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прак тич но „по је ло” гу ме, па је из и -
ски ва ло ве о ма па мет ну во жњу.

Ду ца је у ква ли фи ка ци ја ма за у -
зео де ве ту по зи ци ју, али се због тех -
нич ких про бле ма Хо мо ле по ме рио
за јед но ме сто, па је у су бот њој тр ци
стар то вао као осми. По знат по екс -
пло зив ном ста р ту, на ко ји нас је
под се тио и пр вог ви кен да у Гру зи ји,
Бор ко вић је пла ни рао мо мен тал ни
на пад, али га је у то ме осу је тио Ма -
ђар Фе ренц Фи ча. Ис по ста ви ло се
да је то био је ди ни тре ну так тр ке
ка да је наш ас из гу био по зи ци ју.
Кру го ви ко ји су усле ди ли би ли су
пра ви ужи так за гле да ње мом ка из
Пан че ва, ко ји је из сво је „ал фе” из -
вла чио мак си мум.

Пр во је Фи ча био тај ко ји је мо -
рао да гле да ка ко га Бор ко вић пре -
сти же. Не ду го за тим Ду ца је пре те -
као и Фран цу за Вер неа, с ко јим у
на ред них не ко ли ко ки ло ме та ра
оби ла зи и Бри тан ца Џеј мса Не ша.
Ка да је Бор ко ви ћев клуп ски ко ле га
Ка џа ја ра ни је мо рао у бокс, наш ас
се про био на че твр то ме сто и та ко
био на ко рак до по ди ју ма.

Ор га ни за то ри тр ке, где је во же на и
„Фор му ла 1”, скра ти ли су вре ме са 25
на 20 ми ну та, па је би ло не из ве сно
мо же ли Бор ко вић на па сти и Бел ги -
јан ца Кор тал са. Ипак, упр кос ма лим
из гле ди ма због пре о ста лог вре ме на,
Ду ца мај стор ском во жњом су сти же
тре ће пла си ра ног во за ча и кре ће у но -
ви на пад. Усле дио је ду ел ко ји је ле -
дио крв у жи ла ма, бу ду ћи да су кроз
чи та ву кри ви ну про шли прак тич но
при љу бље ни.

У тре нут ку ка да се ви де ло да има
пред ност, Бор ко вић при ја вљу је да је
от ка зао сер во ме ха ни зам во ла на, са -
мо је дан круг пре кра ја тр ке. Ду ел из -
ме ђу Кор тал са и Бор ко ви ћа ис ко ри -
стио је Вер не, ко ји се про био на тре ће

по зи ци је, иза Ма ђа ра Фе рен ца Фи че
и ње го вог су на род ни ка Ати ле Та ши -
ја. Упра во је ма ђар ски дво јац имао
план да на стар ту тр ке осу је ти Ду цу и
та ко се би оси гу ра ду пло вођ ство.

Али та ко ни је ми слио и ви со ки Пан -
че вац. По но во се по ка за ло да, ка да је
реч о бор би за по зи ци ју у ко јој уче -
ству ју три во за ча, на шем асу не ма рав -
ног. Иа ко га је Фи ча пот пу но за тво рио
и омо гу ћио Та ши ју да на кон пр ве кри -
ви не из би је на че ло, ма е страл ни Ду ца
је већ у сле де ћој кри ви ни уз вра тио
уда рац и сти гао до пр вог ме ста.

Од тог мо мен та пу бли ка у Ба хре и -
ну мо гла је да при су ству је ве ли чан -
стве ној во жњи Ду ша на Бор ко ви ћа,
ко ји је већ по сле два кру га оста вио
пра ти о це на ви ше од пет се кун ди за -
о стат ка. Ни у јед ном тре нут ку ни је
би ло не из ве сно сти, па чак ни ка да су
ор га ни за то ри скра ти ли тр ку на два -
де сет ми ну та, Бор ко вић ни је имао
ни ка квих про бле ма да са чу ва пред -
ност. Дру го ме сто при па ло је Не шу, а
тре ће Ва лен теу.

– Пре сре ћан сам што сам баш на Ус -
крс до шао до пр ве по бе де. Већ по сле
ква ли фи ка ци ја и пр ве тр ке у су бо ту
осе тио сам да ов де мо гу да по стиг нем
ве ли ки успех. Ста рт на по зи ци ја у дру -
гој тр ци да ла ми је за пра во да се на -
дам нај бо љем. Иа ко сам сла би је стар -
то вао, знао сам да ако се из бо рим с
Ма ђа ри ма у пр вом кру гу, мо гу до ћи до
по бе де. Пре сре ћан сам што сам пр ви
Ср бин ко ји је три јум фо вао у тр ци ова -
ко ве ли ког шам пи о на та, да ћу све од
се бе да и у на став ку се зо не оста нем на
ви со ком ни воу. Же лео бих да за хва -
лим на ви ја чи ма, спон зо ри ма, чи та вом
ти му и свим су на род ни ци ма – ре као је
Ду ца Бор ко вић по сле ве ли ке по бе де у
Ба хре и ну, при том че сти та ју ћи Ус крс
сви ма у Ср би ји.

Ду шан Бор ко вић је та ко, на нај ве -
ћи хри шћан ски пра зник – Ус крс, це -
лу на шу зе мљу учи нио по но сном, по -
го то ву у тре нут ку ка да се пр ви пут у
TCR шам пи о на ту с раз гла са за о ри ла
хим на „Бо же прав де”.

На ред ни, тре ћи тр кач ки ви кенд
би ће одр жан од 4. до 6. ма ја у Бел ги -
ји, на ле ген дар ној ста зи „Спа Фран -
кор шамп”. Пре ма на ја ва ма из гру зиј -
ског ти ма, Ду ца Бор ко вић и ње гов
клуп ски ко ле га Да вид Ка џа ја у Бел -
ги ји ће на рас по ла га њу има ти пот пу -
но но ве ау то мо би ле.

А. Живковић

Нај бо љи срп ски 
ау то мо би ли ста оства рио
пр ви три јумф у сво јој 
дру гој се зо ни у 
TCR шам пи о на ту

Ви кенд са огром них 
37 бо до ва

Ко ни је ве ро вао, крај ње је вре ме да
поч не да ве ру је. Ко се на дао, ко нач но
је до че као – Ду ца је сте свет ска ели та!
Наш су гра ђа нин Ду шан Бор ко вић,
нај бо љи срп ски ау то мо би ли ста, упи -
сао се злат ним сло ви ма у исто ри ју
овог спор та. То ком дру ге так ми чар -
ске рун де TCR ин тер на ци о нал не се -
ри је, одр жа не у увод ном про гра му
тре ће тр ке Свет ског пр вен ства „Фор -
му ле 1” про шлог ви кен да у Ба хре и -
ну, Ду ца Ве ли чан стве ни по твр дио је
ван се риј ску кла су – до шао је до сво је
пр ве по бе де, у дру гој се зо ни у TCR
шам пи о на ту.

Бор ко вић је у ау то мо би лу „ал фа
ро мео ђу ли је та”, с бро јем 62, уз по др -
шку гру зиј ског ти ма „GE Force” и
ита ли јан ског „Romeo Ferraris”, по ред
пр вог ме ста осво јио и ве ли ких 25 бо -
до ва на дру гој тр ци на ста зи „Ша хир”
у Ба хре и ну. Ка да се то ме до да и сјај -
но че твр то ме сто у пр вој тр ци про -
шлог ви кен да, он да се до ла зи до
фан та стич них 37 бо до ва, ко ји Ду цу
„из ба цу ју” на дру го ме сто у ге не рал -
ном пла сма ну.

По сле сло бод них тре нин га, дан
пре пр ве тр ке, ка да је ума ло уда рио у
за штит ну огра ду, Бор ко вић се уве рио
да ће му ве о ма ви со ке тем пе ра ту ре
би ти глав ни про блем у Ба хре и ну.
Тем пе ра ту ра ва зду ха би ла је 40, а ас -
фал та и ви ше од 90 сте пе ни, што је

БА ХРЕ ИН ПОД ТОЧ КО ВИ МА НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА

ВЕ ЛИ КА ПО БЕ ДА ВЕ ЛИ КОГ ДУ ЦЕ

ме сто. Упр кос то ме Ду ца је још јед -
ном фе но ме нал ном во жњом по ка зао
да се на ње га мо же озбиљ но ра чу на ти
у овој се зо ни и да су му ам би ци је ве -
ли ке. Пре те као је Кор тал са и тр ку за -
вр шио на че твр том ме сту.

У дру гој тр ци ви кен да ко ји ће свим
љу би те љи ма ау то мо би ли зма у на шој
зе мљи оста ти у нај леп шем се ћа њу,
Ду шан Бор ко вић је ста р то вао с дру ге



уга зе у ов да шње ду бо ко ута ба не ста -
зе. Не ма сум ње, део тих „уси ја них”
гла ва ће не при стој ну по ну ду, с та ко
ка рак те ри стич ном бун тов нич ком
ин диг на ци јом, истог мо мен та од би -
ти. Ипак, је дан не ма ли број схва ти ће
то као шан су, по здра ви ће се с мо ра -
лом, ети ком, про гре сив ним иде ја ма
и ка ко мно ги во ле то да кр сте – про -
да ти се по ли ти ча ри ма и „слу жба ма”.
Се ти мо се са мо „слу ча ја Че до ми ра
Ј.”, во ђе чу ве них сту дент ских про те -
ста пре два де сет ле та.

Ме ђу тим, шта ће се до го ди ти с
они ма дру ги ма? На про сто, схва ти ће
јед ном за сваг да да је сва ки по је ди -
нач ни по ку шај ко лек тив ног ме ња ња
све сти чи ста уто пи ја, да се не до га ђа
на род и да је је ди ни мо гу ћи на чин
да са чу ва ју то ма ло го ло бра дог обра -
за да се окре ну се би, за гре ју сто ли цу,
ста ве ак це нат на уче ње гер ман ских
је зи ка и са ку пља ју кеш за „one way
ticket”.

А за бу ду ће раз о ча ра не про те -
стант ки ње по сто ји и не у по ре ди во
лак ши, до ду ше ма ло без-обра зни ји
на чин – да се ле по „на ло же” или јед -
но став но на ба са ју (на на ре че ним
дру штве ним мре жа ма, у не ком мон -
ден ском ле то ва ли шту или где год)
на не ког ба ју из обе ћа них зе ма ља.

Ј. Ф.

ин спи ра тор, као ни шта им је крај њи
циљ. У сва ком слу ча ју, од лич на те ма
за ме ди је, јер мно ги о све му то ме
спе ку ли шу, бо ље ре ћи мла те још
увек не до вољ но про су ше ну по сти -
збор ну сла му – јед ни твр де ка ко иза
све га сто ји опо зи ци ја, дру ги да је то
стра ни фак тор, а тре ћи не ма ју сум -
ње да та ко не што без чи ка Со ро ша
не мо же да про ђе. Има још увек по -
до ста и оних убе ђе них да је све то
спон та на ре ак ци ја гнев них, и то
углав ном мла дих и апо ли тич них
гра ђа на, оку пље них пре ко дру штве -
них мре жа.

Вр хов ну власт то за сад пре те ра но
не узру ја ва и чак као да је по ма ло и
за ба вља. Шта ви ше, иза бра ни пред -
сед ник им пру жа по др шку и све то
ви ди као не што ле по & кра сно. Ја сно,
с (не)скри ве ном до зом иро ни је...

Обр ни-окре ни, све је из глед ни је
да ова оку пља ња те шко мо гу ишта да
про ме не, а по нај ма ње ду бо ко уко ре -
ње ни и уко ро вље ни си стем, ко ји ће
на ста ви ти да „шља ка”, као и го ди на -
ма, де це ни ја ма и ве ко ви ма до са да.

