА 

с по ро ди цом

(78/237098)

16. мар та је че тр де сет

да на

СЛО БО ДАН

ЦВЕТ КО ВИЋ

од ком ши је СТО ЈА НА,

МИ ЋЕ, РА ДЕ, НЕ МА ЊЕ

и МИ ЛО ША

(5/236896)

СЕ ЋА ЊЕ

БОР КА СТА НИЋ
19. III 2007 – 19. III 2017.

Ва ша БУ БА

(104/237180)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГУ ТИН 

РА ДО ЈЕ ВИЋ

2003–2017.

Су пру га МИР КА, син

ДЕ ЈАН и сна ја 

ЕЛИ ЗА БЕ ТА

(100/237151)

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.

МА РИ ЈА НА

ЈОЈ КИЋ
Про шло је је да на ест го -

ди на от ка ко ни си с на -

ма. Вре ме ни је учи ни ло

сво је. Пат ња, бол и ту га

оста ју у на ма. 

По ро ди це: 

БЈЕ ЛО ПЕ ТРО ВИЋ, 

ША ТЛАН и ТА СКО ВИЋ

(124/237217)

МА РИ ЈА НА

ЈОЈ КИЋ

Вре ме про ла зи, а се ћа -

ње и ту га оста ју.

Ку мо ви ТО МО ВИ ЋИ

(125/237212)

Дра гој мај ци, су пру зи и сна ји

МА РИ ЈА НИ ЈОЈ КИЋ

Уза луд на да ња и иш че ки ва ња....

Та мо ко оде ви ше се не вра ћа...

Го ди не про ла зе, а ср це и ду ша пла чу за то бом,

као да си оти шла ју че.

Во ле те тво ји ЈОЈ КИ ЋИ
(126/237217)

15. мар та 2017. на вр ши -

ло се де вет го ди на от ка -

да ни је с на ма

СТЕ ВАН 

СТРАЈ НИЋ

Вре ме про ла зи, са мо

успо ме не оста ју.

Ње го ви нај ми ли ји

(6/236900)
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ДА НИ ЦА 

КУ ТРИ

21. мар та 2017. на вр ша -

ва ју се две го ди не от ка -

да ни си с на ма во ље на

на ша.

Ожа ло шће на по ро ди ца

(4/236880)

АЛЕК САН ДАР

БИ САК

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Таст ГРА ДИ МИР, та шта

БРАН КА и сва сти ка

ИВА НА

(19/236946)

АЛЕК САН ДАР

БИ САК

Ба ки, веч но ће те 

во ле ти тво ја ба ка 

МА РИ ШКА 

и де да ЖИВ КО

(20/236946)

АЛЕК САН ДАР БИ САК

Вре ме про ла зи, а бол и ту га у мом ср цу ни ка ко.

Тво ја МИ КА
(21/236946)

АЛЕК САН ДАР БИ САК
17. V 1989 – 22. III 2016.

И не бо по не кад за пла че за они ма ко ји су оти шли пре ра -

но, ка ко не би чо век. Без об зи ра што не ка ср ца не ку ца -

ју ви ше, ми ко ји смо оста ли веч но ће мо их во ле ти и чу -

ва ти као нај дра жу успо ме ну жи во та сво га!

Твој та та
(22/236946)

Про шло је два де сет го ди на от ка да ни је с на ма наш

ГОЈ КО БОГ ДА НО ВИЋ

… и док пу тем жи во та не ке но ве ста зе га зи мо...

Че сто се окре не мо и по гле дом по ми лу је мо сва ки за ви ју так оног

пу та про ве де ног с њим, оки ти мо љу ба вљу сва ки осмех и у да љи ни

та мо не где чу ва мо успо ме ну  да је био је ди ни и са мо наш. 

С љу ба вљу и по што ва њем су пру га ОЛ ГИ ЦА

и се стра НА ДА с по ро ди цом

(28/236964)

21. мар та на вр ша ва се

шест го ди на от ка ко ни -

је с на ма

ДРА ГАН 

БА ЛАН

Су пру га РАД МИ ЛА 

и кће ри СА ЊА 

и ДРА ГА НА

(42/236941)

АЛЕК САН ДАР

БИ САК

17. V 1989 – 22. III 2016.

Не по сто је ре чи, по сто -

ји са мо бол. 

Во ле те ма ма и се стра

(71/237084)

Про шле су две го ди не от кад ни је с на ма

ЉУ БО МИР ЈО ВА НО ВИЋ

Мно го нам не до ста јеш.

Ње го ви нај ми ли ји
(54/237020)

20. мар та 2017. на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

ПА ВЛЕ ВА СИ ЛИ ЈЕ
1947–2016.

Се ћа ње на ње га, ту га и за хвал ност стал но су при сут ни.

Су пру га ЉИ ЉА НА и си но ви МИ ЛОШ и ПРЕ ДРАГ с по ро ди ца ма

(57/237035

СЕ ЋА ЊЕ

КА ЛИ НИЋ

НИ КО ЛА                  ДРА ГИ ЊА
2007–2017.                             2008–2017.

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме не на вас.
Ва ши нај ми ли ји

(8/236906)

СЕ ЋА ЊЕ

КА ЛИ НИЋ

НИ КО ЛА                  ДРА ГИ ЊА 
20. VII 2017. 2008–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем син ДМИ ТАР с по ро ди цом
(31/236973)

Про шло је пет го ди на

от кад ни си с на ма

БИ СЕР КА

ЖИВ КО ВИЋ

20. III 2012 – 20. III 2017.

Не до ста јеш нам мно го. 

За у век си у на шим ср -

ци ма и ми сли ма.

Тво је ћер ке МИ РА, 

БИ ЉА и ЉИ ЉА 

с по ро ди ца ма

(92/237144)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛО САВ 

СТЕ ФА НО ВИЋ

Де сет го ди на је про шло

от ка да ни си с на ма, али

у на шим ср ци ма оста -

ћеш за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(101/237152)

19. мар та је де сет го ди на от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни брат

ВО ЈИ СЛАВ СТО И МЕ НОВ
1959–2007–2017.

Го ди не про ла зе, бол и ту га ве ли ка. Чу ва мо те од

за бо ра ва.

Тво је се стре
(14/236924)

18. мар та 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да је мо ше -

сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном

НИ КИ ЦИ РА ШАЈ СКОМ
Твој осмех и љу бав мно го не до ста ју.

Тво ји нај ми ли ји

(119/237206)

t

МА РИ ЈА НА 

ЈЕ ШИЋ

рођ. Гре га

18. III 2011 – 18. III 2017.

Ми са за ду шни ца би ће

одр жа на 19. мар та 2017,

у 10 са ти, у Ка то лич кој

цр кви. 

По чи ва ла у ми ру Бож -

јем!

Ту гу је и мо ли за њу 

син НЕ НАД

(121/237210)

У су бо ту, 18. мар та, у 11 са ти, да ва ће мо ше сто -
ме сеч ни по мен

МИ ЛА НУ СТО ЈА НО ВУ
1952–2016.

На ше ср це не мо па ти и пла че за то бом и не ве ру -
је да те не ма, да те ни кад ви ше не ће мо ви де ти,
осе ти ти тво ју љу бав и тво ју до бро ту.
Ка ко жи ве ти са тим бо лом. Не по сто ји вре ме, не
по сто је ре чи, ко ји мо гу убла жи ти на шу ту гу.
Тво ја су пру га РА ДА и си но ви ИВАН и ПРЕ ДРАГ

с по ро ди цом
(89/237134)

По лу го ди шњи по мен дра гом ку му

МИ ЛА НУ СТО ЈА НО ВУ
од ку ма ЗО РА НА и ку ме ВЕ РЕ

(90/237135)

Про шло је шест ме се ци

без те бе

НИ КО ЛА 

РА ШАЈ СКИ

Не до ста јеш ми.

БРА НА с по ро ди цом

(72/237087)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 17. март 2017. 31

У су бо ту, 18. мар та 2017.

на гро бљу у Ба нат ском

Бре стов цу, у 10.30, да -

ва ће мо че тр де се то днев -

ни по мен на шој ми лој

ЉУ БИ ЦИ 

МИ ЛУ ТИ НОВ
Ћер ка ДИ ЈА НА, 

мај ка МИ ЛЕ ВА 

и отац ЖИ ВАН

(2/236826)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДИ ВО ЈЕ 

МИ ЛЕН КО ВИЋ

ЖУ ЋА
21. III 1992 – 21. III 2017.

Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Твој брат СЛО БО ДАН 

с по ро ди цом

(7/236905)

НЕ НАД 

КА ПЕ ТА НО ВИЋ

2008–2017.

Ни ка да га не ће 

за бо ра ви ти мај ка, брат,

су пру га и ћер ка

(10/226920)

18. мар та на вр ша ва се

че тр на ест ту жних го ди -

на от ка ко ни је с на ма

ДРА ГА НА 

ЗУ ВИЋ ГА ГА

Вре ме про ла зи, а бол и

ту га ни кад не ће.

Во ле те: та та, ма ма 

и ба та

(12/236922)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ЦА 

ТУ ЦИЋ

Ду го те не ма. Уну ци

нам злат ни. 

По чи вај у ми ру.

БА ТА

(15/236927)

КЕ ПИЋ

КО СТА                 ДРА ГИ ЦА

1975–2017. 2006–2017.

Вре ме не мо же из бри са ти се ћа ње на дра ге ро ди -

те ље. 

Син СТЕ ВАН и ћер ка МИ ЦА
(16/236930)

ПО МЕН

ГОР ДА НА СПРЕ МИЋ
1965–2016.

У су бо ту, 18. мар та 2017, у 11 сати, да ће мо ше сто ме -
сеч ни по мен на Но вом гро бљу у Пан че ву.

По ро ди ца
(18/2136945)

МИ ХАЈ ЛО 

ВУК МИ РО ВИЋ
Дра ги Ми хај ло, че тр де -

сет све ћа го ре ће у ма на -

сти ру Гр ге тег, у Сре му.

Тво ји: уну ка ЈЕ ЛЕ НА 

и унук ЈО ВАН, ћер ка

АЛЕК САН ДРА 

и су пру га 

ЈО ВАН КА ТО МИЋ

(25/236953)

18. мар та 2017. на вр ша -

ва се шест ме се ци от ка -

ко ни је с на ма наш

МИ ЛА ДИН 

ЦИ ГЛЕР

1959–2016.

Тво ја по ро ди ца

(26/236959)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГА НА 

ЈА ЋИ МО ВИЋ

1999–2017.

Увек си у на шим ми сли ма.

Тет ка ТРАЈ КА 

с по ро ди цом

(32/236980)

У су бо ту, 18. мар та 2017, у 11 са ти, на Ка -

то лич ком гро бљу да је мо го ди шњи по мен

дра гој мај ци

РА ДО СЛА ВИ ДЕ МЕ ТЕР
1932–2016.

Оста ви ла си до бро ту ко ја се не за бо ра вља
и ту гу ко ја не про ла зи. Не ка те ан ђе ли чу -
ва ју. По чи вај у ми ру.

Тво ја ћер ка ЗО РИ ЦА, зет БРА НИ СЛАВ,
уну ци ГО РАН и ДАР КО, ћер ке ЈЕ ЛИ ЦА 

и ВИК ТО РИ ЈА с по ро ди цом, син ЈО ВАН 
с по ро ди цом, уну ци, уну ке, пра у нук 

и пра у ну ке
(33/236982)

17. мар та, у 11 са ти, да ва ће мо два на е сто го ди -

шњи по мен

ВА СИ ЛИ ЈУ РА ДО ГО СТИ ЋУ ВА СИ
17. III 2005 – 17. III 2017.

С љу ба вљу и по но сом те чу ва мо у ср ци ма. Не ка

те у ти ши ни ми ра пра ти на ша не из мер на љу бав

ја ча од за бо ра ва.

Тво ја по ро ди ца
(34/236981

ДРА ГА НА 

ЈА ЋИ МО ВИЋ

Се ћа ње на те бе увек

тра је.

Тет ка РУ ЖИ ЦА 

с по ро ди цом

(67/237067)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГА НА 

ЈА ЋИ МО ВИЋ

Ни смо и не ће мо те за -

бо ра ви ти.

Чи ка АЦА и стри на 

НА ДА с по ро ди цом

(77/237096)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

16. мар та 2017. је тач но се дам го ди на ка ко
сам остао без оца

БЕ РАЦ КА МАР ЦИ
1. X 1929–16. III 2010–16. III 2017.

Се дам го ди на је про шло та та без те бе. Бол
у ду ши оста је, те рет на ср цу ни је лак ши.
До ђи ми ма кар у сну и уте ши тво га си на.
Ка жи ка ко да ље да ко ра чам у овом мом
жи во ту пре пу ном ту ге. По здра ви ми мо ју
мај ку, ко ја је убр зо по сле те бе пре ми ну ла.

По чи вај те у ми ру мо ји дра ги ро ди те љи.

За у век у бо лу оста је ваш син МИР КО
(74/237093)

СЕ ЋА ЊЕ

ДАМ ЊА НО ВИЋ

АЛЕК САН ДАР БО РИ СЛА ВА       ДУ ШАН
17. VII 1921           17. XI 1922          6. IV 1952 
– 29. VIII 2016. – 19. III 2009. – 24. VII 2014.
Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље и бра та.
С љу ба вљу и по што ва њем тра ју и жи ве у на ма.

МИ РО СЛАВ, ВЕ РА, ПЕ ТАР, МИ ЛО РАД 
и АН ДРЕ ЈА са сво јим по ро ди ца ма

(51/237017)

23. мар та на вр ша ва се је да на ест го ди на от ка ко

ни је с на ма на ша дра га

МИР ЈА НА СТАН
Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у

не де љу, 19. мар та, у 11 са ти, по се ти ти ње ну веч -

ну ку ћу на Ка то лич ком гро бљу и пот се ти ти на

да не про ве де не с њом.

По ро ди ца
(52/237017)

20. мар та 2017. на вр ша ва се го ди ну да на от ка да ни је с

на ма мо ја ма ма

РА ДА КР СТИН
рођ. Ра цић

Не до ста јеш...
Ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА

(46/237006)

20. мар та 2017. на вр ша -

ва се го ди на от ка ко ни -

је са на ма мо ја се стра

РА ДА

Њен брат ТО МА 

с по ро ди цом

(53/237018)

Про шло је шест го ди на

од смр ти на ше дра ге

СТО ЈАН КЕ 

ПЕ ШИЋ

Успо ме ну на њу чу ва ју

ње ни нај ми ли ји

(58/237040)

СЕ ЋА ЊЕ

Ни је са на ма

МО МИР ПА ПИЋ
2008–2017.

По ро ди ца

(59/237042)

Ту жно је и пра зно без

те бе

ЛУЧ КА ПЕТ КОВ
22. III 2012 – 2017.

Тво ја ВЕ СНА

(75/237094)

16. мар та 20107. на вр ша ва се оса ма на ест го ди на

од тра гич не смр ти на ше дра ге

ДРА ГА НЕ ЈА ЋИ МО ВИЋ
1981–1999.

Не по сто је ре чи уте хе. Увек си у на шим ми сли ма

и мно го нам не до ста јеш.

Те шко је жи ве ти без те бе.

Тво ји: ма ма, та та и брат с по ро ди цом
(86/237122)

ПО МЕН

ДРА ГА НА 

ЈА ЋИ МО ВИЋ
Ве тро ви њи ши те ти ше.

Не па дај те сит не ки ше,

због Дра га не ко је не ма

ви ше.

Дра га на у мој ду ши ди ше.

Ту гу је тво ја ба ба 

МИ ЛЕ ВА

(87/237122)

ДРА ГО ЉУБ ТО МИЋ
Про шла је јед на го ди на без на шег ве ли ког при ја те ља. 

Увек у се ћа њу наш Алек са...

МИ ЛОШ, ДРА ГАН и ЗО РАН

(108/237192)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По жељ но је да успо ри те при до -
но ше њу бит них од лу ка, јер ако се
оне од но се на по ро ди цу, мо же се
до го ди ти да по сту пи те ис хи тре но и
на чи ни те гре шку. Кон цен три ши те
се на рад и сву сна гу усме ри те на
но ве про јек те или тра же ње но вог
по сла. Вру ћа љу бав на сед ми ца.

Не пла ни ра ни пут и су срет са
ста рим при ја те љем мо же из ко -
ре на про ме ни ти ваш по слов ни
ста тус. По ну де на ко је сте за бо -
ра ви ли, по нов но ће би ти ак ту ел -
не. Љу бав ни жи вот ће вам би ти
уз бу дљив. Мно го до га ђа ња и из -
ла за ка до не ће вам но ву љу бав.

Обра ти те па жњу на то ко ме
шта го во ри те. Мно го то га мо же
би ти по гре шно про ту ма че но, а
он да ће вам тре ба ти пу но вре ме -
на да ис пра ви те кри ву Дри ну. Уз
по моћ при ја те ља си ту а ци ја ће се
ре ши ти по вољ но по вас. Љу бав -
ни жи вот стаг ни ра.

Пред сто ји вам на пор на и стре -
сна не де ља. Оста ни те по зи тив ни
и оп ти ми стич ни, за не ко ли ко да -
на ће се све сми ри ти. Не за пу -
штај те сво је оба ве зе. Од ре ди те
при о ри те те и де лај те. По др шка
парт не ра је не се бич на, не од би -
јај те пру же ну ру ку.

Одав но ни сте би ли у ста њу ко је
је из ме ђу ха о са, еу фо ри је и па ни -
ке. По жељ но је да зна те шта
ствар но же ли те и да сву сна гу
усме ри те на то. Парт нер вас ири -
ти ра сво јом не за ин те ре со ва но -
шћу. Бли зан ци у ве зи осе ти ће се
на пу ште ним, а мно ги ће то и би ти.

Ве дри и на сме ја ни за по чи ње те
на ред ну не де љу. Све што је стаг -
ни ра ло, ко нач но се по кре ће. Но -
вац ко ји ду го че ка те на по кон сти -
же. Се ди те и до бро раз ми сли те у
шта би сте мо гли да га уло жи те,
јер по не кад су ва ши џе по ви шу -
пљи. По чи њу љу бав не игре...

По ма ло сте по су ста ли, опа ла
вам је кон цен тра ци ја и из гле да
да се по ла ко пре да је те. Већ сре -
ди ном сед ми це вра ти ће вам се
рад ни елан и кре ну ће те свом
сна гом. Ако вам ис кр сне по слов -
ни пут, иди те, јер по сто ји мо гућ -
ност да не ко га упо зна те.

Но ви по сло ви су на ви ди ку. По -
тру ди те се да ода бе ре те нај бо ље, то
јест оно у че му ће те се нај лак ше
сна ћи и што ће вам до не ти си гур ну
за ра ду. Но вац вам сти же до кра ја
иду ће сед ми це. Ви кенд ис ко ри сти -
те да оде те не куд с парт не ром и по -
но во рас па ли те љу бав ни жар.

Ро ко ви су вам у овом тре нут ку ја -
ко бит ни, за то до бро па зи те да се
све оба ви на вре ме. Осе ћа те не ки
чу дан умор, што мо же до ве сти до
гре ша ка. Да не би сте угро зи ли
свој ста тус, узми те од мор. Љу бав -
ни жи вот вам је не ка ко на клац ка -
ли ци. Не жу ри те са од лу ка ма.

Пра ви те пла но ве и сви су из -
гле ди да се они мо гу ре а ли зо ва -
ти у ско ри јој бу дућ но сти. Сит не
за кон ске за вр зла ме би ће успе -
шно ре ше не и пре не го што оче -
ку је те. По ка жи те парт не ру ко ли -
ко вам је ста ло до ње га. Поч ни те
да пла ни ра те за јед нич ки жи вот.

Ле па по ро дич на до га ђа ња су
пред ва ма. Мно ге Ри бе ће раз -
ми шља ти о по том ству. Пра во је
вре ме за то. Ма ње не су гла си це
са чла но ви ма по ро ди це. Нов ча -
ни при лив је ма њи, али ре до ван,
та ко да не ма озбиљ ног раз ло га
за се ки ра ци ју.

Да ли сте се би пре ви ше сло бо де
да од лу чу је те шта је нај бо ље за
љу де око вас, а то вам се мо же
вра ти ти као бу ме ранг. Про бле ми
с не ким од чла но ва по ро ди це ће
вас успо ри ти, али ће се то по ка -
за ти као до бро, јер сте на пу ту да
до не се те ло ше од лу ке.