Но ин те ре сант но је шта ће би ти с
тим мла дим љу ди ма ко ји су по ка за -
ли не ка кву ини ци ја ти ву и скре ну ли
па жњу на се бе, све јед но да ли су са -
мо ни кли или ин стру и са ни. Не ки ма
од њих ве о ма бр зо би ће по ну ђе но да

Шет ње у јед ном
сме ру

Про те сти и да ље тра ју, бо ље ре ћи не -
ка ко оп ста ју, бу ду ћи да су их, по ред
оста лог, пре се кли, с јед не стра не, ус -
кр шњи пра зни ци, а с дру ге – ло ше,
бо ље ре ћи, пра во фе бру ар ско вре ме
усред апри ла.

Иа ко су пре ма ши ли већ де се ти
дан, и да ље око њих по сто је не ке ва -
жне не до у ми це. Још увек се не зна
ко њи ма ру ко во ди, још ма ње ко је

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

У складу с природом...

Ових дана у нашем граду

Снимио Владимир Ђурђевић

• Ускрс је најрадоснији хришћански празник јер увек пада 
на нерадни дан.

• Да нема оаза, пустиња би дехидрирала.

• Да ли уградња силикона повећава капацитет плућа?

• Очигледно је да ја нисам Исус. Ходам по води, 
а она ми улази у ципеле.

• Плодна је ово земља. На њој успева све што засадиш. 
И жито, и марихуана.

• Историја нас учи да се историја понавља.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

СЕЛА СУ НАМ ОПУСТЕЛА. ПРЕОВЛАДАЛА ЈЕ ГРАЂАНСКА ОПЦИЈА.

Петак, 21. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Жи ве ти жи вот 
пу ним плу ћи ма

Ка ко пре жи ве ти не из ве сност, страх за бу дућ ност, кри зу, хро нич -
ни не до ста так нов ца и оби ље цр них ве сти ко ји ма нас ме ди ји сва -
ко днев но бом бар ду ју? Од го вор на ово пи та ње мо гао би да пру жи
део из не дав но об ја вље ног ин тер вјуа са слав ним хо ли вуд ским
глум цем Ри чар дом Ги ром у ко ме је он об ја снио сво ју жи вот ну
фи ло зо фи ју. Пре но си мо га јер за слу жу је па жњу.

„Ма ма мог при ја те ља се хра ни ла здра во чи та вог жи во та. Ни кад
ни је пи ла ал ко хол на пи ћа, ни ти је узи ма ла ма сну, пре ви ше сла ну
или пре ви ше љу ту хра ну. Ве жба ла је сва ког да на, фи зич ки би ла
из у зет но ак тив на и узи ма ла све су пле мен те ко је су јој пре по ру чи -
ва ли док то ри. Ка да би из ла зи ла на сун це, што се рет ко де ша ва ло,
оста ја ла је из у зет но крат ко, уз обра зло же ње да же ли да шти ти
сво је здра вље. Да нас има 76 го ди на и бо лу је од екс трем не осте о -
по ро зе, ра ка ко шта не ср жи и ра ка ко же!

„Отац мог при ја те ља је де сла ни ну и сло бод но ма же маст и пу -
тер. Ни ка да ни је ве жбао, а че сто је, док не би из го рео, оста јао на
сун цу. При ступ жи во ту му је та кав да га жи ви до мак си му ма, а не
она ко ка ко му дру ги то су ге ри шу. Иа ко да нас има 81 го ди ну, док -
то ри му ка жу да има здра вље као мла дић!

„Ма ма мог при ја те ља из пр вог па су са да нас при ча: ’Да сам зна -
ла да ће ми се жи вот за вр ши ти на ова кав на чин, жи ве ла бих га до
мак си му ма. Ужи ва ла бих у све му што је за бра њи ва но, у све му за
шта су дру ги го во ри ли да је штет но, опа сно и да та ко не тре ба’.

„Ни ко од нас не ће одав де, са овог све та, иза ћи жив. За то вас мо -
лим да жи ви те жи вот пу ним плу ћи ма и да пре ста не те да се оп хо ди -
те пре ма се би она ко ка ко вам то дру ги на ме ћу. Је ди те хра ну ко ју во -
ли те, ше тај те по сун цу, ра ди те све што вам се ра ди. Јед ном реч ју,
ужи вај те у жи во ту. Не ма те вре ме на ни за шта дру го”, ре као је Гир.

И за и ста, ко ли ко се при др жа ва мо ових са ве та за бо љи жи вот?
Уме сто то га, одав но смо упа ли у мо но то ни ју сва ко дне ви це, јер се
жи во ти ве ли ког бро ја гра ђа на сво де на ру ти ну ку ћа –по сао.

О осе ћа њи ма бес пер спек тив но сти и без и деј но сти, од ко јих
мно ги не успе ва ју да се отрг ну, го во ре и ре зул та ти јед ног на уч ног
ис тра жи ва ња, по ко ји ма смо по вре ме ну про ве де ном уз те ле ви зор
ме ђу ре кор де ри ма у све ту.

Нај лак ше је та ко – чо век за бо ра ви на бри ге и про бле ме ко ји га
оп те ре ћу ју, ис кљу чи се из сва ко дне ви це ко ја при ти ска и пре пу сти
се све тлу ца вом екра ну. Нео спор но је да та кав вид бек ства из
ствар но сти на крат ко сми ру је, по пут пре пу шта ња не ком нар ко ти -
ку. Ме ђу тим, ка да тај осе ћај и вре ме по тро ше но на та кав на чин
про ђу, про бле ми су и да ље ту.

Мо же и дру га чи је. Ка да сте во ље ној осо би по след њи пут ре кли
да је во ли те, за гр ли ли је, од ве ли у оми ље ни ка фић на пи ће, у ка -
фа ну на ру чак, или бар у шет њу? Ко ли ко вре ме на је про шло од
ка да сте слу ша ли му зи ку ко ју во ли те, или про чи та ли не ку до бру
књи гу? Пам ти те ли ка да сте по след њи пут ужи ва ли у до бр ој по -
зо ри шној пред ста ви или не ком тре нут но ак ту ел ном би о скоп ском
фил му? Да ли сте се об ра до ва ли кра ју зи ме и про ле ћу, зе ле ној
тра ви, про цве та лом др ве ћу у ва шој ули ци и дру гим, на пр ви по -
глед сит ним и ма ло ва жним ства ри ма у жи во ту? Ка да сте по след -
њи пут би ли у си ту а ци ји да по је де те или по пи је те ви ше, да ли сте
се су здр жа ли од то га, или сте ре кли се би: ма, бри га ме, ужи ва ћу
у сва ком гу тља ју и за ло га ју!? Се ћа те ли се ка да сте по ми сли ли:
не ћу да ми сва ки дан бу де исти, хо ћу да про ме ним не што, да по -
бе дим ру ти ну и мо но то ни ју?

Ма ло је по треб но да чо век на ђе и ус по ста ви ду хов ну рав но те жу
и у ова ко те шком, стре сном и не из ве сном вре ме ну. За ви си са мо
од нас. Ми смо на по те зу. Сад или ни кад, јер у жи во ту не ма мо -
гућ но сти за ре при зу.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић

И
Л

У
С

Т
Р

А
Ц

И
ЈА

: 
Д

У
Ш

А
Н

Л
У
Д

В
И

Г

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



Би о граф ска књи га „Огле да -
ла Лу не”, чи ји су ау то ри Са -
ша Ра ке зић (али јас Алек -
сан дар Зо граф), Пре драг
По по вић (осни вач пор та ла
„Поп бокс”) и Го ран Тар лаћ
(пр ви ше сто го ди шњи уред -
ник „Поп бок са”), би ће пред -
ста вље на у пе так, 21. апри ла,
у 19 са ти, у Га ле ри ји са вре -
ме не умет но сти. Књи га је
по све ће на чу ве ној но во сад -
ској гру пи ко ја је де ло ва ла
ма ње од две го ди не по чет -
ком осам де се тих.

„Кич му књи ге чи не раз го во -
ри са Сло бо да ном Ти шмом,
Зо ра ном Бу ла то ви ћем Ба ле -
том, Ива ном Фе це ом Фир чи -
јем и Ја сми ном Ми тру шић
Ми ном, уз све до чан ства два -
де се так ’Лу ни них’ са рад ни ка
и при ја те ља, те број не ни ка да
ра ни је об ја вље не фо то гра фи -
је, илу стра ци је и бе ле шке”,
на во ди се у са оп ште њу.

Уче сни ци књи жев не ве че ри
би ће ау то ри књи ге и књи жев -
ник Сло бо дан Ти шма, ко ји је
био члан овог бен да. М. М.

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ БИ О ГРАФ СКЕ КЊИ ГЕ

Огле да ла Лу не

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

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

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

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

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

По пуст за пен зи о не ре

У ве ли кој са ли Град ске упра ве
у по не де љак, 24. апри ла, би ће
одр жан се ми нар под на зи вом
„Са вре ме не тен ден ци је у фуд -
ба лу”.

Пре да вач ће би ти Ми о драг
Бо жо вић Гроф, шеф струч ног
шта ба ФК-а „Цр ве на зве зда”

из Бе о гра да. Се ми нар је отво -
рен за све фуд бал ске тре не ре
из на шег гра да и око ли не, али
и за све љу би те ље спо р та ко је
по ме ну та те ма ин те ре су је.

По че так пре да ва ња за ка зан
је за 19 са ти.

А. Ж.

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

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

-цен тра „Зо ки”, ко ју до би ја ју
сви они ко ји су ре ги стро ва ли
во зи ла у том цен тру то ком
ове и про шле го ди не.

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

Да кле, од пет ка, 21. апри -
ла, до че тврт ка, 27. апри ла,
ва жи ће ку пон број 8, 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.

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.

Бор ба осмо го ди шње
де вој чи це тра је 
од ро ђе ња

Те ра пи је нео п ход не
ка ко би про хо да ла
и про го во ри ла

Ме ђу број ном де цом ко ја се у
на шој зе мљи, на жа лост, ле че
нов цем при ку пље ним пу тем
СМС-а и уз не се бич ну по моћ
до брих љу ди, на ла зи се и на ша
осмо го ди шња су гра ђан ка Ана
Ирис Фи ли по ски.

Она је ро ђе на 2009. го ди не
за ка сне лим цар ским ре зом.
Пр вих де сет ми ну та бо рав ка
на овом све ту про ве ла је у же -
сто кој бор би да на ње му и
оста не док су је ле ка ри ре а ни -
ми ра ли. Тре ну ци ко ји су по -
том усле ди ли пре тво ри ли су
се у јур ња ву ка Ин сти ту ту за
мај ку и де те. Та мо су ро ди те -
љи про ве ли ноћ че ка ју ћи ве -
сти о то ме да ли је де вој чи ца
пре жи ве ла... Ани ни да ни, све
до да на шњег, на ли ку ју оном
пр вом и мо гу се опи са ти јед -
ном реч ју – бор ба.

Иа ко има осам го ди на, Ана
не мо же са мо стал но да хо да,

АКТУЕЛНО
Петак, 21. април 2017.

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

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

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

Јеф ти ни је го ри во

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

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

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

не пу зи, не из го ва ра ре че ни це.
Пр ву го ди ну свог жи во та про -
ве ла је у Бу дим пе шти на трет -
ма ни ма за де цу ко ја има ју хи -
по то ни ју. Би ла је укљу че на и у
бел гиј ски трет ман по знат као
ABR. Све то је до ве ло до зна -

БУ ДИ МО ХУ МА НИ

ЗА АНИН ПР ВИ КО РАК

У ПО НЕ ДЕ ЉАК, 24. АПРИ ЛА

Гроф др жи се ми нар

Она за слу жу је срећ но де тињ ство

чај них по бољ ша ња, па Ана да -
нас мно го бо ље се ди и све раз -
у ме, али не ра зу мљи во при ча и
још увек ни је ста ла на но ге,
ни ти је на пра ви ла свој пр ви
ко рак.

Да би на ша су гра ђан ка јед -
ног да на мо гла да тр чи са сво -
јим дру га ри ма и да про ве де
де тињ ство ка кво за слу жу ју сви
ма ли ша ни на све ту, нео п ход -
ни су јој ре ха би ли та ци ја, дел -
фи но те ра пи је, ло го пед ски,
раз вој ни и фи зи кал ни трет ма -
ни. Ка ко на во ди Ани на ма ма
Вла ди сла ва, др жа ва не ма ка -
па ци те та за ле че ње де це у
ино стран ству.