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
16. фе бру а ра: Ему – Та ња и Са ша Гри ја ко вић, Ми ли цу – Ди ја на и Го ран
Ге рић; 20. фе бру а ра: На та лију – Ма ри на и Па вел Гло зик; 23. фе бру а ра:
Ни ко ли ну – Дра га на Пе јић и Сла во љуб Ли кин; 24. фе бру а ра: Ва њу – Ми -
ро сла ва Пе шев ска и Зо ран Па вло вић; 26. фе бру а ра: Ва лен ти ну – Ма ри -
ја на До ма њи и Го ран Ве љо вић, Еле ну – Ли ди ја Фар каш и Зол тан Нађ; 27.
фе бру а ра: Ка си ју – Са ња и Ми ро слав Ми ло шев; 28. фе бру а ра: Са ру –
Ан ђе ли ја Ђу ка но вић и Алек сан дар Ве ско вић, Ср ну – Се на и Алек са Влај -
ко вић, Ан ђе ли ју – Је ле на и Дра ган Цве јић, Ха ну – Је ли за ве та и Ја ро слав
Ур бан; 1. мар та: Да ни цу – Сан дра и Го ран Ива но вић; 3. мар та: Ма шу –
Све тла на и Бо јан Да бић, Бран ки цу – Алек сан дра Ко ма ри ца и Вла дан Но -
ва ко вић; 5. мар та: Вик то ри ју – Ти ја на и Вла ди мир Де чер мић.

До би ли си на
8. фе бру а ра: Ду ша на – На да Мар ге тић и Дра го љуб Кр пан; 20. фе бру а ра:
Ву ка ши на – Гор да на Жив ков и Ни ко ла Ми ло са вљев, Лу ку – Ми ли ца и Не -
бој ша Ми ли но вић; 23. фе бру а ра: Ми ло ша – Ма ја Га јић и Сла ви ша Ди да -
но вић; 24. фе бру а ра: Па вла – Ива на Ћо сић и Зо ран Ко вач ки, Да ни ла – Ти -
ја на и Ра до ван Спа со је вић; 26. фе бру а ра: Ва си ли ја – Ема ну е ла Ми лош и
Бо ри вој Га вур; 27. фе бру а ра: Сте фа на – Ми ли ца и Ни ко ла Јо вић; 28. фе -
бру а ра: Јо ва на – Та ма ра и Са ша Си ме о но вић; 1. мар та: Луку – Све тла на
Ан ге лов ска и Ни ко ла Ма тек, Ми ло ша – Ма ри на и Да ни ло Бо го вић, Сте фа -
на – Мар ти на и Ђор ђе Цвет ко вић; 2. мар та: Ре љу – Је ле на Јак шић и Дра -
ги ша Да ви до вић, Мар ка – Ива на и Ми лан Ђор ђе вић, Пе тра – Ми ли ца и
Пре драг Со ко ло вић; 3. мар та: Пе тра – Не ве на и Дра ган Ма рић, Да ни је ла –
Да ни је ла и Га бри ел Рај ку; 5. мар та: Не ма њу – Ани та и Не над Стру гар.

ВЕН ЧА НИ

9. мар та: Ти ја на Бу ји шић и и Не бој ша Ми хај ло вић, Ана Бор ка и Че до мир Цу кић.

УМР ЛИ

2. мар та: Ру жи ца Ба са рић (1935), 3. мар та: Ми ле Бу ди са вље вић (1922), Кон -
стан ди на Са ва тић (1937), Зо ран Јо ва нов (1948), Рад ми ло Не на дић (1934);  4.
мар та: Сто јан Ку лић (1941); 5. мар та: Ма ра Но ва ков (1951), Сми ља Ди вљач -
ки (1933), Ива Ми лу ти нов (1934), Па вле Кр ча ди нац (1941), Ја го да Ан дре јић
(1938), Сло бо дан Или јин (1946), Је ле на Алек сов ски (1959), Иштван Ку змић
(1948); 6. мар та: Јо ван Бо снић (1957), Бо сиљ ка Пан те лић (1949), Јо ван Па у -
нов (1940), Бран ка Ко ва че вић (1935); 7. мар та: Ја но Ухрин (1949), За гор ка
Ан тић (1941), Пре драг Па вло вић (1958), Зо ран Злат ко вић (1971); 8. мар та:
Си да Угљић (1930), Ду шан Мар че та (1929), Фе ло ме на Ко сић (1923), Ан тун
Гре гец (1939); 9. мар та: Мар ко Га ће ша (1934), Јо ван ка Јон (1953).

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

РЕШЕЊА – Стиховни квадрат: крсташ, рапорт, спикер, токата,

„Аретеј”, штрајк. Мини-укрштеница: читаоница, Иванковац, теста-

тори, Акор, Аник, косе, Раћа. Скандинавка: споразуми, нативизам,

Лесе, Ени, ме, трут, т, осмислити, Вук Костић, Имер, акростих, оцена,

мост, Ани, тарот, прт, праћка, Ури.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

СТИХОВНИ КВАДРАТ 

Невидљивом мрежом,

као прави баук,

свој плен у заседи

чека овај паук.

Jeдан знани појам

овде вам се скрива:

у војсци се тако

извештај назива.

Oн се нама јавља

са ТВ и радија,

када вести чита,

глас нам његов прија.

To музичко дело

пијанисти годи,

на концерту увек

радо га изводи.

Пo лекару грчком

из античких дана

Крлежина драма

тако је названа.

Захтев синдиката

за пораст зарада

по правилу прати

обустава рада.

В О Д О Р А В Н О  И  У С П Р А В Н О :

1 2 3

4 5 6

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВОДОРАВНО: 1. јавна просторија у којој се читају књиге, 2. историјско
место из Првог српског устанка, 3. оставиоци, завештачи, 4. планина у
Португалији – име француске књижевнице Жеј, 5. блага падина (мн.) –
Радивоје од миља.
УСПРАВНО: 1. јасно написан, читљив, 2. италијански произвођач ауто-
буса, теретних и специјалних возила, 3. грчко острво у Егејском мору,
4. предсобље, предворје (стр.), 5. стара мера за течност, 6. јавни беле-
жник, 7. име ТВ водитељке Пантелић, 8. птица певачица, 9. Александар
од миља.
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Гор да на Тодоровић (67) ов -
де је го ди ну да на, по што је на -
кон смр ти му жа оста ла са ма у
ку ћи у Омо љи ци. И њој је са да
све лак ше, прем да још увек
има про бле ма око ку па ња, али
јој та да у по моћ при ска чу по -
жр тво ва не се стре.

С дру ге стра не, Цве та на
Цве та но вић (75) спа да у ста -
ро се де о це с де вет го ди на бо -
рав ка у Цен тру, от ка да је, ка ко
ка же, по бе гла из При шти не. У
по чет ку јој је би ло те шко, али
одав но се при ви кла. Во ли да
се шмин ка, због че га је кри ти -
ку ју не ке дру га ри це, с ко ји ма
не рет ко за пе ва ста ре на род не
пе сме, као што је „Мој го лу -
бе”, а до бро јој иду и ви це ви,
на ро чи то они о ба би и де ди.

Као и сву где, и ов де има дру -
га чи јих по гле да, па Ми ле ва

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Ка ра ђор ђе вој ули ци број 20,
дру ги је у Ули ци Јо си фа Ма -
рин ко ви ћа 24, а тре ћи у Мак -
си ма Гор ког 145, где се на ла зи
и пункт за ди стри бу ци ју обро ка
на род не ку хи ње.

Осни вач клу бо ва је Град, а
од го вор ност за сам цен тар
сно се и Ре пу бли ка и По кра ји -
на, док се пре о ста ли део тро -
шко ва по кри ва из та ко зва них
соп стве них при хо да.

По све ће не струч не слу жбе
Ге рон то ло шки цен тар има де -
ло ве у ко ји ма се на ла зи упра -
ва, као и ку хи њу, ре сто ран, ве -
ше рај и про сто ре за број не
слу жбе, од тех нич ке до ра зних
струч них, пре све га здрав стве -
не, ко ја је нај број ни ја из ра зу -
мљи вих раз ло га – бо ле сти ка -
рак те ри стич них за ста ре љу де.

У ор га ни за ци ји сва ко днев -
ног жи во та ко ри сни ка – од
њи хо вог пси хо ло шког ста ња
до пре ме шта ја из јед не у дру гу
со бу – у две сме не ста ра ју се
со ци јал не рад ни це Ста ној ка
Ан тић Мар ти но вић и На да Ра -
ки џић, као и рад но-оку па ци о ни
те ра пе у ти Ју ли ја на Са ви чић и
Ха ни Шо пов, ко је су увек у до -
слу ху с ме ди цин ском слу -
жбом.

– Дан прак тич но кре ће по -
сле до руч ка пр вом ју тар њом
ка фи цом и су ми ра њем ути са -
ка. По том сви по крет ни ко ри -
сни ци до ла зе на ре кре а тив не
ве жбе то ли ко по треб не за одр -
жа ва ње ви тал но сти ор га ни -
зма. По чев од ве о ма бит ног
ор га на – је зи ка, јер се пр во до -
бро ис при ча мо. У на шем до -
ме ну је и да но вим ко ри сни -
ци ма об ја сни мо шта их ов де
че ка и да све то ни је ни ка кав
ба ук. Мно ги до ђу де пре сив ни,
али их то осе ћа ње убр зо на пу -

ко ји се би ра на тро го ди шњи
ман дат. Пра те се и њи хо ва ин -
те ре со ва ња кроз ре дов не ан ке -
те, а на рас по ла га њу им је и
фри зер ски са лон у ко јем се
бес плат но ши ша ју и бри ја ју.

Здра вље, ипак, из над све га
Ипак, за љу де тих го ди на нај -
ва жни ја је здрав стве на слу -
жба. Ле кар ка Дра га на За рић
јед на је од оних ко је во де бри -
гу о ле че њу ко ри сни ка.

– Ра ди ла сам у До му здра -
вљу и ово је са свим дру га чи је
ис ку ство. Про бле ма у ко му ни -
ка ци ји с па ци јен ти ма го то во
да не ма, већ је ди но, мо же се
ре ћи, с њи хо вом ро ђа ци ма,
ко ји за хва љу ју ћи то ме што
пла ћа ју по не кад има ју пре те -
ра на оче ки ва ња. Ра ди ти са
ста ром по пу ла ци јом ве о ма је
спе ци фич но, пре све га за то
што то зах те ва по се бан при -
ступ – ка же ле кар ка.

Она де ли кан це ла ри ју с
глав ном се стром Је ле ном Си -
ме у но вић, ко ја ов де ра ди већ
два де се так го ди на. Уви ђа да се
с го ди на ма ме ња струк ту ра
ко ри сни ка, јер је мно го ви ше
не по крет них и ста ри јих.

– С вре ме ном се чо век на све
на вик не, стек не нео п ход ну ру -
ти ну, али то не зна чи да огу гла -
мо, па и да ље има ве зи ва ња.

фи зи ја тар, дер ма то лог, кар ди -
о лог...

Ви ше ша ла не го сва ђа
Све прет ход но из ре че но за по -
сле ни ра де за до бро бит ко ри -
сни ка, ко ји су, чи ни се, при -
лич но за до вољ ни услу гом. Ре -
ци мо, Рад ми ла Ти ја нић (73),
по ре клом из Цр не Тра ве, у
Цен тру је од пре го ди ну да на;
ка да је до шла, хо да ла је на
шта ка ма, али је за хва љу ју ћи
ква ли тет ној не зи про хо да ла и
са да се осе ћа до бро. Шта ви ше,
има осе ћај као да је ов де ро ђе -
на, па у том сми слу до да је:

– Ви ше се ша ли мо не го што
се сва ђа мо, али нај бит ни ји је
тај осе ћај си гур но сти, јер све

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.

Мрвица
Мала мешанка, која има крви пинча,
пронађена је пре неколико дана у Стар-
чеву. Мрвица је стара мање од годину да-
на и тешка свега четири килограма; у до-
број је кондицији, а лепо се понаша у за-
твореном простору попут стана, па се мо-
же претпоставити да је некоме побегла.

Привремено је смештена код особе ко-
ја ју је склонила с прометне улице како
јој се нешто не би догодило, али се хитно
тражи власник или неко ко би је удомио. Додатне информаци-
је могу се добити на контакт-телефон 064/938-41-77.

Бела
Женкица стара око годину дана тражи
власника или нови дом. Нема чип нити
било какву ознаку, па није могуће доћи
до њених личних података. Највероват-
није има власнике којима је шмугнула,
и то, претпоставља се, због тога што ни-
је била стерилисана.

Уколико неко препозна ову куцу сне-
жнобеле боје, може се јавити служби
„Зоохигијене” или отићи по њу у Вла-
синску 1, уколико претходно позове 352-148. За њу су обез-
беђени бесплатна вакцинација против беснила, као и чипо-
вање и стерилизација.

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.

Ка да чо век уђе у по зне го ди не,
нај бит ни је је да му жи вот бу де
ма кар под но шљив, јер то је
нај ма ње што би тре ба ло да
оста не иза не чи јег рад ног ве ка.

На жа лост, у да на шње вре ме
мно го је дру га чи јих слу ча је ва,
па чак и оних тра гич них. А
нај че шћи раз лог је то што ти
не срећ ни љу ди ни су има ли ни
основ ну не гу.

На сре ћу, по сто је ме ста ко ја
ста ри ма обез бе ђу ју мир и спо -
кој, а јед но од њих је и Ге рон -
то ло шки цен тар Пан че во.

Ге рон то ло шки цен тар Пан че во
отво рен је 9. де цем бра 1991, а
већ су тра дан при спе ли су пр ви
ко ри сни ци. Ота да се у објек ту
на Вој во ђан ском бу ле ва ру број
1 ста ри јим љу ди ма пру жа услу га
со ци јал не и здрав стве не за шти -
те, или та ко зва но ин сти ту ци о -
нал но збри ња ва ње.

Ве о ма је ва жно што та мо,
по ред све га оста лог, функ ци о -
ни шу струч не слу жбе у по ме ну -
тим обла сти ма, ко је се ве о ма
по све ће но ба ве по бољ ша њем
фи зич ких и функ ци о нал них
мо гућ но сти ко ри сни ка, али и
да но ноћ ним пра ће њем њи хо -
вог здрав стве ног ста ња.

Но ви дом
Иван ка Ра ду Ха ла брин, ак ту -
ел ни ко ор ди на тор струч них
слу жби, за по сле на је у уста но -
ви од са мог на стан ка. Она ка -
же да ин сти ту ци о нал но збри -
ња ва ње под ра зу ме ва за до во -
ља ва ње свих по тре ба ста нов -
ни ка Цен тра, ко ји им су штин -
ски пред ста вља но ви дом и за -
ме ну за по ро ди цу.

– Раз ло зи за сме шта ње у на -
шу уста но ву ти чу се со ци јал не и
здрав стве не си ту а ци је за ин те -
ре со ва ног, од но сно мо ћи и не -
мо ћи да се не ко сам о се би бри -
не. Про це ду ра при је ма са сто ји
се у то ме да се за ин те ре со ва ни
нај пре обра ћа ју Цен тру за со ци -
јал ни рад, ко ји нам про сле ђу је
нео п ход ну до ку мен та ци ју. На -
кон то га пра ви мо про це ну и у
нај бр жем ро ку до но си мо аде -
кват ну од лу ку. Ка да до ђе до по -
зи тив ног ис хо да, на ши ко ри -
сни ци до би ја ју све оп ти мал не
усло ве за жи вот: од ис хра не до
дру штве них са др жа ја – на во ди
Иван ка Ра ду Ха ла брин.

Цен тар рас по ла же са две ста
ме ста, а тре нут но има сто де -
ве де сет два ко ри сни ка. Ве ћи -
на њих је у ста њу да нор мал но
оба вља фи зи о ло шке по тре бе,
али по сто ји и оде ље ње у ко јем
се на ла зи два на ест де мент них
осо ба.

ЖИ ВОТ У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ ПАН ЧЕ ВО

МИР И СПО КОЈ ЗА ЛЕ ПО ТУ ТРЕ ЋЕГ ДО БА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Бар тиш (83) ка же да дом ста -
ра ца ни ком не мо же да бу де
леп, али да љу ди у тим го ди на -
ма не ма ју куд...

Џен тлме ни увек на услу зи
А му шкар ци на сто је да сво је
џен тлмен ство по ка жу у сва кој
при ли ци, по пут Не ма ње Ба ји ћа
и Сте ве Сто ја ко ви ћа, ко ји су
увек спрем ни да по мог ну или
скок ну до гра да у на бав ку, а
Дра го љуб Чу кић (69) во ди би -
бли о те ку, па се тру ди да што ви -
ше ко ри сни ка при бли жи књи зи.

Мо жда је нај ак тив ни ји Дра -
гу тин Је ро ти је вић (73), ко ји је
у Цен тру тек по ла го ди не, а
већ је мно го ства ри за по чео.
По ред то га што је пред сед ник
са ве та ста на ра и члан Управ -
ног од бо ра из ре до ва за по сле -
них, већ је по кре нуо ша хов ску
сек ци ју, а уско ро ће и драм -
ску, док је као ар хи тек та укљу -
чен и у из ра ду про јек та за ре -
кон струк ци ју згра де.

– Ра до ви тре ба да поч ну за
не ко ли ко ме се ци, на кон че га
ће овај цен тар би ти на са мом
вр ху у зе мљи. Со бе су нај ур -
гент ни је за са на ци ју, јер од
1991. го ди не ни шта озбиљ ни је
ни је ра ђе но. Ов де сам на шао
мир и спо кој и учи ни ћу све да
ко ри сни ци ма, а са мим тим и
ме ни, овај ку так бу де што леп -
ше ме сто за жи вот – за кљу чу је
овај ви тал ни ко ри сник Ге рон -
то ло шког цен тра Пан че во за,
ипак, леп крај ове при че.

У окви ру ове уста но ве функ -
ци о ни шу и клу бо ви за од ра сла и
ста ра ли ца са сво јим слу жба ма.
Њи хо ва на ме на је да пен зи о не -
ри ма обез бе де ва нин сти ту ци о -
нал ну за шти ту, кроз пру жа ње
услу ге по мо ћи у ку ћи, ис хра не
за пен зи о не ре и на род ну ку хи -
њу. Ту је и ор га ни зо ва ње ак тив -
но сти за кре а тив но про во ђе ње
сло бод ног вре ме на, па чак и
услу ге по пут пра ња и пе гла ња.
Цен трал ни клуб се на ла зи у

сти, па је рет кост да се не ко
ов де не сна ђе – ис ти че Ха ни
Шо пов.

Ко ри сни ци ма су по ну ђе не
ра зно ли ке ак тив но сти, као и
ин те гра ци ја с љу ди ма из спољ -
ног све та, пре све га из по ме ну -
тих клу бо ва. Ту су ре дов не
игран ке и при ред бе, по пут не -
дав них – ре ви је фри зу ра по во -
дом Осмог мар та, на сту па деч -
јег хо ра „Во кал кидс” или од -
ла ска у дво ра ну „Апо ло” на
пред ста ву „Па па гај” по при чи
Да ни ла Ки ша.

Жи те љи уста но ве уче ству ју
у ра ду ко ми си ја за ис хра ну,
ме ђу људ ске од но се, еко ло ги ју,
и у окви ру њих ре а гу ју уко ли -
ко им не што ни је по во љи. По -
сто ји и пред сед ник ста на ра,

Чо век је чо век и не чи ји ро ди -
тељ, што сва ка ко по ја ча ва од -
го вор ност. На жа лост, ов де је
њи хо ва по след ња ста ни ца, па
се на све на чи не тру ди мо да
им ту чи ње ни цу мак си мал но
олак ша мо – ис ти че глав на се -
стра.

На пр вом спра ту углав ном
се на ла зе они бо ле сни ји, ме ђу
ко ји ма је и за тво ре но оде ље ње
за де мент не осо бе. Због све га
то га по сто ји по тре ба да ова мо
на кон сул та ци је до ла зе спе ци -
ја ли сти – не у ро лог, ор то пед,

до би ја мо на вре ме – од до бре
хра не и ко ла ча па до дру же ња
на игран ка ма.

Де сан ка Ми ју шко вић (65) у
до му је још кра ће – че ти ри и по
ме се ца. Бо ле сна је, али уз по -
моћ свих за по сле них и оста лих
ко ри сни ка са да јој је не у по ре -
ди во бо ље и услу гу оце њу је ду -
плом де сет ком. Тру ди се да бу -
де што ак тив ни ја, па је не дав но
по бе ди ла на ре ви ји фри зу ра, а
за јед но с дру га ри ца ма уче ство -
ва ла је на так ми че њу за ру ску
са ла ту и осво ји ла пр во ме сто.

Уобичајене рекреативне вежбе

Здравствена ординација: Јелена и Драгана

Женске приче у мензи

Увек на услузи корисницима

Договори о дневним активностима: Хани и Иванка 



У спорт ској ха ли „Су тин ска
вре ла” у За гре бу про шлог ви -
кен да је одр жан Европ ски џу -
до-ку п за ка де те и ка дет ки ње,
на ко јем су уче ство ва ла 844
так ми ча ра из 32 зе мље.