– Уло жи ли смо све што смо
има ли – но вац, на след ства,
ста но ве, бан кар ске по зај ми це
и кре ди те. Са да ви ше не ма мо
куд – по треб на нам је по моћ
сва ког по је дин ца, пред у зе ћа,
удру же ња, ин сти ту ци је или
ком па ни је, ко ји же ле и мо гу да
нам иза ђу у су срет. Би ло би
нам од ве ли ког зна ча ја и да

нам се ја ве сви они ко ји има ју
иде ју о то ме ка ко би се још мо -
гло по мо ћи, би ло да је то по -
ста вља ње ху ма ни тар не ку ти је,
ор га ни зо ва ње по себ них ак ци ја
или не што тре ће. Они ми се
мо гу ја ви ти на те ле фон
069/523-09-40 или пу тем имеј -
ла maca.filiposki@hotmail.com
– ка же Вла ди сла ва Фи ли по ски.

Нов ча на по моћ за Ану
Ирис Фи ли по ски при ку пља се
пре ко фон да ци је „Бу ди ху ман
– Алек сан дар Ша пић”, та ко
да јој мо же те по мо ћи сла њем
СМС-а са са др жа јем: 253 на
број 3030. Це на по ру ке из но -
си 200 ди на ра, а ПДВ се не
на пла ћу је. Упла те се мо гу из -
вр ши ти и на ди нар ски ра чун
160-463449-30 или на де ви -
зни 00-540-0001941.3, IBAN
RS35160005400001941358.
Ка ко се на во ди на сај ту фон да -
ци је, Ани је по треб но 7.838.500
ди на ра, а до са да је са ку пље но
тек 145.604 ди на ра.

Д. Ко жан

ЗБИРКА ПРИЧА ОТА ХОРВАТА

Као Целанови 
љубавници

Збирка прича „Као Целанови
љубавници” Ота Хорвата биће
представљена у петак, 21.
априла, у 19 сати, у читаоници
Градске библиотеке.

„Дванаест кратких прича ана-
лизирају ситуације, тренутке,

осећања, збуњеност, напе-
тост, запитаност, промене,
сећања и животе – укратко,
све оно што чини савремени
тренутак онаквим какав јесте
и даје одговоре на питања да-
нашњег човека. Ове приче се
наслањају на богату традици-
ју европске књижевности,
али садрже и једну посебну
стилску јединственост, из-
брушен израз, интригантност
и емотивност који су одлико-
вали ранија Хорватова дела,
без обзира на то да ли је у пи-
тању роман или поезија”, пи-
ше у тексту о овом делу књи-
жевни критичар Драган Ба-
бић.

Са аутором ће разговарати
књижевник Вуле Журић.

Ото Хорват је песник, про-
заиста и преводилац. Рођен је
у Новом Саду. Живи и ради у
Фиренци.

М. М.



Пред сед ник Ре пу блич ке из -
бор не ко ми си је Вла ди мир Ди -
ми три је вић са оп штио је 18.
апри ла при вре ме не ре зул та те
из бо ра за пред сед ни ка Ре пу -
бли ке на об ра ђе них 100 од сто
би рач ких ме ста или 100 од сто
би рач ког те ла.

На из бо ри ма за пред сед ни -
ка гла са ло је 3.655.365 би ра -
ча, или 54,36 од сто. Про це нат
ва же ћих гла сач ких ли сти ћа је
98,35 од сто, а не ва же ћих 1,65
од сто. На осно ву об ра ђе них
по да та ка, ре зул та ти ко је су
осво ји ли кан ди да ти пре ма ре -
до сле ду на гла сач ком ли сти ћу
су сле де ћи:

Са ша Јан ко вић – 597.728
гла со ва или 16,36 од сто;

Вук Је ре мић – 206.676 гла -
со ва или 5,66 од сто;

Ми ро слав Па ро вић – 11.540
гла со ва или 0,32 од сто;

Са ша Ра ду ло вић – 51.651
глас или 1,41 од сто;

Лу ка Мак си мо вић – 344.498
гла со ва или 9,43 од сто;

Алек сан дар Ву чић – 2.012.788
гла со ва или 55,08 од сто;

Бо шко Об ра до вић – 83.523
гла са или 2,29 од сто;

Во ји слав Ше шељ – 163.802
гла са или 4,48 од сто;

Алек сан дар По по вић –
38.167 гла со ва или 1,04 од сто;

Ми лан Ста ма то вић – 42.193
гла са или 1,15 од сто;

Не над Ча нак – 41.070 гла -
со ва или 1,12 од сто.

Пред сед ник је под се тио да
ће на сед ни ци Ре пу блич ке

из бор не ко ми си је ко ја ће би -
ти одр жа на у ро ку од 96 са ти
од за тва ра ња би рач ких ме ста
на по след њим по но вље ним
из бо ри ма, одр жа ним 17.
апри ла, би ти утвр ђе ни и са -
оп ште ни ко нач ни ре зул та ти
из бо ра за пред сед ни ка Ре пу -
бли ке одр жа них 2. апри ла
2017. го ди не.

4 ПОЛИТИКА
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Из вр шни од бор Де мо крат -
ске стран ке до нео je про шле
не де ље од лу ку о рас пи си ва -
њу не по сред них из бо ра за
пред сед ни ка и чла но ве
Град ског од бо ра Де мо крат -
ске стран ке Пан че во.

Из бо ри ће би ти одр жа ни
10. ју на, а пан че вач ке де мо -
кра те ће би ра ти пр вог чо ве ка

стран ке на те ри то ри ји Пан -
че ва и 19 чла но ва стал ног
са ста ва Град ског од бо ра
ДС-а.

Од да на рас пи си ва ња из -
бо ра на те ри то ри ји Пан че -
ва по че ли су за де мо кра те
да те ку ро ко ви за вр ше ње
из бор не рад ње. Све ин фор -
ма ци је о пра ви ли ма кан ди -
до ва ња мо гу се до би ти у
про сто ри ја ма Град ског од -
бо ра Де мо крат ске стран ке,
у Ули ци вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка 15.

Од но вем бра про шле го -
ди не функ ци ју вр ши о ца ду -
жно сти пред сед ни ка Град -
ског од бо ра ДС-а оба вља др

Ду шан Сто јић, ко ји је и шеф
од бор нич ке гру пе у Скуп -
шти ни гра да Пан че ва, а био
је и но си лац ли сте на по -
след њим ло кал ним из бо ри -
ма, одр жа ним у апри лу
2016. го ди не.

Та да је ова стран ка са оп -
шти ла да упра во из бо ром
Сто ји ћа за пр вог чо ве ка пан -

че вач ких де мо кра та Град -
ски од бор на ја вљу је пе ри од
ин тен зив ни јег ан га жо ва ња
Град ског од бо ра ДС-а у бор -
би за ре ша ва ње про бле ма с
ко ји ма се Пан чев ци сва ко -
днев но су о ча ва ју.

„Овим пу тем на ја вљу је мо
да ће мо на ста ви ти да се бо -
ри мо за ре ша ва ње про бле ма
гра ђа на, кроз оку пља ње свих
углед них су гра ђа на на јед -
ном ме сту, и ујед но по зи ва -
мо све да нам се при дру же у
бор би за наш град”, на ве ле су
та да де мо кра те. 

Ова стран ка има че тво ро
од бор ни ка у ло кал ном пар -
ла мен ту. 

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Не по сред ни из бо ри 
у Пан че ву

ОБ РА ЂЕ НО 100 ОД СТО БИ РАЧ КИХ МЕ СТА

РИК са оп штио при вре ме не ре зул та те

Са став ре пу блич ких ко ми си ја
за оце њи ва ње ме диј ских про -
је ка та Ми ни стар ства кул ту ре
и ин фор ми са ња је фор ми ран
и оче ку је се да ће сле де ће не -
де ље оне кре ну ти са за се да њи -
ма, ка ко би пр ви уго во ри би ли
пот пи са ни већ у ма ју – из ја вио
је Ни но Бра јо вић, др жав ни се -
кре тар за ин фор ми са ње. 

Он је до дао да је ове го ди не
укуп но при сти гло око 1.100
пред ло га ме диј ских про је ка та,
што је за око 15 од сто ви ше
не го про шле го ди не. 

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко оце њу је те
по сту пак су фи нан си ра ња ме -
диј ских про је ка та од зна ча ја
за јав ни ин те рес од стра не др -
жа ве?

Н. БРА ЈО ВИЋ: Ка да го во ри -
мо о про јект ном су фи нан си ра -
њу, мо ра мо да кон ста ту је мо да
има мо је дин ствен си стем фи -
нан си ра ња у чи та вом ре ги о ну.
Ср би ја је је ди на зе мља у окру -
же њу у ко јој је др жа ва сто по -
стот но иза шла из ме ди ја. Не -
до ста так тог кон цеп та је у то ме
што је др жа ва иза шла и с нов -
цем ко ји је до та да ула га ла у
ме ди је ко ји ма је би ла вла сник.
Ту је на стао па ра докс ко ји мо -
ра мо да по пра вља мо. Тре ба да
се до вр ши при ва ти за ци ја „По -
ли ти ке” и „Ве чер њих но во сти”,
ре ши ста тус ТАН ЈУГ-а, али и
да се ра ди на то ме да ло кал ни
ме ди ји оп ста ну, а је дан од на -
чи на је да се до кра ја ове го ди -
не про ме ни За кон о јав ном ин -
фор ми са њу и ме ди ји ма, ка ко
би би ли про пи са ни ми ни мум
нов ца ко ји су ло кал не са мо у -
пра ве ду жне да из дво је из бу -
џе та за про јект но су фи нан си -
ра ње ме диј ских са др жа ја, као
и ро ко ви за рас пи си ва ње ло -
кал них, ре пу блич ких и по кра -
јин ских кон кур са. 

• Зна ју ли се оквир но ти ро -
ко ви?

– Већ са да мо гу ре ћи да ће
ре пу блич ки кон курс за сле де -
ћу го ди ну би ти рас пи сан већ
кра јем ове го ди не. Тру ди ће мо
се да чим бу де по знат бу џет
Ср би је за на ред ну го ди ну, па
та ко и наш бу џет за ин фор ми -
са ње, ми рас пи ше мо кон кур -
се, ка ко би већ у ја ну а ру 2018.
го ди не он био за вр шен. План
је да Ре пу бли ка рас пи ше у но -
вем бру, По кра ји на у де цем -
бру, а ло ка не са мо у пра ве у ја -
ну а ру, фе бру а ру и мар ту.

• У мно гим сре ди на ма кон -
кур си за ову го ди ну још ни су
рас пи са ни, по пут Кра ље ва, а у
по је ди ним ме сти ма ме ди ји још
че ка ју но вац. Да ли код ових
ства ри Ми ни стар ство мо же да
по мог не и на ко ји на чин, јер у
за ко ну не ма упо ри шта ко је би
не ку ло кал ну са мо у пра ву на те -
ра ло да рас пи ше кон курс?

– Ло кал не са мо у пра ве не
тре ба да окле ва ју с рас пи си ва -
њем ме диј ских кон кур са, јер
је то њи хо ва за кон ска оба ве за,
без об зи ра на то што за то ни је
про пи са на ни ка ква ка зна. Ми -

ни стар ство је и на пра ви ло ис -
тра жи ва ње на ту те му и ре зул -
та ти су по ра жа ва ју ћи. Има мо
оп шти не ко је су из дво ји ле
0,01 од сто. Ми ни мум тре ба да
бу де је дан од сто. До са да је
ско ро по ло ви на ло кал них са -
мо у пра ва рас пи са ла ме диј ске
кон кур се, и то 80 од 170, што
је не што ма ло ви ше не го про -
шле го ди не. Ис тра жи ва ње је
по ка за ло и да 120 од 170 ло -
кал них са мо у пра ва из два ја
ма ње од је дан од сто, да са мо
18 од сто из два ја из ме ђу јед ног
и два од сто и да са мо три ло -
кал не са мо у пра ве из два ја ју
ви ше од два од сто нов ца из бу -
џе та, а то су Ра жањ, Но ви Па -
зар и Ко ва чи ца.