Ме ђу ре пре зен та тив ци ма Ср -
би је би ла је и џу дист ки ња Ди на -
ма Ан дреа Сто ја ди нов, ко ја је
осво ји ла брон за ну ме да љу у ка -
те го ри ји до 48 кг. Она је у пр вом
ко лу из гу би ла од ри вал ке из
Пољ ске, а по том је у че ти ри ре -
пер са жна ме ча по бе ди ла џу -
дист ки ње из Фран цу ске, Хо лан -
ди је и Ита ли је (две).

На 35. ме ђу на род ном тур -
ни ру „8. март” у Зре ња ни ну
на сту пи ло је 347 так ми ча ра из
42 клу ба из пет зе ма ља. Мла -
ди бор ци Ди на ма би ли су
успе шни и овог пу та.

Ма те ја Сто ја нов ски и Алек -
са Ђу ро вић осво ји ли су нај -
вред ни је тро фе је. Ма ри ја
Сто ја нов ски, Ан дри ја на Кр те -
нић, Ђор ђе Ја ки мов ски и Ог -
њен Ђу ри шић оки ти ли су се
сре бр ним од лич ји ма, а брон -
зе су за ра ди ли Не ма ња Ју ри -
ца, Ма те ја Зу бо вић и Урош
Ћу ћа.

У су бо ту, 11. мар та, у Бе о гра -
ду су одр жа ни Б и Ц тур ни ри у
бад мин то ну, на ко ји ма су на -
ши су гра ђа ни има ли мно го
успе ха.

БК Пан че во се пред ста вио
са два на ест игра ча. На Б-тур -
ни ру у кон ку рен ци ји ду бло ва
сре бр не ме да ље су осво ји ли
Ми ли ца Уско ко вић и Ти ја на
Ма нић и Ми ли ца Уско ко вић
и Иван Ко ва че вић, а Сте фан
Ми ја то вић и Иван Ко ва че -
вић за слу жи ли су брон зу. На
Ц-тур ни ру Бо рис Ку руц је
осво јио нај сјај ни је од лич је,
дубл ко ји су чи ни ли Сне жа на
Пе пић и Пе тар Ва сић за слу -
жио је сре бро, а пар Бо рис
Ку руц и Мар та Бу квић оки -
тио се брон зом, баш као и ду -
бло ви ко је су са чи ња ва ли Ол -
ги ца Пет ко вић и Ми ли ца Ми -
лић и Бо рис Ку руц и Ни ко ла
Ме ђе до вић.

– По себ но смо по но сни што
смо на овом тур ни ру има ли
шест но вих игра ча. Ово је до бра
увер ти ра за сед ми ју ни ор ски
Куп Пан че ва, ко ји ор га ни зу је -
мо сле де ћег ви кен да – ре као је
пред сед ник БК-а Пан че во Иван
Ко ва че вић.

Тра ди ци о нал но над ме та ње
у бад мин то ну у на шем гра ду
би ће на про гра му у не де љу,
19. мар та.

За па жен на ступ у СЦ-у
„Сло дес” има ли су и чла но -
ви Бад мин тон клу ба Ди на мо.
Б-тур нир је обе ле жи ла Со фи ја

Ка ра но вић, осво јив ши сре бр -
ну ме да љу у ка те го ри ји жен -
ског син гла на кон ве о ма не -
из ве сног фи нал ног ме ча.
Упр кос по ра зу она је за др жа -
ла во де ћу по зи ци ју на Б
ранг-ли сти Бад мин тон са ве -
за Ср би је. Со фи ја је у па ру са
Аном Га ври лов за ра ди ла
брон за но од лич је и та ко је
овај жен ски дубл за др жао во -
де ћу по зи ци ју на ранг-ли сти
ду бло ва.

Ми ло рад Ми си мо вић и Ог -
њен Кра шна осво ји ли су брон -
за ну ме да љу у ка те го ри ји му -
шких ду бло ва.

У не де љу, 12. мар та, у Ста рој
Па зо ви је одр жа но Пр вен ство
Вој во ди не у ка ра теу за се ни о -
ре. У ве о ма ја кој кон ку рен ци -
ји за па же не ре зул та те оства -
ри ли су и пан че вач ки бор ци.

Ди на мо се пред ста вио у
под мла ђе ном са ста ву, јер су
Би те вић и Јо ва но вић уче -
ство ва ли на тур ни ру у Сло ве -
ни ји. Ипак, ни овог пу та ни су
из о ста ли тро фе ји. Алек сан -
дар Ан ђел ко вић је осво јио
брон зу у ка те го ри ји до 84 кг,
а Ду шко Ба ра нац је мо рао да
се за до во љи пла сма ном на

че твр то ме сто. За јед но с Би -
те ви ћем и Јо ва но ви ћем, обо -
ји ца су се ква ли фи ко ва ла за
Пр вен ство Ср би је.

Члан КК-а Мла дост Ми -
лош Ма ки тан осво јио је сре -
бр ну ме да љу и та ко се пла си -
рао на др жав ни шам пи о нат,
ко ји ће би ти одр жан 15.
апри ла.

По сле Пр вен ства Вој во ди -
не по чео је Куп Ста ре Па зо ве,
ко ји је оку пио пре ко 400 так -
ми ча ра из 33 клу ба из Ср би је
и БиХ, а так ми ча ри Мла до -
сти су по сти гли за па же не ре -
зул та те.

Ми лош Ма ки тан је осво јио
пр во ме сто, сре бр на од лич ја
су за ра ди ли Ђор ђе Сто иљ ко -
вић и Де ја на Ива но вић, а
брон за ма су се оки ти ли: Дра -
га на Ма цу ра, На ђа Штр бац,
Ка та ри на Пе тро вић и Бра ни -
слав Срећ ков (две).

СПОРТ
Петак, 17. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сле ди го сто ва ње 
у Кру шев цу

По бе дио и Крис-крос

Утак ми ца ма два де се тог ко ла
про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Ко шар ка шкој ли ги Ср би је. У
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
го сто вао је ОКК Бе о град, па је
пред еки пом Та ми ша био још
је дан те жак за да так. По пу лар -
ни „клон фе ри” из на шег глав -
ног гра да пред ста ви ли су се
као од лич на еки па, али не до -
вољ но до бра да би мо гла на
на пра ви не ко из не на ђе ње на
Стре ли шту: Та миш – ОКК Бе -
о град 78:70, по че твр ти на ма:
21:22, 20:21, 17:16 и 20:11.

Од са мог по чет ка утак ми це
во ди ла се „ро вов ска бит ка” на
пар ке ту. Го сту ју ћи тим је од -
лич но пред во дио, а до ма ће на -
ви ја че при лич но нер ви рао
Мла ден Си ме у но вић, ко ји је, од
пет по ку ша ја, по го дио чак че -
ти ри „трој ке”. Да ле ко мет ном
„паљ бом” су му па ри ра ли Алек -
сан дар Ил кић, Игор Ке сар и Ду -
шан Ми ло ше вић, па је Та миш
пр ву че твр ти ну окон чао са са мо
јед ним по е ном „ми ну са”.

Мом ци ко је пред во ди тре нер
Бо јан Јо ви чић пр ви пут су по ве ли

КА РА ТЕ ТУР НИР У СЛО ВЕ НИ ЈИ

БО БИ СРЕ БРО, НИ КО ЛИ БРОН ЗА
ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ЈЕ ДА НА Е СТИ ТРИ ЈУМФ ТА МИ ША

По след њи пе ри од утак ми це
до нео је бо љу игру до ма ћег ти -
ма, ко ји је умео да ка зни све
гре шке про тив ни ка, али се по -
бед ник ни је знао све до по -
след њег ми ну та. Че твр ту че -
твр ти ну сјај но је отво рио Ду -
шан Ву ле тић, али цен трал на
фи гу ра су сре та био је фан та -
стич ни Игор Ке сар, ко ји је
пре у зео од го вор ност ка да је то
би ло нај по треб ни је, па је си -
гур ним по е ни ма уно сио мир у
ре до ве сво је еки пе, што се на
кра ју ис по ста ви ло као пре суд -
но за три јумф. По след њу „ми -
ни ја ту ру” на овом ме чу Ке сар
је имао три де се так се кун ди
пре кра ја, ка да је при ре зул та -
ту 72:67 на пра вио сја јан со ло
про дор и за ку ца ва њем ста вио
тач ку на овај дра ма ти чан ду ел.

Та миш је играо у са ста ву:
Ђор ђе вић (де вет по е на), Ве -
лич ко вић (че ти ри), Ил кић
(осам), Трај ко вић, Ка ње вац,
Ке сар (18), Вит ко вић (шест),
Си мић (осам), Мир ко вић, Са -
вић, Ми ло ше вић (15) и Ву ле -
тић (10).

– Те шки ме че ви су за на ма.
Од се дам утак ми ца, чак шест

смо игра ли са пр вих шест еки -
па на та бе ли. Од то га, две на
на шем те ре ну би ле су про тив
сјај них еки па као што су Бо -
рац из Чач ка или Ди на мик.
По сле та ко же сто ке се ри је
нор мал но је да има осци ла ци -
ја. Уз све то, ни смо би ли ком -
плет ни, јер смо има ли мно го
про бле ма с по вре да ма и бо ле -
шћу игра ча. Ви де ли сте ко ли -
ко нам зна чи Ке сар. Али он је
тек са да по чео да игра оно што
ми од ње га оче ку је мо. Јед но -
став но, ву као је тим ка по бе ди.
Еви дент но је да су ста ри ји
игра чи у кри зи, фа ле нам њи -
хо ве бо ље пар ти је. Али иде мо
да ље. По ла ко вра ћа мо са мо -
по у зда ње и у сва ки сле де ћи
ду ел ула зи мо са же љом да се
над и гра ва мо – ре као је на кон -
фе рен ци ји за но ви на ре по сле
утак ми це тре нер Та ми ша Бо -
јан Јо ви чић.

На ста вље но је так ми че ње и
у Пр вој срп ској ли ги. Про шлог
ви кен да су на про гра му би ле
утак ми це 20. ко ла, а Крис-
-крос је на свом те ре ну са вла -
дао Рад нич ки из Ко ви на са
79:71, по че твр ти на ма: 23:16,
18:20,13:17 и 25:18.

– Би ла је то ја ко ва жна утак -
ми ца за обе еки пе, па је овај
ду ел био и маг нет за гле да о це,
ко ји су у ве ли ком бро ју до шли
у Ха лу спор то ва. Од са мог
стар та др жа ли смо кон це игре
у сво јим ру ка ма и има ли вођ -
ство ко је се кре та ло од пет до
че тр на ест по е на. Тек кра јем
тре ће че твр ти не го сту ју ћи тим
ус пео је да ка зни бла гу опу -
ште ност мо је еки пе. Бр зо смо,
пре све га игром у од бра ни, ус -
пе ли да се вра ти мо, на пра ви -
мо осам по е на раз ли ке и на
кра ју за бе ле жи мо ру тин ску
по бе ду – ре као је тре нер Крис-
-кро са Пе тар Мар ко вић.

Пан чев ци са да има ју скор
од де вет по бе да и је да на ест
по ра за, па за у зи ма ју сед мо ме -
сто на та бе ли.

сре ди ном дру ге че твр ти не, ка -
да је Не ма ња Ђор ђе вић уба цио
„трој ку” (31:30), али су „клон -
фе ри” на од мор оти шли са два
по е на „ви шка” (41:43).

Дру го по лу вре ме ни је до не -
ло мно го дру га чи ју сли ку на
те ре ну. Ни је дан тим ни је ус -
пео да на пра ви осет ни ју пред -
ност у по е ни ма, па су се сме -
њи ва ли у вођ ству. Игра ло се
на јед ну лоп ту, на је дан кош...
Ипак, тре ћа че твр ти на је при -
па ла до ма ћим ко шар ка ши ма.

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У БАД МИН ТО НУ

ОД ЛИЧ НИ ПАН ЧЕВ ЦИ

Се ни ор ска ре пре зен та ци ја Ср -
би је у ка ра теу на сту пи ла је
про шлог ви кен да на тур ни ру
„Сло ве ни ја опен” у Ла шком.

Нај бо љи ка ра ти ста из на ше
зе мље Сло бо дан Би те вић за -
по чео је се зо ну осва ја њем
сре бр не ме да ље у ка те го ри ји
пре ко 84 кг. Он је до фи на ла
са вла дао так ми ча ре из Цр не
Го ре, Нор ве шке и Фран цу ске,
да би у ме чу за зла то с ми ни -
мал ним ре зул та том из гу био
од бор ца из БиХ.

Ни ко ла Јо ва но вић је осво -
јио брон за но од лич је у ка те -
го ри ји до 75 кг. Он је у пр вом
ко лу по бе дио так ми ча ра из
Че шке, а по том је пре тр пео
по раз од ри ва ла из Тур ске,

ко ји га је по ву као у ре пер саж.
У бор би за тре ће ме сто Ни ко -
ла је по бе дио бор ца из Фран -
цу ске. Би те вић и Јо ва но вић
су на сту пи ли и у екип ном де -
лу так ми че ња, а ре пре зен та -
ци ја Ср би је је осво ји ла брон -
за ну ме да љу.

Пре драг Сто ја ди нов, шеф
струч ног шта ба КК-а Ди на -
мо, за до во љан је фор мом
сво јих так ми ча ра на по чет ку
се зо не, ко ји ма већ на ред ног
ви кен да пред сто ји ва жна
про ве ра на тур ни ру свет ске
Пре ми јер ли ге у Ро тер да му.
Кон ку рен ци ја ће би ти из у зет -
но ја ка, јер се при ја ви ло и по
150 так ми ча ра у по је ди ним
ка те го ри ја ма.

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У КА РА ТЕУ

СТИ ГЛА ОД ЛИЧ ЈА ИЗ ПА ЗО ВЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

НАЈ СТА РИ ЈИ ОЛИМ ПИЈ СКИ СПОРТ 

ОПЕТ У ПАН ЧЕ ВУ

ПО ЧЕ ЛА ШКО ЛА РВА ЊА

У хо лу шко ле „Сте ви ца Јо ва -
но вић” у пе так, 10. мар та,
чла но ви Рвач ког клу ба Пар -
ти зан из Бе о гра да пре зен то -
ва ли су сво је ве шти не мно го -
број ним за ин те ре со ва ним
уче ни ци ма.

Пан че вач ким ма ли ша ни ма
пред ста ви ли су се осва ја чи
ме да ља с нај ве ћих свет ских
так ми че ња, а по том је до го во -
ре но да РК Пар ти зан офор ми

сво ју рвач ку сек ци ју у на шем
гра ду. Сви клин ци и клин це зе
од шест до че тр на ест го ди на
сва ке су бо те и не де ље у 14 са -
ти мо гу до ћи у са лу ОШ „Сте -
ви ца Јо ва но вић” и при кљу чи -
ти се успе шном ти му.

Де таљ ни је ин фор ма ци је
мо гу се до би ти и од тре не ра
Ве ли за ра Ву ко ви ћа (069/271-
58-55) и Пре дра га То до си је -
ви ћа (013/373-574).

ЕВРОП СКИ ЏУ ДО-КУ П

АН ДРЕА ТРЕ ЋА У ЗА ГРЕ БУ



СПОРТ
Петак, 17. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

ПЛЕЈ-ОФ
жене

Београд: ДИНАМО–ВИЗУРА
Панчево: ВИЗУРА–ДИНАМО
среда, 22. март, 17 сати

ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Србобран: ЕЛАН – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Пожега: СЛОГА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СИВАЦ
субота, 20 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Крушевац: НАПРЕДАК –ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Рума: СЛОВЕН – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН
недеља, 16 сати
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВОЈКА
недеља, 18 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Беочин: ЦЕМЕНТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВРШАЦ Ј.
субота, 14.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (Г)
Б. Н. Село: СЛОГА–БОРАЦ
Избиште: ПОЛЕТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ – ВОЈВОДИНА (Ц)
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈЕДИНСТВО

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО 1:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – РУМА 1:3

Рукомет

СУПЕР А ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПОЖАРЕВАЦ 36:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–МЛАДОСТ 21:23

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ЈАБУКА 27:25

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД 78:70

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ (К) 79:71

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЈЕДИНСТВО 95:69
Б. Н. Село: БНС–ОПОВО 53:89
Панчево: ДИНАМО–ШИМАНОВЦИ 103:72

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СЛОГА 2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Наково: ПОЛЕТ – ДИНАМО 1945 0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гај: ПАРТИЗАН – ЈЕДИНСТВО (К) 2:2
Алибунар: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ 1:7
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ЈЕДИНСТВО (В) 1:3
Старчево: БОРАЦ–ВУЛТУРУЛ 0:1
Иваново: СТРЕЛА–СЛОГА 2:1
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Fisher

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Из Су бо ти це са сва
три бо да

Сле ди над ме та ње у
плеј-офу

Спу ште на је за ве са на ре гу -
лар ни део шам пи о на та у Су -
пер ли ги за од бој ка ши це. Про -
шлог ви кен да су на про гра му
би ле утак ми це 18. ко ла, по сле
ко јих се са зна ло ко ја еки па ће
с ко је по зи ци је стар то ва ти у
плеј-офу и кре ну ти у бор бу за
ти ту лу. Од бој ка ши це Ди на ма
су у по след њој рун ди го сто ва -
ле у Су бо ти ци и још јед ном су
по твр ди ле да су за и ста нај -
при јат ни је из не на ђе ње ове се -
зо не у срп ској од бој ци: Спар -
так –Ди на мо 1:3, по се то ви ма:
22:25, 24:26, 25:22 И 18:25.

За меч у дво ра ни „Ду до ва шу -
ма” на се ве ру Бач ке тре нер
Алек сан дар Вла ди са вљев на
рас по ла га њу је имао тим ко ји су
са чи ња ва ле: Ни ко ли на Ашће -
рић, Је ле на Ла зић, Ни на Ко -
цић, Ми ле на Спре мо, Дра га на
Мар ко вић, Је ле на Ме да ре вић,
Са ња Ђур ђе вић, Ја на Ћук, Ка та -
ри на Си мић, Ти ја на Стој ко вић,
Ми ли ца Јо ва но вић и Ања Вла -
ди са вљев. 

У по след њем ко лу Су пер ли ге
у овој се зо ни по пу лар не до ма ће
„го лу би це” бо ри ле су се за „ко -
ту се дам”, а пан че вач ке „ла ви -
це” ју ри ле су пе то ме сто на та -
бе ли. Оно што је је ди но би ло
по зна то пре ме ча, је сте чи ње -
ни ца да су оба ти ма обез бе ди ла

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” У БОРБИ ЗА ТИТУЛУДА НИ ЛО ДВО СТРУ КИ
ШАМ ПИ ОН

Пр вен ство Ср би је на ка ја ка -
шким ер го ме три ма одр жа но
је про шлог ви кен да у Но вом
Са ду, а на ње му је уче ство ва ло
200 так ми ча ра из 16 клу бо ва.

Наш су гра ђа нин, ре пре зен та -
ти вац Ср би је и члан ККК-а На ви -
га тор Да ни ло Жив ко вић по стао

је пр вак др жа ве у ју ни ор ској кон -
ку рен ци ји у ди сци пли ни К1 на
200 и 1.000 ме та ра.

Да ни ло је ове го ди не од ра -
дио при пре ме с ре пре зен та ци -
јом Ср би је у Ко то ру, а већ у
апри лу и ма ју пред сто је му из -
бор не кон трол не ре га те у Бе о -
гра ду и Се ге ди ну, као и при -
пре ма за ју ни ор ско Пр вен ство
Евро пе, ко је ће би ти одр жа но
на Ади Ци ган ли ји у ју ну.

МЕ ДА ЉЕ 
КА ЧА РЕВ ЦИ МА

Чла но ви Џу до клу ба Је дин -
ство из Ка ча ре ва уче ство ва ли
су про шлог ви кен да на ме ђу -
на род ном тур ни ру у Зре ња ни -
ну. У ве о ма ја кој кон ку рен ци -
ји ма ли бор ци су осво ји ли
осам ме да ља.

Нај вред ни ји тро феј је за ра -
ди ла Је ле на Пеј но вић, сре бром
су се оки ти ли Раст ко Ан ђе ло -
вић и Кри сти на Бјел че вић, а
брон зе су за слу жи ли: Мак сим
Сто ја нов ски, Ана Ве лич ков ски,
Ми хај ло Ан ђе ло вић, Ја на Пеј -
но вић и Ан дреа Ђа ко вић.

Еки пу су пред во ди ли тре не -
ри Са ша Ан ђе ло вић и Иван
Осто јић.

АНА И КРИСТИНА 
НАЈБРЖЕ

Новосадски крос, који је ове
године био хуманитарног ка-
рактера и носио је назив „Тр-
чим за дечји осмех”, одржан је
прошлог викенда у Сремској
Каменици.