• По је ди ни ме ди ји су, ка да
је реч о про јект ном су фи нан -
си ра њу, огра ни че ни де ми ни -
ми сом ко ји про пи су је да за
три го ди не, са сва три ни воа
вла сти, мо гу до би ти до два де -
сет три ми ли о на ди на ра др -
жав не по мо ћи. Ви сте пред ло -
жи ли уки да ње тог огра ни че ња
за те ле ви зи је?

– Про ме ном за ко на тај про -
блем би се ре шио, али то из и -
ску је вре ме. Чуо сам да би те -
ле ви зи је и про дук циј ске ку ће
мо гле да пот пад ну и под дру -
га чи је ту ма че ње за ко на. И у
том слу ча ју би мо ра ли да се
ис пу не од ре ђе ни усло ви, а то
је да ме диј ски кон курс бу де
по себ но рас пи сан са мо за те -
ле ви зи је. До са да је та кав кон -
курс је ди но рас пи са ло на ше
ми ни стар ство.

• Део ме диј ске за јед ни це је
од мах ре а го вао сма тра ју ћи да
Ми ни стар ство баш на тај на -
чин дис кри ми ни ше ме ди је.

– Ни ко не дис кри ми ни ше ме -
ди је. На на шем кон кур су ме ди ји
по про јек ту мо гу до би ти ми ни -

ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР ЗА ИН ФОР МИ СА ЊЕ НИ НО БРА ЈО ВИЋ

ИЗ МЕ НА ЗА КО НА И ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ РО КО ВА

Страну припремила

Марина
Димитрић

мум 500.000 ди на ра, а мак си -
мум пет ми ли о на ди на ра. Да ли
ће не ки ме диј за то што пра ви
бо ље про јек те, с ра зних ни воа
вла сти, ус пе ти да до би је ви ше
од два де сет три ми ли о на ди на -
ра, то је ствар тог ме ди ја, а не
дис кри ми на ци је. Ми слим да је
ре ше ње да се про ме ном те уред -
бе по диг не праг од два де сет три
ми ли о на. То огра ни че ње не ва -
жи за ме ди је на ма њин ским је -
зи ци ма и за из ве шта ва ње осо ба
са ин ва ли ди те том. Ина че, ка да
у ма ју бу ду пот пи са ни уго во ри с
до бит ни ци ма сред ста ва на ово -
го ди шњем кон кур су, пла ни ра -
мо да на кон то га одр жи мо са -
ста нак с пред став ни ци ма ло кал -
них са мо у пра ва, јер оне раз ли -
чи то ту ма че про пи се и за ко не.
Та ко ће мо им, на при мер, пре -
до чи ти да ПДВ на но вац ко ји
ме ди ји пу тем про јек та до би ју,
не тре ба да пла ћа ју. 

• Ка да мо же мо да оче ку је мо
до но ше ње но ве ме диј ске стра те -
ги је и на ја вље ну из ме ну за ко на?

ГРАД ИЗ ДВО ЈИ О 0,70 ОД СТО 

Пре ма ис тра жи ва њу ко је је спро ве ло Ми ни стар ство кул ту -

ре и ин фор ми са ња, оп шти не и гра до ви у Ср би ји су за су фи -

нан си ра ње ме диј ских про је ка та из дво ји ли од 0,01 до 2,81,

или у про се ку 0,37 од сто из бу џе та за ову го ди ну.

Ре кор дер по до де ли нов ца по ре ских об ве зни ка за ме ди је

је Но ви Па зар са 2,81 од сто бу џе та (56,4 ми ли о на ди на ра).

Сле ди Ра жањ (2,65 од сто) и Ко ва чи ца, ко ја је пла ни ра ла

2,1 од сто го ди шњих рас хо да (15 ми ли о на ди на ра).

Оп шти не Га џин Хан, Ко сто лац, Ре ко вац и Сме де рев ска

Па лан ка од го во ри ле су Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми -

са ња да за про јект но су фи нан си ра ње ме ди ја ни су пла ни ра -

ле сред ства, док из По жа рев ца, Ари ља, Жи то ра ђе, Ћи ћев ца

и При бо ја ни су од го во ри ли Ми ни стар ству.

Пан че во је из дво ји ло 38 ми ли о на ди на ра, што је не што

ма ње од 0,70 од сто.

Председник Скупштине
града Тигран Киш распи-
сао је 19. априла изборе за
чланове Скупштине Месне
заједнице Котеж. Избори
ће бити одржани 4. јуна, а
рокови за вршење избор-
них радњи почињу да теку
од 24. априла. Изборе за
чланове Скупштине Месне

заједнице Котеж спрове-
шће органи за спровођење
избора сагласно Одлуци о
месним заједницама на
територији града Панчева,
а Киш је изборе расписао
на основу члана 19. Одлу-
ке о месним заједницама
на територији града Пан-
чева. 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОТЕЖ

Бирају се чланови
Скупштине

– На зи ре се са став чла но ва
ко ми си је ко ји ће би ти укљу че -
ни у из ра ду и до но ше ње ме -
диј ске стра те ги је 2017–2022.
У ко ми си ји ће би ти љу ди ко ји
во де ме диј ске ор га ни за ци је и
ме диј ски екс пер ти, а до са да
сам раз го ва рао с Да ли лом Љу -
би чић из Асо ци ја ци је ме ди ја,
Ма јом Ра ко виц из РАБ Ср би ја
и адво ка том Ми ло шем Стој -
ко ви ћем. Са да шња ме диј ска
стра те ги ја, на при мер, не да је
од го вор на пи та ње: шта ће мо
са они ма ко ји не рас пи су ју
кон кур се? Ми ни стар ство кул -
ту ре и ин фор ми са ња за ла га ће
се за то да се из ме ном За ко на
о јав ном ин фор ми са њу и ме -
ди ји ма и За ко ном о бу џе ту за
2018. го ди ну обез бе де до дат ни
тран сфе ри ло кал ним са мо у -
пра ва ма за оства ри ва ње јав ног
ин те ре са у обла сти јав ног ин -
фор ми са ња, ка ко би ло кал ним
ме ди ји ма би ло на рас по ла га -
њу нај ма ње је дан од сто бу џе та
оп шти на и гра до ва.
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Не ко ли ко да на по за вр шет ку греј не
се зо не пи та ли смо су гра ђа не да ли су
за до вољ ни услу гом ЈКП-а „Гре ја ње”.
Об и шли смо Ко теж 2, Те слу и Со да -
ру, а ис пи та ни ци су углав ном ре кли
да су за до вољ ни. И по за вр шет ку се -
зо не, због та ла са хлад ни јег вре ме на,
ра ди ја то ри су и да ље то пли.

ЉУ БО МИР НЕ СТО РОВ, пен зи о нер:
– Ап со лут но сам за до во љан. До бро

су гре ја ли и ста но ви су би ли то пли.
Ка да су би ли ве ли ки ми ну си, гре ја ли
су и но ћу. Иа ко је да нас 18. април,
укљу чи ли су гре ја ње. Углав ном је би -
ло до бро и прет ход них го ди на.

РА ДА РУ ПИЋ, пен зи о нер ка:
– С об зи ром на то ко ли ко пла ћа мо,

ни смо уоп ште за до вољ ни гре ја њем.
Ви дим да се код мо је ћер ке у Бе о гра ду
да ле ко бо ље гре је. Ов де, ко ли ко сам
приме ти ла, не што ма ло ују тро... Ко ли ко

нас ни су гре ја ли кад је би ло то пло, за -
слу жи ли смо да ма ло про ду же. Гре ја -
ње ни кад ни је ни би ло до бро, а сад ми
се чи ни да је још го ре. Кад је би ло баш
хлад но, укљу чи ва ли су ви ше.

ВЕ РА СРЕЋ КОВ, пен зи о нер ка:
– Су пер је гре ја ње. У од но су на прет -

ход не го ди не, ми слим да не ма бит ни -
је раз ли ке, али ра ни је је би ло мно го
то пли је, што ни је од го ва ра ло. Мо ра ли
смо све жи во да отва ра мо, а сад је уме -
ре ни је. Ствар но сам за до вољ на. Ја
ина че не во лим да ми је пре то пло. И
да ље је то пло, а и си ноћ су гре ја ли, па
сам мо ра ла да отво рим про зор.

ЗО РАН КО МА ТИ НА, ма ши нац:
– Мак си мал но сам за до во љан гре -

ја њем. Чак и кад је би ло пет на ест
сте пе ни у ми ну су, гре ја ли су не пре -
ста но. Ствар но је би ло су пер. Ево, и
сад кад је ма ло то пли је, они по ма ло

опет гре ју. А и кад је ма ло хлад ни је.
Баш је то пло, па мо же да се се ди у
ма ји ци. Ми слим да је бо ље не го
прет ход них го ди на. Не пла ћам мно -
го јер имам ма ли стан.

КА ТА РИ НА БО РАК, 
про фе сор ка би о ло ги је:

– За до вољ на сам гре ја њем. Од лич -
но је, бар ове го ди не. Ми слим да се
ни је мно го ме ња ло прет ход них го ди -
на. Кад су би ли ле де ни да ни, гре ја ли
су без па у зе. А и ових да на се гре је.

СТЕ ВАН ГА ВРИ ЛО ВИЋ, во зач:
– За до вољ ни смо гре ја њем. Це на

би мо гла да бу де ма ло ко рект ни ја,
али за до вољ ни смо. Кад је би ло баш
хлад но, по ја ча ва ли су гре ја ње, би ли
су ко рект ни. И сад укљу чу ју. Не мо гу
да се жа лим на ква ли тет гре ја ња, а и
прет ход них го ди на је би ло исто.

Ан ке ти ра ла Ми ли ца Ма нић

З. КОМАТИНАВ. СРЕЋКОВ К. БОРАК С. ГАВРИЛОВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СТЕ ЗА ДО ВОЉ НИ УСЛУ ГОМ ЈКП-а „ГРЕ ЈА ЊЕ”?

Ра ди ја то ри и да ље то пли

Р. РУПИЋЉ. НЕСТОРОВ

ХРОНИКА

Из ве шта ји и пла но ви два ју се о ских
ко му нал них пред у зе ћа, као и уста но -
ва из сфе ре со ци јал ног де ло ва ња би -
ли су на днев ном ре ду сед ни це Град -
ског ве ћа одр жа не 13. апри ла.

Чла но ви град ске вла де ами но ва ли
су сред њо роч не и ду го роч не пла но ве
по слов не стра те ги је и раз во ја ЈКП-а
Омо љи ца за че тво ро го ди шњи од но -
сно де се то го ди шњи пе ри од пред на -
ма. Иа ко је по вр ши на што је по кри ва -
ју знат но ма ња, тре ба има ти у ви ду да
се о ски ко му нал ци има ју исте оба ве зе
ко је за вр ша ва се дам град ских јав них
пред у зе ћа. За то су ва жне ин ве сти ци је,
као и уна пре ђе ње ра да и ор га ни за ци -
је пред у зе ћа, чи ме су се ба ви ли твор -
ци на ре че них пла но ва. На те о риј ској
рав ни, јед на ка је при ча и ЈКП-а Ком -
брест из Ба нат ског Бре стов ца; раз ли -
ка се мо же на ћи у де та љи ма ка рак те -
ри стич ним за ту сре ди ну.

Цр ве ни крст Пан че во је под нео два
до ку мен та: из ве штај о 2016. го ди ни
и план за 2017. Оба су усво је на. Би ло
је ре чи, из ме ђу оста лог, о до бро вољ -
ном да ва ла штву кр ви и ра ду са омла -
ди ном. Два ак та са иден тич ним те -
ма ма пред већ ни ке су до не ле и од го -
вор не осо бе из До ма за ЛО МР „Ср це
у ја бу ци” и До ма за де цу и омла ди ну
без ро ди тељ ског ста ра ња „Спо ме -
нак”. Ка да се ра ди о пр во по ме ну тој

уста но ви, оства ре ни су мно ги ци ље -
ви, по пут со ци ја ли за ци је ко ри сни ка,
а би ло је и број них ак тив но сти, као
што су по сло ви у до ма ћин ству и од -
ла сци у би о скоп. Ак ци је овог ти па и
слич не би ће у фо ку су и на да ље.