Ана Драгојевић, ученица
ОШ „Ђура Јакшић”, тријумфо-
вала је у трци на 800 метара у
конкуренцији девојчица из пе-
тих разреда. Још једна наша
суграђанка, Кристина Крте-
нић, чланица АК-а Партизан,
освојила је прво место у кон-
куренцији годину дана стари-
јих атлетичарки.

Преко 800 пријављених так-
мичара сакупило је више од
300.000 динара од уплате
стартнине, а тај новац је наме-
њен деци без родитељског ста-
рања.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

оп ста нак мно го пре по след ње
утак ми це, а да су се од бој ка ши -
це Ди на ма, без об зи ра на ис ход
ме ча, пла си ра ле у европ ско
так ми че ње – у Бал кан ски куп.

По че так утак ми це про те као
је у егал игри, јер су се ри ва ли
сме њи ва ли у вођ ству и ни су
до зво ља ва ли про тив ни ку да се
ре зул тат ски „од ле пи”. Ипак,
сре ди ном се та сјај на Је ле на
Ла зић пре у зе ла је кон це игре у
сво је ру ке, па је под ње ном
„ко ман дом” Ди на мо до шао до
ре зул тат ске пред но сти.

„Ла ви це” су на ста ви ле да
игра ју у ја ком рит му и у дру гом

се ту. Пред во ђе не Ми ле ном
Рај лић, де вој ке из Су бо ти це
ус пе ле су да им па ри ра ју, да
меч учи не не из ве сним и за ни -
мљи вим за гле да ње, али не и
да учи не не што ви ше у су сре ту
с рас по ло же ним Пан чев ка ма.
Ди на мо је овај део утак ми це
до био са 26:24, па је мно го
мир ни је мо гао да иш че ку је
на ста вак утак ми це.

Ка ко то у од бој ци обич но
би ва по не ком не пи са ном пра -
ви лу – да у ти му ко ји во ди са
2:0 оба ве зно до ђе до опу шта -
ња, би ло је и овог пу та. Спар -
так је сма њио на 1:2, а ка сни је
ће се ис по ста ви ти тим осво је -
ним се том и „украо” Ди на му
пе то ме сто на та бе ли.

Че твр ти, по след њи сет у Су -
бо ти ци у пот пу но сти је при пао
де вој ка ма ко је пред во ди Алек -
сан дар Вла ди са вљев. Ни на Ко -
цић је ре ше та ла по ље про тив -
ни ка из свих по зи ци ја, а Је ле -
на Ла зић је на ста ви ла да при -
ка зу је јед ну од нај бо љих пар -
ти ја у дре су Ди на ма. Та да већ
умор не „го лу би це” из Су бо ти це

ни су има ле ни сна ге ни мо ћи
да се од у пру раз и гра ним го -
шћа ма.

Ди на мо је та ко, два да на,
био пе ти на пр вен стве ној та бе -
ли, али за ко нач ну сли ку о ре -
гу лар ном де лу се зо не че као се
крај утак ми це из ме ђу Тен та и
Же ле зни ча ра из Лај ков ца, ко -
ји је од и гран у Обре нов цу.
Пан чев ка ма је у том су сре ту
од го ва ра ла мак си мал на по бе -
да до ма ћи на... Ипак, Же ле зни -
чар је ус пео да осво ји два се та
и та ко пре тек не Ди на мо на та -
бе ли. То зна чи да су „ла ви це”
на кра ју шам пи о на та за у зе ле
ше сто ме сто, па ће у плеј-офу
за ри ва ла има ти тре ће пла си -
ра ну еки пу – Ви зу ру из Бе о гра -
да, зва нич ног пр ва ка Ср би је.

Тим из на шег глав ног гра да
са да пред во ди тре нер Јо ви ца
Цвет ко вић, а у струч ном шта бу
Ви зу ре су та ко ђе на ши су гра ђа -
ни – кон ди ци о ни тре нер Бра ни -
слав Јо ва нов и ста ти сти чар Иван
Кр го вић. Да кле, ду ел из ме ђу
Ди на ма и Ви зу ре има ће при ме -
се и „ло кал ног” дер би ја.

Же ле зни чар 
са вла дао Сло гу

Ди на мо до нео бо до ве
из На ко ва

Стар то вао је про лећ ни део
шам пи о на та у ни жим фуд бал -
ским ли га ма. Очи љу би те ља
„бу ба ма ре” у на шем гра ду и
око ли ни овог про ле ћа ће нај -
ви ше би ти упр те у Же ле зни -
чар и Ди на мо 1945, али ће се с
мно го па жње пра ти ти утак ми -
це и ре зул та ти у Пр вој и Дру -
гој ју жно ба нат ској ли ги.

У Срп ској ли ги гру па „Вој -
во ди на” на про гра му је би ло
ше сна е сто ко ло. По пу лар на
пан че вач ка „ди зел ка” је на
свом те ре ну уго сти ла не у год -
ну еки пу из Те ме ри на. Иа ко се
игра ло по хлад ном, пра вом
зим ском вре ме ну, на три би ни
СЦ-а „Мла дост” оку пи ло се
око 300 гле да ла ца, ко ји су
при су ство ва ли твр дој и бор бе -
ној утак ми ци. Улог је био ве -
ли ки. Бо до ви су би ли по треб -
ни и јед ној и дру гој еки пи, али
ви ше же ље за три јум фом има -
ли су до ма ћи фуд ба ле ри: Же -
ле зни чар –Сло га 2:0 (1:0).

Би ла је то и де би тант ска
утак ми ца Не на да Стој чи ћа као
пр вог тре не ра „ди зел ке”, а по -
пу лар ни Жу ћа је на по чет ку
утак ми це по ве ре ње по кло нио
еки пи у са ста ву: Де јан Јев тић,
Не ма ња Те ки ја шки, Ми лош Ја -
ни ћи је вић, Де јан Сав ков, Мар -
ко Јо ва но вић, Лу ка Си мо но -
вић, Бо јан Трип ко вић, Да ни ло
Ко ва че вић, Ми лан Не ду чић,

Не ма ња Це лин и Пе тар Виг ње -
вић. У дру гом по лу вре ме ну
при ли ку су до би ли и Сло бо дан
Спа сков ски, Но вак Ша ли пу ро -
вић и Са ша Ру ња јић.

Чим је су ди ја Је ле на Ба ње -
глав из Бач ке То по ле да ла
знак за по че так утак ми це,
фуд ба ле ри Же ле зни ча ра кре -
ну ли су офан зив но ка го лу
про тив ни ка. Игра ло се углав -
ном на по ло ви ни те ре на ко ја

при па да Сло зи, али су на па ди
до ма ћег ти ма за вр ша ва ли на
иви ци ше сна е стер ца. Иа ко је
вре ме од ми ца ло, мом ци у
пла вим дре со ви ма ни су до зво -
ли ли да их ухва ти нер во за.
По ла ко су сте за ли обруч око
го ла ри ва ла, а ве ли ка ра дост
на те ре ну и три би на ма усле -
ди ла је у 36. ми ну ту, ка да је
Ми лош Ја ни ћи је вић, по сле
од лич ног сло бод ног удар ца,
до вео Же ле зни чар у вођ ство.

По сле од мо ра сли ка на те ре -
ну се ма ло из ме ни ла, јер је Сло -
га у пр вих не ко ли ко ми ну та

дру гог по лу вре ме на дик ти ра -
ла тем по утак ми це. Ипак, Да -
ни ло Ко ва че вић и ње го ви са и -
гра чи ни су до зво ља ва ли Те ме -
рин ци ма да се раз мах ну, а
убр зо су опет пре у зе ли ини ци -
ја ти ву и по ла ко али си гур но
во ди ли „ди зел ку” ка ва жним
бо до ви ма. Тач ку на „и” ста вио
је Ми лан Не ду чић у 81. ми ну -
ту, ка да је по сле сјај ног Ја ни -
ћи је ви ће вог цен тар шу та био

нај ви ши у ско ку и гла вом по -
слао лоп ту иза ле ђа не моћ ног
гол ма на Сло ге. Гол за ве ли ких
2:0, за ва жна три бо да, по го -
дак за мир ни је про ле ће...

– Че сти там мо јим мом ци ма
на за ла га њу. Ни је би ло ла ко
игра ти на те шком те ре ну, про -
тив не у год ног ри ва ла, под им -
пе ра ти вом по бе де... Ка ко пр -
вен ство бу де од ми ца ло, си гур -
но ће и на ша игра по ста ја ти
све бо ља, јер ће мо све не до -
стат ке ис пра вља ти у хо ду. Сле -
ди нам го сто ва ње у Бе о чи ну,
али Же ле зни чар се не пла ши

ни ко га. Иде мо да по бе ди мо и
Це мент – ре као је по сле утак -
ми це шеф струч ног шта ба
„ди зел ке” Не над Стој чић.

По сле овог ко ла Пан чев ци
за у зи ма ју де се то ме сто, са 18
бо до ва, па су се при бли жи ли
еки па ма из сре ди не та бе ле.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945,
ли де ра Вој во ђан ске ли ге гру па
„Ис ток”, већ у пр вом ко лу про -
лећ ног де ла шам пи о на та има -
ли су јед но од нај те жих го сто -
ва ња. Пан чев ци су пу то ва ли у
На ко во, на мег дан са че твр то -
пла си ра ним По ле том, где су
ус пе ли да осво је ве о ма ва жне
бо до ве. Ди на мо 1945 по бе дио
је с 1:0, па је го то во већ са да,
по сле пр вог про лећ ног ко ла,
обез бе дио пла сман у Срп ску
ли гу. Иа ко Ко за ра из Ба нат -
ског Ве ли ког Се ла за о ста је „са -
мо” че ти ри бо да, пан че вач ки
„бр зи воз” си гур но не ће про пу -
сти ти при ли ку да се од је се ни
так ми чи у тре ћем ран гу.

Тре нер Бран ко Ђо кић је у
На ко ву по ве ре ње по кло нио
сле де ћем са ста ву: То мић, Ка -
ран фи лов ски (Те ки ја шки),
Да шић, Вој но вић, Са вић, Сто -
ја нов ски (Ар бу ти на), Ву ко вић
(Јан ко вић), Ни ко лић, Скок на,
То шић и Те о фа нов.

Гол од лу ке по сти гао је Са -
вић у 78. ми ну ту, али у са мом
фи ни шу утак ми це „бр зи воз”
је играо с де се то ри цом игра ча,
по што је То шић у 83. ми ну ту
до био цр ве ни кар тон.