У „Спо мен ку” је ак це нат био на
нео д ло жном оси гу ра њу без бед но сти
де це и мла дих у кри зним си ту а ци ја -
ма, те на за до во ља ва њу њи хо вих
основ них по тре ба. И убу ду ће ће то
би ти при о ри те ти.

Град ско ве ће је да ло по зи тив но
ми шље ње о оправ да но сти про јек та
до град ње објек та Ме ди цин ске шко ле
„Сте ви ца Јо ва но вић”, ко ја је над ле -
жном по кра јин ском се кре та ри ја ту
под не ла при ја ву за кон курс за фи -
нан си ра ње и су фи нан си ра ње из ра де
тех нич ке до ку мен та ци је за по тре бе
уста но ва основ ног и сред њег обра зо -
ва ња и вас пи та ња и уче нич ког стан -
дар да у Вој во ди ни за 2017.

Упра ва гра да је на при вре ме но ко -
ри шће ње Ма шин ској шко ли Пан че во
усту пи ла фо то на пон ски па нел ко ји је
до би јен као до на ци ја Про вин ци је Ра -
ве на. Он ће ко ри сти ти као на став но
сред ство, што ће би ти до бар по тез у
сми слу еду ка ци је уче ни ка у обла сти
енер гет ске ефи ка сно сти од но сно за -
шти те жи вот не сре ди не.

С. Т.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Уна пре ђе ње ра да

ИНТЕРВЈУ: ЈАСМИНА РАДОВАНОВИЋ, САВЕТНИЦА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

МОРАЈУ ПОСТОЈАТИ ПРОЦЕДУРЕ, НЕ МОЖЕ СЕ РАДИТИ СТИХИЈСКИ
Са експанзијом електронских
медија и комуникација се
убрзала

Кодекс о јавности рада 
и односима с медијима
прва писана политика у
тој области у нашој земљи

Уређује „Фејсбук” профил
Панчева, као пи-ар менаџер
ради на пројектима

Одмах пошто је дипломирала на Фи-
лолошком факултету, Јасмина Радо-
вановић је ангажована као у пи-ар у
приватном сектору. Потом је радила
као наставник енглеског, а пре равно
дванаест година се, преко конкурса,
запослила у Градској управи. Знање
језика и њене организационе способ-
ности помогли су јој да се добро сна-
ђе у сфери односа с јавношћу, тада
веома младој струци у Србији. Јавна
предузећа и установе у то време нису
имали особе задужене за, пре свега,
односе с медијима, па је Јасмина мо-
рала да се узда у себе и своје процене
да би бављење том озбиљном профе-
сијом подигла на потребан ниво. У
међувремену је завршила и постди-
пломске студије на Факултету орга-
низационих наука, на катедри за од-
носе с јавношћу.

Како „Панчевац” за дванаест годи-
на није направио ниједан разговор
са, гледајући из неких аспеката, ко-
легиницом, овом приликом ћемо ис-
правити тај пропуст.

ПАНЧЕВАЦ: Како је изгледао твој
посао на самом почетку?

ЈАСМИНА РАДОВАНОВИЋ: Било
је потпуно другачије него данас. Још
увек смо користили факс за слање и
примање информација. Али кренула
је експанзија електронских медија,
па се и сама комуникација убрзала.
Повећан је и број медија. Требало је
испунити њихове захтеве и упите,
што је захтевало потпуну посвеће-
ност. На почетку сам сама обављала
тај посао, служба за односе с јавно-
шћу није постојала до 2009. Била је
то прва канцеларија за односе с јав-
ношћу отворена у некој локалној са-
моуправи у нашој земљи.

• У то време је створен и документ
у вези с вашом професијом.

– Да, донет је Кодекс о јавности ра-
да и односима с медијима, као прва
писана политика у тој области у не-
кој локалној самоуправи. Оно што да-
је посебну вредност том документу,
јесте чињеница да смо кодекс напи-
сали у сарадњи с тадашњим главним
уредницима свих медија на терито-
рији града. Усвојило га је Градско веће,

а и данас га користимо, што значи да
смо доследни и да имамо континуи-
тет. Ове године смо направили вели-
ки корак напред: ушли смо у израду
комуникацијске стратегије.

• Шта ће она садржати?
– Од 2005. године до данас много

се променио начин комуникације. Ту
су нови канали, друштвене мреже,
све је већи број и упита и медија ко-
јима треба да смо на располагању.
Успели смо да препознамо главне
проблеме и да идемо у корак с вре-
меном. Морају постојати процедуре,
не може се радити стихијски; свака
наука, а то су и односи с јавношћу
као дисциплина менаџмента, има
своје принципе и правила. Када њих
опишемо и појаснимо, а процедуре
које већ примењујемо пропишемо –
добијамо стратегију. Када се у тим
оквирима крећемо, пружамо и бољу
услугу, што је крајњи циљ.

• Каква је комуникација унутар ло-
калне самоуправе?

– Овај посао изискује од оних који
се њиме баве да непрестано уче, раде
на себи. Можда ће звучати нескром-
но, али истина је да смо ми у Панче-
ву ишли испред осталих локалних са-
моуправа на пољу комуникације; у
овом смислу битна је и свест носила-
ца политичких функција о важности
наше професије. Моје лично иску-

ство је да сам увек имала конструкти-
ван однос са свим доносиоцима одлу-
ка; комуницирам са свима, али, на-
равно, највећи притисак јавности иде
ка кабинету градоначелника, па се
најчешће бавим проблематиком у вези
с тим. Цела Градска управа је озбиљ-
на, професионална администрација,
па се трудимо да све оно што радимо
екстерно, радимо и са запосленима у
њој, да направимо баланс. Имамо, ре-
кох, добро осмишљене процедуре,
попут међусобне електронске кому-
никације, као и оперативне интерсек-
торске састанке. Сва четири органа
локалне самоуправе – градоначел-
ник, Градско веће, Скупштина града
и Градска управа – имају свој опис
посла и задатке. Начелник Градске
управе је, практично, директор свим
запосленима. Помињана комуника-
цијска стратегија ће још боље умре-
жити запослене у ова четири органа,
а унапредиће и учинити видљивијим
рад сваког понаособ.

• У чему се разликују послови које
обављаш ти као саветница за односе с

јавношћу од ангажовања службе про-
токола?

– Служба протокола ради на по-
словној кореспонденцији и организа-
цији састанака. Она се држи дипло-
матског протокола који је примењив
на локалном нивоу приликом посета
разних званичника. Представља ве-
штину, али и оперативну службу која
треба да се потруди да сваки догађај
буде професионално организован.
Односи с јавношћу покривају интер-
ну, екстерну и кризну комуникацију,
као и читав спектар других активно-
сти; бавимо се спонзорствима, дизај-
ном, изградњом корпоративног
идентитета, имиџа... Наши људи се
специјализују за неку од ових обла-
сти и баве се претежно њом.

• Колико траје и како изгледа твој
радни дан?

– Због природе посла мој радни
дан се врло често не завршава у чети-
ри по подне. Упити новинара стижу и
после тог времена, а кризе се, по пра-
вилу, дешавају увече или викендом.
Ту је и експанзија друштвених мрежа:

неко се сигурно бави вама у свако до-
ба дана и ноћи, па морам да будем
стално доступна. Качимо информа-
ције на сајт Града свакодневно; мени
је, као уредници, вест оно што се де-
сило тог дана. Уређујем „Фејсбук”
профил Панчева. Као пи-ар менаџер
радим и на пројектима; посебно ми
задовољство представља рад на раз-
војним програмима. Уосталом, годи-
шње организујемо и испратимо пре-
ко 200 јавних догађаја.

• Кажи ми нешто јако озбиљно: ко-
лико си градоначелника за ових два-
наест година „променила”?

– (смех) Радила сам са њих петоро.
Не желим да их поредим, људи нису
исти, али могу да кажем да сам, на
моју велику срећу, имала и имам до-
бру комуникацију са свим градона-
челницима. Јако је велика одговор-
ност особе која врши ту функцију;
оно што се види у медијским насту-
пима само је један сегмент огромног
посла. Њима је зато драгоцено да
имају професионалце поред себе; не
долазе сви са истим знањем и вешти-
нама. На службама Градске управе је
да им максимално буду на услузи.
Лично, никада нисам имала ниједан
проблем с било ким од њих петоро;
трудим се да увек изнесем свој про-
фесионални став. Знам да ме зато це-
не и да уважавају моје мишљење. На-
равно, постоје и политичка питања
око којих се не ангажујем.

• Шта те помера, да ли себе видиш
тако да на овом послу дочекаш пен-
зију?

– У професионалном смислу све је
јако занимљиво! Јесте тешко и зах-
тевно, али по природи сам активна и
то ми одговара. Не бавим се искљу-
чиво односима с медијима, све више
се бавим стратешким питањима из
сфере моје професије. Комуникација
се учи. Знам како се овај посао ради
у компанијама и агенцијама, тамо је
и боље плаћен, али мене лично испу-
њава то што од самог почетка уче-
ствујем у стварању свега у Градској
управи што има везе са односима с
јавношћу. Имам прилику да за Пан-
чево, мој град који много волим, не-
што добро урадим – то ме страшно
мотивише. То осећам и као привиле-
гију. Мотивише ме и када чујем да су
моје колеге новинари задовољни ко-
муникацијом коју имамо. Ипак, како
се човек развија, и афинитети се ме-
њају, па нисам убеђена да ћу на овом
радном месту бити до пензије.

С. Трајковић



на на шем па шња ку, на ма лом
На де лу, а оп шти на ри га зо ву
се вер на ин ду стриј ска зо на.
Кли нац кре не да из не се ђу бре,
а за њим до ви ку ју: где ћеш сад
с тим, је л’ знаш да Ја пан ци
до ла зе? Те шко оном ког Ки на
хра ни, а Рус бра ни – ду хо вит
је Му ња.

При ча да је не ка да од лан ца
од у зи ман ар зе мље да би се
пре тво рио у па шњак.

– То зна чи да тај па шњак
ни је оп штин ски, не го наш, се -
о ски. А сад су га за у зе ли и
про да ју га. Одем та мо пре не -
ког вре ме на и ка жу ми: за бо -
ра ви на па шњак, не по сто ји
ви ше. Ка ко да за бо ра вим! И
ево, би ли су у пра ву: ура ди ли
су друм, по са ди ли све тла – сад
мо же мо да оста ви мо ов це, не -
ће да се из гу бе у мра ку. Еј, сто
го ди на смо та мо! Али због све -
га раз ми шљам: да ли сам ја
нај па мет ни ји? Ипак, би ће да
сам нај лу ђи, је ди но сам ја у
Пан че ву остао са ов ца ма. И
ка ко да се сам су прот ста вим
њи ма да не про да ју па шњак?
Ни ка ко. Има ту ма ло кра ва ра,
али на пр сте да нас из бро јиш –
по ди же две ру ке Чи змаш.

Апе лу ју на те ле ви зи ји да се
по ја ча ов чар ство.

– Ово је чо бан ска тра ге ди ја.
Ало, зна се ка ко се ов це чу ва ју.
Вој во ди на их би ла пу на, и то
млеч них; ма ни ме уво зних, ми
смо има ли ци га ју, ко ја се јаг -
њи ла и му зла, адап ти ра на је
на ово под не бље. Ни кра ва се
на ја сла ма не ис пла ти, ка мо ли
ов ца. Ми ни стар ство ка же да
уна пре ђу је ов чар ство. Фа ла
им, ле по је то. Да ју нам суб -
вен ци ју се дам хи ља да по ов ци.
По ла ти узме ма тич на слу жба,
он да не ке ко ми си је и не ке
дран гу ли је. Он да до ђе ду и
гле да ју да ли си не што про ма -
шио. Па пи ро ло ги ја – ме тар
де бе ла. Па да сам хтео да бу -
дем адво кат, не бих чу вао ов це
и био се љак. Ка жу: ау уу, про -
ма шио си, где ти ова ов ца?
Љу ди, цр кла, ка жем им. Мој
та та умро, па шта, си ја сун це
да ље. Ка жу: не, цр кла ов ца,
мо раш да вра тиш па ре! Ало,
дај ти ме ни пра вил ник да ви -
дим где пи ше да та ов ца не
сме да црк не. Хо ће да ти да ју,
али са мо да ти не да ју. И стал -
но не што но во, сва ке го ди не
дру га пра ви ла. Чим ви де да
смо ушли у штос, они про ме не
при чу, а ми се из гу би мо, се ља ци,

То ком ви ше ве ков ног раз во -
ја биљ ке су се при ла го ђа ва -
ле раз ли чи тим усло ви ма
спо ља шње сре ди не, без об -
зи ра на то да ли се ра ди о
кон ти нен тал ној кли ми, ве -
ли кој вла зи (ве ге та ци ја
троп ских шу ма), екс трем -
ној хлад но ћи или ду го трај -
ној су ши, ка ква „вла да” у
сте па ма и пу сти ња ма. С
дру ге стра не, по је ди не биљ -
ке во ле плод на зе мљи шта,
не ке на се ља ва ју са мо мо -
чва ре (тзв. аква тич не биљ -
ке, као што су тр ска и ро -
гоз), док се од ре ђе ни број
њих до ста до бро „сна ла зи”
на пе ску, ко ји ве зу ју и ства -
ра ју плод но зе мљи ште и за
дру ге биљ ке (нпр. ба грем).

У тек сту ће мо на ве сти тек
не ко ли ко при ме ра ко ји вам
мо гу по мо ћи да са зна те не -
што о ти пу зе мљи шта на ко -
ме биљ ке ра сту, као и ко ли ко
у ње му има до брих или ло -
ших хе миј ских еле ме на та.

Од пам ти ве ка за људ ски
род ви ше биљ ке су пред ста -
вља ле из вор хра не, енер ги је,
хра ну за сто ку, гра ђе вин ски
ма те ри јал и мно го то га још.
Ме ђу тим, ви ше биљ ке су се
кроз исто ри ју при ла го ђа ва ле
по сто је ћим усло ви ма жи вот -
не сре ди не, где су „раз ви ле”
по је ди не осо би не, ко је су их
ка сни је одр жа ле у жи во ту.
Та ко по сто је чи та ве гру пе

би ља ка ко је за у зи ма ју ве ли -
ка про стран ства, а све због
њи хо ве ве ли ке при ла го дљи -
во сти, не рет ко, екс трем ним
усло ви ма оп стан ка.

С дру ге стра не, је дан број
би ља ка ка рак те ри ше од ре -
ђе не ре јо не где се мо гу сре -
сти, или у не ким усло ви ма
вр ло ма ле про сто ре, ко ји су
због сво јих осо бе но сти не -
до вољ но по вољ ни за жи вот
ве ли ке ве ћи не би ља ка. За
та кве про сто ре или би о це -
но зе по сто је од ре ђе не биљ -
ке ко је су њи хо ви би о ин ди -
ка то ри. Би о ин ди ка то ри или
мар ке ри су ор га ни зми, про -
сти или сло же ни, чи ја број -
ност и ста ње по ка зу ју ква -
ли тет жи вот не сре ди не у ду -
жем пе ри о ду. На осно ву
њих мо гу ће је и пред ви ђа ти
бу ду ће ста ње или до не кле
зна ти про шлост.

Ево при ка за не ко ли ко
биљ них вр ста ко је пред ста -
вља ју зна чај не би о ин ди ка то -
ре раз ли чи тих ти по ва зе -
мљи шта. Нај зна чај ни ја уло -
га би ља ка ин ди ка то ра зе -
мљи шта би ла би по де ла пре -
ма pH вред но сти зе мљи шта,
а на осно ву то га има мо:

1. нај че шће ле ко ви те биљ -
ке за сла ње них зе мљи шта –
ка ми ли ца, естра гон, ивањ -
ско цве ће, ко ко тац и др.;

2. нај че шће ле ко ви те
биљ ке не у трал них зе мљи -
шта с ви со ким са др жа јем
ху му са – ко при ва (по знат
ин ди ка тор ви со ког са др жа -
ја азо та у зе мљи шту), зо ва,
ди ви зма, вер бе на и др.;

3. нај че шће ле ко ви те
биљ ке ки се лих зе мљи шта –
ку ку рек, ки чи ца и др.

Ова по де ла се мо же из вр -
ши ти и пре ма са др жа ју по -
је ди них ма кро е ле ма на та и
ми кро е ле ме на та, са др жа ју
кре ча...

По ред ових са зна ња, дру га
зна чај на уло га ви ших би ља -
ка као би о ин ди ка то ра огле да
се у адап та ци ји на зе мљи шта
бо га та раз ли чи тим ме та ли -
ма, где ове биљ ке мо гу би ти
ин ди ка то ри тач но од ре ђе -
них хе миј ских еле ме на та од -
но сно руд них на сла га.

Јед на од нај по зна ти јих
би ља ка ове вр сте би о ин ди -
ка то ра је сте уроч њак (Ara-
bidopsis thaliana, fam. Bras-
sicaceae). Ова ку пу сња ча от -
кри ва и усва ја те шке ме та ле
цинк (Zn), никл (Ni) и кад -
ми јум (Cd), због че га је до -
би ла на зив хи пе ра ку му ла -
тор. Због на пред на ве де ног,
биљ ка уроч њак је пред мет
из у зет но ве ли ког бро ја ис -

тра жи ва ња и ак ту ел на те ма
ра ди ре ша ва ња про бле ма
кон та ми на ци је зе мљи шта
те шким ме та ли ма. Ис тра -
жи ва ња су по ка за ла да би
ова биљ ка мо гла да до при -
не се от кри ва њу и чи шће њу
ми на и екс пло зи ва у зе мљи -
шту. Та ко, ако у зе мљи шту
има ми на, уроч њак ме ња
бо ју ли шћа из зе ле не у цр -
ве ну и на тај на чин де тек ту -
је њи хо во при су ство. На та -
квим под руч ји ма се се ме
уроч ња ка на но си во де ним
то по ви ма или из ави о на.

По ред ин ди ка ци је, ова
вр ста би ља ка усва ја те шке
ме та ле од но сно вр ши про -
цес про чи шће ња зе мљи шта
или фи то ре ме ди ја ци ју. Ови
би о ин ди ка то ри углав ном
има ју ма лу над зем ну би о -
ма су у ко ју се тран спор ту ју
те шки ме та ли и та ко се ко -
ше њем и спа љи ва њем же -
тве них оста та ка зе мљи ште
чи сти, чи ме се омо гу ћу је
про из вод ња здрав стве но
без бед не хра не.

У на ред ном бро ју би ће
ви ше ре чи о се кун дар ним
ме та бо ли ти ма у ви шим
биљ ка ма.
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6 Фа ла ми ни стар ству што уна пре ђу је ов чар ство.
По ла ти узме ма тич на слу жба, он да не ке ко ми си је
и не ке дран гу ли је.

Ђорђе Чизмаш, сточар

ПРИВРЕДА

Биљ ке би о ин ди ка то ри

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

На му зли „ре ку мле ка”

По ро ди ца има 20
кра ва, два де се так 
те ла ди, две ста ова ца
и осам ко ња

По сао без кра ја

Ово је чо бан ска 
тра ге ди ја, ка же Му ња

По ро ди ца Чи змаш се тра ди -
ци о нал но ба ви сто чар ством;
Ђор ђе, зва ни Му ња, ка же да се
ра ди о ба рем три ста го ди на.
Ње гов пра де да је чу вао ер ге лу
ко ња, ов де, у Пан че ву. Де да је
ку пио ку ћу у ис тој, Кни ћа ни -
но вој ули ци: пра ви су пан че -
вач ки ста ро се де о ци.

Да кле, сто чар ство, по го то во
ов чар ство, на чин је жи во та
фа ми ли је от кад Му њи не прет -
ке пам те.

– Мој та та је ишао да ви ди
не ке ов це, срео је мо ју ма му и
оже нио се њо ме. Та ко сам ја
на стао; да ни је би ло ова ца, не
би би ло ни ме не, ка ко да се не
ба вим ов чар ством – уз осмех
Чи змаш по чи ње при чу.

Кад је био ма ли, чу вао је ов -
це, ма да су има ли и чо ба не.
Са да их не ма, јер си 24 са та
оба ве зан око ова ца. У оно вре -
ме му зли су и ов це, има ли и
по 700 ко ма да; Ђор ђе ка же да
су за све ове го ди не на му зли
„ре ку мле ка”. Га ји ли су Чи -
зма ши од у век и ко ње, кра ве и
сви ње, а ра де и зе мљу уз то.
Му њин рад ни дан тра је од
шест ују тро до де сет уве че.

СТО ЧАР СТВО: МУ КО ТР ПАН РАД, ВЕ ЛИ КО ЗА ДО ВОЉ СТВО

АЛО, ЗНА СЕ КА КО СЕ ОВ ЦЕ ЧУ ВА ЈУ!

– Сва шта ри мо. Пра ви па ор
мо ра да по се ду је све: ако „пук -
не” на ов ца ма, то му се не де -
си на ја гањ ци ма. Или на ку ку -
ру зу. Ре ци мо, ка жу у Дан ској,
Хо лан ди ји да су нај бо ље фар -
ме до 25 гр ла кра ва. Из јед но -
став ног раз ло га: ти 25 кра ва
мо жеш да ис пра тиш сам. Ка да
их је ви ше, ко мо же да ис пра -
ти ко ја од њих тра жи би ка, ко -
јој ни је до бро, ко ја не је де...
За то ми, мо ја же на Мил ки ца,
си но ви Све то зар и Зо ран и ја,
ра ди мо са ми: има мо 20 кра ва,
два де се так те ла ди, две ста ова -
ца и осам ко ња. Сви ње др жи -
мо са мо за се бе, по што не ви -
дим не ку ра чу ни цу код њих.
Али мо ра да се је де. Не ка да,
код Ти та, би ло је да мо жеш да
имаш мак сим зе мље, 17 ла на -
ца или сто ова ца. При ход је
био исти од та два по сла – об -
ја шња ва Му ња.

Му зли су и ки се ли ли мле ко,
ње го ва ба ба га је но си ла у Бе о -
град. Си ри ли су сир и про да -
ва ли ки се ло мле ко док ни је
би ло пан че вач ке мле ка ре.

– Мој ћа ле је од пр вог да на
био при су тан у мле ка ри; до -
био је при зна ње као не ко ко је
де це ни ја ма до но сио мле ко у
њу. Ле пе су то би ле па ре, али,
на жа лост, са да је ту га. Стра -
шно. От ку пљу је мле ко ова
при ва ти зо ва на мле ка ра и да -
ље, али за 21 ди нар ли тар, а
про да је га за 75–80 ди на ра. Ја
за 21 ди нар тре ба да на хра ним
кра ву, да је по чи стим... Ово је
по со без кра ја. Раз о ча ран сам
у млеч но го ве дар ство. С клин -
ци ма при чам да то ви мо ма ло
би ко ве, али ни ту не ма пра ве
це не. Нај ви ше се ис пла ти ов -
чар ство, про блем је што не ма
ко да чу ва ов це. Тре нут но, ов -
це су на па шња ку. Ми ка же мо

то и оче ку ју – гла сом на ро да
из го ва ра Чи змаш.

Не ви ди по бољ ша ње у сто -
чар ству. Зар се др жа ви не ис -
пла ти да има за до вољ не до ма -
ћи не?