Ди на мо 1945 са да има 41
бод, а при ли ку да по пра ви
сал до има ће већ на ред ног ви -
кен да, ка да у Пан че во до ла зи
Вр шац ју нај тед.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

УСПЕ ШАН СТАРТ ПРО ЛЕЋ НЕ ТР КЕ

У СРЕ ДУ, 22. МАР ТА, С ВИ ЗУ РОМ

Бит ка за ти ту лу по че ла је у сре ду, 15. мар та, а игра се на

две до би је не утак ми це. С об зи ром на то да је Ви зу ра тог да -

на има ла утак ми цу ЦЕВ ку па, Ди на мо ће пр ви меч про тив

свог ри ва ла од и гра ти у не де љу, 19. мар та, а ре ванш у Пан -

че ву за ка зан је за сре ду, 22. март.

Утак ми ца ће би ти одр жа на у Ха ли спор то ва на Стре ли шту,

од 17 са ти.
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Маг да ле на Хр ћан,
сред њо школ ка:
     
– За ви кенд ћу 
нај ве ро ват ни је ићи 
у му зич ку шко лу и
учи ћу за кон трол не за -
дат ке ко је ћу има ти
на ред не не де ље. 
Про ве шћу не што 
вре ме на с дру штвом, а
ма ло ћу се и од ма ра ти.

Ма ри ја Пан те лић,
сред њо школ ка:
     
– Ви кенд ћу про ве сти 
с дру га ри ма. Мо жда 
ће мо иза ћи у су бо ту, 
а оста так ви кен да ћу
спре ма ти гра ди во 
за сле де ћу не де љу. 
А пре све га ћу 
се од ма ра ти.

Лу ка Ба ста,
сред њо шко лац:
     
– За ви кенд ћу се
углав ном од ма ра ти
и чи та ти књи гу. 
Тре нут но чи там 
три ло ги ју „Го спо дар
пр сте но ва” Џ. Р. Р.
Тол ки на. Ве ро ват но
ћу иза ћи у су бо ту.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Кру жи ти и не за о кру жи ти и...
Су бјек тив ни став пот пи сни ка тек ста је да нај бо љи пи сци уме ју да

кру же око те ме, да ве што су жа ва ју круг и да на кра ју – ствар не

за о кру же. То оста вља ју чи та о ци ма.

    Не ма мо ам би ци ју да се по ре ди мо с нај бо љим пи сци ма, јер то

ни смо. Ипак, вр ло смо ам би ци о зни ка да се ра ди о по ру ци ко ју ода -

ши ље мо са овог ме ста: мо ра се иза ћи на пред сед нич ке из бо ре!

За бра ње но је
Ни је до зво ље но при ча ти мо бил ним ка да се пре ла зи ули ца. Баш

као и пу ши ти на јав ном ме сту. Код нас је оби чај да за бра не по -

сто је да би се кр ши ле. Ре ци мо, знак са фот ке ја сно за бра њу је

да... Хм, о че му се ту ра ди?

    Али по ме ну те за бра не су не ја сне и бе ниг не, дај те да ви ди мо шта

је кру ци јал но: за бра ње но је не иза ћи на пред сед нич ке из бо ре!

Ићи на до ле
Ужур ба ност уме да нас спу та. Хо ћеш ове ци пе ле, а не оне, узмеш

их на осе ћај, без мно го пре ми шља ња, па схва тиш да ти обу ве не

не сто је ло ше, да у њи ма фи но га зиш, али се исто вре ме но пи таш

да ли би ти оне дру ге ле жа ле бо ље. Жу ља те...

    По зна то је да је, ка да си до ле, нај го ра од лу ка ићи још ни же,

на до ле. Овај знак чак по ка зу је да је то оба ве зан смер. Мо жда је

ово фо то-мон та жа? Без жур бе, не ве руј те ме ди ји ма, већ се би.

За о кру жи те!

Оче ки ва ни три јумф 
Ди на ма

Пан чев ке из гу би ле од
Мла до сти

По сле два те шка го сто ва ња и два уза -
стоп на пр вен стве на по ра за, у Но вом
Са ду и Бе о гра ду, ру ко ме та ши Ди на ма
вра ти ли су се на по бед нич ки ко ло сек.
Про шлог ви кен да је на про гра му би -
ло 20. ко ло Су пер ли ге, у окви ру ко јег
су „жу то-цр ни” на свом те ре ну са вла -
да ли По жа ре вац с 36:31 (19:11).

Пи та ње по бед ни ка у овом ду е лу ни -
је се ни по ста вља ло. Бран ко Ра да но -
вић и ње го ви са и гра чи су од пр вог
ми ну та игра ли мак си мал но ан га жо -
ва но, а он да је и раз ли ка у ква ли те ту
две ју еки па по ста ла еви дент на. Го сти
су у сед мом ми ну ту из јед на чи ли на
4:4 и то је би ло све од њих у овој утак -
ми ци.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

БЕЗ МУ КЕ С ПО ЖА РЕ ВЉА НИ МА

(два), Бу њев че вић (два), Ра да но вић,
Сто ја но вић (три), Иво ше вић (пет),
Ко мла нов (два), Ра ду ло вић (де сет од -
бра на), Дис тол, Тер зић, Ба ру џић (пет
го ло ва), Па нић (је дан), Сла ву љи ца
(два), Бан ду ка (је дан), Ша по њић (пет
го ло ва) и Н. Ра до ва но вић (де сет од -
бра на).

Иду ћег ви кен да ру ко ме та ши Ди на -
ма пу ту ју у По же гу на мег дан с до ма -
ћом Сло гом.

По сле ду ге зим ске па у зе и ру ко ме -
та ши це Пан че ва на ста ви ле су сво ју
пр вен стве ну тр ку за бо до ве. Про шлог
ви кен да је у Су пер Б ли ги од и гра но
де се то ко ло, а де вој ке ко је пред во ди
тре нер Мар ко Кр стић из гу би ле су у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту од Мла -
до сти из Но ве Па зо ве са 21:23 (10:8).

Би ла је то до бра, из јед на че на утак -
ми ца, у ко јој су обе еки пе има ле при -
ли ку за три јумф. Све тла на Ни чев ски
и ње не дру га ри це би ле су бо ље у пр -
вом по лу вре ме ну, али су у на став ку
су сре та до зво ли ле го шћа ма да пре о -
кре ну ре зул тат и на кра ју од не су бо -
до ве у Но ву Па зо ву.

– Не мо гу да за ме рим де вој ка ма на
бор бе но сти, али сва ка ко оста је го рак
укус ка да се из гу би код ку ће. По сле
ре ла тив но до брог пр вог по лу вре ме на
ло ше смо ушли у дру ги део утак ми це.
Ни смо по што ва ли не ке до го во ре, што
је еки па као Мла дост уме ла да ка зни.
Тим из Но ве Па зо ве је ста би лан су пер -
ли гаш, ис ку сан, зна ру ко мет. Игра ли
смо на свом те ре ну и ре зул тат је сва -
ка ко мо рао да бу де по вољ ни ји. Ни сам
за до во љан тре нут ном си ту а ци јом, али
шта је – ту је. Има мо про сто ра за на -
пре дак – ис та као је тре нер ЖРК-а
Пан че во Мар ко Кр стић.

У еки пи из на ше га гра да по себ но се
ис та кла Са ња Па вло вић, ко ја је бри -
љи ра ла на го лу и ус пе ла да од бра ни
чак три сед мер ца го шћа ма, али то ни -
је би ло до вољ но за по вољ ни ји ис ход.
Нај е фи ка сни ја је би ла Ми ли ца Кој -
чић, ко ја је по сти гла се дам го ло ва,
док су се Ма ја Ра дој чин, Све тла на
Ни чев ски и Ма ри ја Ми ли ће вић по
че ти ри пу та упи са ле у ли сту стре ла -
ца. По ред њих, још је са мо Ива на Но -
ва ков би ла пре ци зна, и то два пу та.

Због исту па ња зре ња нин ског Про -
ле те ра из ли ге Пан чев ке на ред ног
ви кен да не ће има ти пр вен стве на ис -
ку ше ња.

A. Живковић

ни ка кво опу шта ње, ни је би ло нер во -
зе. Дао сам шан су мла дим игра чи ма,
јер кроз ова кве утак ми це они сти чу
нео п ход но ис ку ство. Во лим да да јем
шан су мла дим мом ци ма, има ће је и
убу ду ће, са мо је бит но да на ста ве
вред но да ра де и тре ни ра ју. За ме не је
нај ва жни је да ви дим да има ју озби -
љан при ступ утак ми ци. Знао сам да
смо ква ли тет ни ји од По жа рев ца, уо -
ста лом то и та бе ла го во ри. Ми смо
тре нут но на тре ћем ме сту, овај тим
тре нут но пи ше но ву исто ри ју. Али све
смо то ми за ра ди ли, сво јим игра ма и
по на ша њем. Не ће мо се опу шта ти, јер
има још мно го да се игра. Сле ди плеј-
-оф, то ће за нас би ти пра зник спор -
та, али ће мо у сва ку утак ми цу ући с
на ме ром да три јум фу је мо. Та ко је би -
ло и у Но вом Са ду и Бе о гра ду... Не тре -
ба да бу де мо скром ни, по сле 35 го ди на
Ди на мо је у вр ху срп ског ру ко ме та, то
је ве ли ка ствар. До бро гу ра мо и у Ку -
пу, има мо ле пу за ли ху пред ре ванш у
Шап цу и при ли ку да се пла си ра мо на

Нај ва жни је је то што је тре нер Иван
Пет ко вић шан су да игра ју пру жио
мом ци ма ко ји су то ком шам пи о на та
има ли ма њу ми ну та жу на те ре ну, а око
500 гле да ла ца мо гло се уве ри ти да Ди -
на мо има све тлу бу дућ ност – де ча ци су
би ли на ви си ни за дат ка.

– Че сти там мом ци ма на ан га жо ва -
ној игри, озбиљ ном при сту пу утак ми -
ци и, на рав но, по беди. Од и гра ли смо
до бар меч, ни смо до зво ли ли се би

за вр шни тур нир. Уз све то, не ка оста -
не за бе ле жен по да так да ова еки па
има чак де сет де би та на та, то јест де сет
мо ма ка ко ји пр ви пут игра ју у Су пер -
ли ги. На пра ви ли смо до бру се лек ци ју,
до ве ли до бра по ја ча ња. Иде мо да ље,
има још про сто ра за на пре дак – ре као
је шеф струч ног шта ба Ди на ма Иван
Пет ко вић.

Пан чев ци су игра ли у са ста ву: Жу -
јо вић (се дам го ло ва), М. Ра до ва но вић