– При ча ми при ја тељ и ко -
ле га да је раз го ва рао с не ким
из ми ни стар ства. Шта год да
му је ре као, овај ви че: у пра ву
сте! Мо го си да му ка жеш, ре -
ко сам му, да не ма пер спек ти -
ве у сто чар ству, он би опет ви -
као исто. Пре пу штен си сам
се би. Имаш те ве ли ке кла ни це
ко је ру ше це ну ја гањ ци ма на
260 ди на ра, а за кла но јаг ње
700 ди на ра у про дав ни ци.
Они тре ба да за ра де, а ја што
сам це ле зи ме код ова ца – ма,
сва ки дан, не ма ту ’оћеш-не -
ћеш, не де ља је, па да ки ша,
Ус крс – кад тре ба да про дам
то јед но јаг ње, не, ви ше мо ра
да узме кла ни чар. У нај го рем
по ло жа ју смо ми од га ји ва чи и
ви по тро ша чи. Ни смо ми се -
ља ци не пи сме ни да не ви ди мо
ко иза ко га сто ји – од го ва ра
Му ња.

Ипак, да се то уоп ште не
ис пла ти, не би ов це др жао.
Ка же:

– Мо раш да имаш јед ну љу -
бав, ов це не мо же да има ко их
не во ли. Све стан си да си с њи -
ма дан ви ше од 365 у го ди ни.
Због ми ни мал не, ка та стро -
фал не це не мле ка ов це не му -
зем већ де се так го ди на. Са мо
јаг њим. Хај де и да по ште но

ка жем хва ла: она суб вен ци ја,

ко ли ко год да узе ли на зад па -

ра, њо ме се ма ло по кри јем. И

не ку пу јем ле ти, за сад, хра ну,

још увек има онај осве тље ни

па шњак. Кад бу дем мо рао да

је ’ра ним це ле го ди не, др жа ћу

љи ца”, „Бе са”, „Кра љи ца Дра -
га”, Шо три на „Суд би на јед ног
ра зу ма”, ита ли јан ски филм
„Под жрв њем”... Пре ко два де -
сет фил мо ва и се ри ја. Би ло је
ту сва че га. У „Рав ној го ри”
сце на с бе лом ко би лом, во зим
фи ја кер... Кад је ко би ла ви де -
ла стр ми ну не ће до ле, на ви кла
на рав ни цу. Па је он да бо -
дрим... Би ло је и сни ма ња ре -
кла ма. Упо знао сам број не ве -
ли ке глум це, као што су Па ја
Ву и сић, Чка ља, Ми ки Ма ној -
ло вић, Бр сти на, Не над Је -
здић... Ту ма ло дам се би оду -
шка. Гле дам по сле те фил мо ве
и се ри је и ни је ми то та ко ин -
те ре сант но, јер знам шта је би -
ло иза сце не, та мо је би ло за -
ни мљи ви је – за вр ша ва при чу
Чи змаш.

Ба рем ону за но ви не, за ову
епи зо ду...

С. Трај ко вић

је са мо за се бе. Не кад смо и
ки ло ву не ме ња ли за ки ло со -
ли, а са да... Не ма ви ше ни то -
га.

Кра ве ра де по сао. Ка ко по -
му зе кра ву до ђу љу ди уве че по
све же мле ко.

– Ни ска је це на би ко ва. Да
ку пиш те ле „си мен тал че” тре -
ба ти пет сто евра, а за го ди ну
да на до би јеш за ње га хи ља ду.
Оно по је де ових пет сто. Шта
си ра дио? Ни шта. На ну ли си.
Оста не ти са мо стај ско ђу бри -
во. Тај стај њак је за ра да, јер
ка да га ба циш на њи ву то зна -
чи да ни си мо рао да ку пиш ђу -
бре. Ово што ја ра дим мо раш
да во лиш; ако ста виш то на па -
пир, оти шо си у оф сајд. Иде мо
да ље, ово што има мо ми у по -
ро ди ци тре ба и да са чу ва мо –
ви ди по зи тив ну стра ну Му ња.

Има го лу бо ве, ка на рин це,
па па га је и укра сну жи ви ну.
Жи во ти ње га ис пу ња ва ју. И
пти це и ко њи су – чи ста љу -
бав! Иде по фи ја ке ри ја да ма,
тра ди ци о нал ним свад ба ма,
ко је се по ла ко вра ћа ју... Ли пи -
ца не ре др жи због свог за до -
вољ ства. По себ на при ча је –
сни ма ње фил мо ва. Ско ро увек
ка да на фил му ви ди те фи ја -
кер, ко њи ма упра вља Му ња.

– И ко њи и ко чи је су мо ји.
Још као кли нац сам по чео да
сни мам. Пла те они ле по.
„Ску пља чи пер ја”, „Бал кан
екс прес”, „Ма ма Лу чи ја” са
Со фи јом Ло рен, „Цр ве на кра -



У Ма шин ској шко ли Пан че во
не дав но је одр жа но об ла сно
так ми че ње ау то-ме ха ни ча ра и
бра ва ра, а том при ли ком је
све ча но отво рен ра чу нар ски
ка би нет за обу ку во за ча и тех -
ни ча ра друм ског са о бра ћа ја.
Ра чу нар ски цен тар сме штен је
у ра ди о ни ци за прак тич ну на -
ста ву Ма шин ске шко ле, а ње -
го во опре ма ње фи нан си рао је
Ко ми тет за без бед ност са о бра -
ћа ја Гра да Пан че ва.

За хва љу ју ћи овом про јек ту,
вред ном 500.000 ди на ра, ђа ци
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РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МР МИ ЛО РАД ИЛИЋ, ДИ РЕК ТОР МА ШИН СКЕ ШКО ЛЕ ПАН ЧЕ ВО

ДУ АЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ У ПАН ЧЕ ВУ
Ђа ци тре ба да 
бу ду ин ве сти ци ја, 
а не те рет

Ве ли ка по тре ба за 
за на тли ја ма 21. ве ка

У по след њих го ди ну да на Вла -
да Ре пу бли ке Ср би је и ми ни -
стар ство за ду же но за про све ту
убр за ли су про цес уво ђе ња ду -
ал ног обра зо ва ња у срп ски
обра зов ни си стем. Већ за на -
ред ну школ ску го ди ну ми ни -
стар ство обра зо ва ња пла ни ра
да бар до не кле уса гла си по -
тре бе тр жи шта са упи си ва њем
ђа ка у сред ње струч не шко ле.
У на ред ном пе ри о ду тре ба да
бу ду до не ти но ви за ко ни и ре -
ви ди ра ни по сто је ћи, да би се
пре ци зно и ја сно де фи ни са ли
пра ва и оба ве зе ка ко обра зов -
них уста но ва, та ко и при вред -
ни ка укљу че них у про цес ду -
ал ног обра зо ва ња.

Пан че вач ка Ма шин ска шко -
ла је јед на од пр вих сред њих
струч них шко ла у Ср би ји ко је
ће од 1. сеп тем бра омо гу ћи ти
сво јим уче ни ци ма да се обра -
зу ју по но вом си сте му. Љу ди
од стру ке ис ти чу да је пред -
ност ду а ла у тзв. дво смер но сти
– и при вре да и шко ле су на
истом за дат ку. На и ме, до са да
су шко ле има ле ин те рес да ђа -
ци струч ну прак су оба вља ју у
фир ма ма, али вла сни ци фир -
ми ни су, па је због то га же ље -
ни ре зул тат био не га ти ван.

На пред ни си стем
Пре ма ре чи ма мр Ми ло ра да
Или ћа, ди рек то ра Ма шин ске
шко ле Пан че во, ду ал но обра зо -
ва ње ак тив но укљу чу је при вре -
ду као ва жан фак тор у си сте му

обра зо ва ња бу ду ћих рад ни ка.
Иде ја је да се то ком прак тич не
на ста ве ђа ци усме ра ва ју на
кон крет не ства ри, про бле ме и
по сао у са мој фир ми где се оба -
вља прак са.

– При вред ни ци тре ба да бу -
ду ве о ма за ин те ре со ва ни да
овај на пред ни си стем за жи ви,
јер су ђа ци ко ји до ла зе код њих
на прак су пре све га њи хо ва ин -
ве сти ци ја и би ће у при ли ци да
од шко лу ју и ода бе ру нај бо ље
струч ња ке за сво је кон крет не
про из вод не по тре бе. Ве о ма је
ва жно да се вла сни ци фир ми
укљу че и у из ра ду са мих пла -
но ва и про гра ма прак тич не на -
ста ве. Да ука жу на ма у про све ти
шта то њи ма кон крет но тре ба,
шта тре ба да их учи мо; ко јим

ве шти на ма; ка ква су по стиг ну -
ћа нео п ход на да би наш ђак
био ква ли те тан за на тли ја 21.
ве ка – ре као је Илић.

По тре ба при вре де
Ма шин ска шко ла Пан че во је
је ди на ис пу ни ла све про пи са -
не усло ве за ре а ли за ци ју ду ал -
ног обра зо ва ња.

– По но сни смо што ће мо би -
ти пр ва шко ла ко ја ће уве сти
но ви си стем ра да са уче ни ци -
ма. Реч је о ве о ма зна чај ној но -
ви ни ка да је реч о раз во ју сред -
њо школ ског обра зо ва ња, али и
уна пре ђи ва њу при вре де, ло -
кал не за јед ни це, а са мим тим и
чи та ве др жа ве. Сва ка шко ла мо -
ра да да свој лич ни до при нос, да
се за ин те ре су је, јер ни шта не

За вод за јав но здра вље Пан -
че во рас пи сао је сед му го ди -
ну за ре дом фо то-кон курс
„Објек ти вом кроз свет око
нас”, по све ћен Свет ском да ну
за шти те жи вот не сре ди не.
Иде ја је да се про мо ви шу за -
шти та и уна пре ђи ва ње жи -
вот не сре ди не, а те ма ово го -
ди шњег так ми че ња је „Ча -
роб ња штво при ро де”. Пре ма
ре чи ма ор га ни за то ра, ово го -
ди шња те ма је при ла го ђе на
иде ји да фо то гра фи при ка жу
моћ при ро де, ње ну енер ги ју
ства ра ња, ма ги ју ко јом бо ји,
ки ти и улеп ша ва, али и енер -
ги ју ње ног ра за ра ња ко ја нас
опо ми ње да је чо ве чан ство
не ја ко и ма ло у од но су на си -

лу при ро де. Фо то гра фи је тре -
ба да са др же ле по те и вред -
но сти Ср би је, ко је се мо ра ју
са чу ва ти, и да пред ста ве јав -
но сти све оно што је у на шем
окру же њу на ру ши ло при род -
ни склад и угро зи ло жи вот ну
сре ди ну и здра вље љу ди.

Кон курс се ре а ли зу је под
по кро ви тељ ством Фо то-са ве за
Ср би је и Се кре та ри ја та за за -
шти ту жи вот не сре ди не Гра -
да Пан че ва, а отво рен је до
15. ма ја. Пра во уче шћа има ју

сви фо то гра фи с ра до ви ма
на чи ње ним у Ср би ји. Сва ки
ау тор мо же кон ку ри са ти с
нај ви ше че ти ри фо то гра фи је
у ди ги тал ном об ли ку. Ра до ви
се мо гу до ста ви ти на CD-у,
DVD-у или имеј лом на адре -
су www.zjzpa.org.rs. или
www.fotoss.org. Ви ше ин фор -
ма ци ја о фо то-кон кур су, при -
ја ва ма и про по зи ци ја ма мо -
гу ће је до би ти на сај ту За во да
за јав но здра вље Пан че во.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то -
ра, до след но про шло го ди шњој
за ми сли да фо то-кон курс по -
ста не тра ди ци о на лан, и ове го -
ди не су за ин те ре со ва ни по зва -
ни да се при кљу че овој еко ло -
шкој кам па њи. За ни мљи вост и

ква ли тет про шло го ди шњих
ра до ва уве ри ли су их да је
иде ја о про мо ци ји за шти те
и уна пре ђи ва ња жи вот не
сре ди не пу тем фо то гра фи је
до бра и да је ово пра ви на -
чин да под стак не мо су гра -
ђа не да се ак тив но укљу че у
ак тив но сти за очу ва ње сре -
ди не у ко јој жи ви мо. На
про шло го ди шњем кон кур су
по бе ди ла је фо то гра фи ја
„Су тон”, ко ју је на пра вио
Ђа ни Бар до ти.

Ове не де ље по чео је је да на е -
сти ци клус кви за сред њих
шко ла „Ко ли ко се по зна је -
мо”, ко ји се ре а ли зу је у окви -
ру про јек та По кра јин ске вла -
де под на зи вом „Афир ма ци ја
мул ти кул ту ра ли зма и то ле -
ран ци је у Вој во ди ни – ме ре
за ја ча ње ме ђу соб ног по ве ре -
ња код мла дих”. Но си лац
овог зна чај ног про гра ма је
По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву
и на ци о нал не ма њи не – на -
ци о нал не за јед ни це, а он се
спро во ди у са рад њи с број -
ним ор га ни за ци ја ма и уста -

но ва ма из Вој во ди не. У пи та -
њу је ком плек сан мул ти те -
мат ски и мул ти кул ту рал ни
про грам, усме рен пре ма иде -
ји ја ча ња ме ђу на ци о нал ног
по ве ре ња код мла дих сред -
њо шко ла ца у Вој во ди ни.

Од ове го ди не уче ни ци ће
пр ви пут би ти у при ли ци да у
кви зу од го ва ра ју на свом ма -
тер њем је зи ку. У ово го ди -
шњем так ми че њу уче ству ју
еки пе 44 сред ње шко ле из
чи та ве Вој во ди не и оне ће
од ме ра ва ти сна ге у Су бо ти -
ци, Ко ва чи ци, Срем ској Ми -
тро ви ци, Сом бо ру и Вр ба су.

ЕКО ЛО ШКИ ФО ТО-КОН КУРС

Ча роб ња штво при ро де

ПРО ГРАМ АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Квиз то ле ран ци је

Уче ни ци Гим на зи је обе ле жи -
ће у пе так, 21. апри ла, Дан
пла не те Зе мље (22. април).
Уче нич ке ор га ни за ци је „Еко-
тим” и „Гим зе ле ни” осми сли -
ле су низ ак тив но сти у фи скул -
тур ној са ли шко ле ко ји ма ће
под се ти ти јав ност на овај зна -
ча јан еко ло шки да тум. Ма ни -
фе ста ци ја тра је од 19 до 21 сат.

Циљ ове ак ци је је упо зо ре -
ње на опа сно сти ко је пре те

жи во ту на Зе мљи, еко си сте -
ми ма и ур ба ним зо на ма услед
раз во ја ин ду стри је, по ве ћа не
по тро шње енер ги је, гло бал -
ног за гре ва ња и климатских
промена. Овај зна ча јан да -
тум обе ле жа ва се ка ко би
свет ска по пу ла ци ја по ста ла
све сна сво је од го вор но сти
пре ма пла не ти на ко јој жи ви
и сма њи ла не га ти ван ути цај
на жи вот ну сре ди ну.

ЕКО ЛО ШКА АК ЦИ ЈА

Дан пла не те Зе мље 
у Гим на зи ји

па да с не ба. На ша шко ла је све -
сна сво јих по тен ци ја ла и зна мо
ка кво нам је при вред но окру -
же ње јер, по при ро ди на шег
по сла, већ го ди на ма успе шно
са ра ђу је мо с мно гим пан че -
вач ким фир ма ма. Кон крет но,
од на ред не школ ске го ди не по -
ла зни ци сме ра опе ра тер ма -
шин ске об ра де би ће у при ли ци
да део прак тич не на ста ве по ха -
ђа ју у пан че вач ким фир ма ма.
Ве ли ка је по тре ба при вре де за
овим опе ра те ри ма – ре као је
ди рек тор Ма шин ске шко ле и
до дао да пан че вач кој при вре ди
не до ста ју бра ва ри и за ва ри ва -
чи и да су сто га над ле жни ма
пред ло жи ли да офо р ме ме шо -
ви то оде ље ње опе ра те ра и бра -
ва ра-за ва ри ва ча, у ко јем би се,
уко ли ко ми ни стар ство про све -
те то одо бри, у но вој школ ској
го ди ни на ста ва од ви ја ла по ду -
ал ном си сте му. Уго во ри о са -
рад њи Ма шин ске шко ле и пан -
че вач ких ма лих и сред њих
пред у зе ћа још увек ни су пот -
пи са ни, јер се че ка зе ле но све -
тло над ле жних ре пу блич ких
ор га на.

Са да је на по те зу Вла да Ре -
пу бли ке Ср би је, а бу дућ ност
ду ал не на ста ве умно го ме за ви -
си и од са мих по ну ђе них ре ше -
ња ко ја тре ба да до не су но ви
за кон ски ак ти. Оста је не ја сно
на ко ји на чин ће др жа ва сти -
му ли са ти при вред ни ке да по -
др же ову ини ци ја ти ву – да ли
кроз по ре ске олак ши це или на
не ки дру ги на чин. С дру ге
стра не, ка ко ће би ти ре ше но
пла ћа ње рад них са ти рад ни ку
ко ји ће у де лу свог рад ног вре -
ме на би ти при ну ђен да бу де
мен тор уче ни ци ма на прак си
– да ли ће др жа ва сно си ти тро -
шко ве или по сло да вац?

АК ТИВ НОСТ НАШИХ „МА ШИН СКАЦА”

Одр жа но струч но так ми че ње
у са рад њи с Ко ми те том, ор га -
ни зо ва ти се ри ју пре да ва ња за
уче ни ке сред њих шко ла ка ко
би се ђа ци до дат но ин фор ми -
са ли о ва жно сти по што ва ња
са о бра ћај не кул ту ре.

Ка да је реч о са мом так ми -
че њу, уче ник Ма шин ске шко -
ле Алек сан дар Ан дић осво јио је
дру го ме сто у ка те го ри ји ау то-
-ме ха ни ча ра. Спон зо ри над -
ме та ња сред њо шко ла ца би ли
су пан че вач ка ло кал на са мо у -
пра ва, „Инокс пре ра да”, „Ау то -
ре монт Пи ва ше вић”, „Бо жић и
си но ви”, „НН плус”, „Га спе -
трол”, ау то-цен три „Мар че тић”
и „Гра о вац”, При вред на ко мо -
ра Ср би је и пан че вач ка јав на
ко му нал на пред у зе ћа „Хи ги је -
на” и „Гре ја ње”.

су у мо гућ но сти да на са вре -
мен на чин про ђу обу ку из
обла сти по зна ва ња са о бра ћај -
них пра ви ла и про пи са. Пре ма
ре чи ма мр Та тја не Бо жић,

чла ни це Град ског ве ћа за ду -
же не за обра зо ва ње, ко ја је и
чла ни ца Ко ми те та за без бед -
ност са о бра ћа ја, Ма шин ска
шко ла ће у на ред ном пе ри о ду,

ИСПРАВКА
У „Панчевцу” број 4708, у тексту под насловом „Прегршт од-
личја”, ненамерном грешком изостављен је освајач сребрне
медаље на републичкој смотри младих физичара Алексан-
дар Милановић, ученик шестог разреда ОШ „Вук Стефано-
вић Караџић”.

Овом приликом редакција листа „Панчевац” извињава се
младом физичару, његовој породици, колективу школе и чи-
таоцима због учињеног пропуста.

У марту 2018. 
почињу преговори 
о Поглављу 27!?

Казне за неодговорне
су нестимулативне

Влада Републике Србије пла-
нира да први нацрт прегова-
рачке позиције за Поглавље
27 (област заштите животне
средине и одрживог развоја)
припреми до јуна, а да конач-
на верзија платформе буде
упућена Влади на усвајање у
децембру. Српска јавност би-
ће у прилици да види понуду и
план државе када је реч о за-
штити животне средине од ју-
на, а јавна расправа трајаће
све до септембра. У Влади се
надају да би, под условом да
се све одвија у складу с њеним

плановима, у марту наредне
године могли да почну прего-
вори са ЕУ о овом питању.
Стратегија је да се ово погла-
вље привремено затвори до
краја 2018. године.

Стратегија Владе Републике
Србије предвиђа да се од ЕУ
тражи 16 прелазних периода
(реч је о минимум две децени-
је) како би се одређене законо-
давна одредбе, тзв. директиве,
стопостотно имплементирале
у наше законодавство. Стога
надлежни припремају специ-
фичне планове за првих осам
критичних директива, који
треба да садрже прецизне фи-
нансијске процене и веома ја-
сну стратегију (Оквирнa
директивa о води; Директивa о
комуналним отпадним вода-
ма; Директивa о води за пиће;
Оквирнa директивa о отпаду;

Директивa о амбалажном от-
паду; Директивa о батеријама
и Директива о електричном и
електронском отпаду). Прела-
зни периоди почели би да теку
са ступањем у чланство у ЕУ,
што би, према садашњем ци-
љу који је поставила Влада Ср-
бије, био 1. јануар 2021.

Међу њима је и тзв. инду-
стријска директива, то јест Ди-
ректива о индустријским еми-
сијама, са чијом применом
надлежни у држави имају ве-
лики проблем, јер индустрија и
даље није доставила информа-
ције о трошковима и потреба-
ма усклађивања емитовања
опасних загађујућих материја
са европским прописима. За-
конодавна одредба постоји, али
су казне веома ниске, па се сто-
га неодговорни загађивачи ба-
хато односе према овој обавези.

Да подсетимо, скрининг за
Поглавље 27 показао је да су
кључни изазови Србије у обла-
сти животне средине развија-
ње стабилног механизма фи-
нансирања и јачање админи-
стративних капацитета, по-
себно на локалу. Замерки је
било и због укидања Агенције
за хемикалије и Фонда за жи-
вотну средину. С друге стране,
велики проблем представља и
то што нам недостају експерти
за анализу европских прописа
и докумената. Да би се овај
проблем превазишао, покре-
нут је програм чији је циљ ин-
ституционално јачање органи-
зација цивилног друштва у
Србији у домену животне сре-
дине, а који се реализује уз
финансијску подршку Швед-
ске агенције за међународну
сарадњу и развој.

ПРЕГОВОРИ СРБИЈЕ И ЕУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Загађивачи терају по своме



Сви они ко ји су пре да ли зах те -
ве за из да ва ње пла сти фи ци ра -
не кар ти це здрав стве ног оси -
гу ра ња, ка ко би њо ме за ме ни -
ли ста ру здрав стве ну књи жи -
цу, а још увек ни су до би ли но -
ви до ку мент, са да има ју мо -
гућ ност да на ин тер не ту про -
ве ре да ли им је кар ти ца из ра -
ђе на.

На и ме, Ре пу блич ки фонд за
здрав стве но оси гу ра ње (РФ ЗО)
ак ти ви рао је елек трон ски сер вис

за про ве ру ста ту са про из вод ње
здрав стве них кар ти ца. До вољ -
но је да оде те на сајт Фон да:
www.rfzo.rs. У одељ ку ко ји се
ти че кар ти ца здрав стве ног
оси гу ра ња, про на ћи ће те сер -
вис, где је у пра зно по ље по -
треб но уку ца ти ЛБО број, ко ји
се на ла зи на пр вој стра ни ва -
ше ста ре здрав стве не књи жи -
це. У ро ку од не ко ли ко се кун -
ди са зна ће те да ли је ва ша
кар ти ца спрем на.

Овај но ви сер вис сва ка ко
ште ди вре ме, бу ду ћи да су до
са да оси гу ра на ли ца ин фор -
ма ци је ове вр сте мо гла до би ти
ис кљу чи во од ла ском на шал -
те ре фи ли ја ла РФ ЗО.

Петак, 21. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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По кло ни од Спорт ског
са ве за, „Же ле зни ча ра”
и „Мун ди ја ла”

До при нос 
пси хо фи зич ком и 
ва нин сти ту ци о нал ном
раз во ју

Пред став ни ци Спорт ског са -
ве за Гра да Пан че ва, Фуд бал -
ског клу ба „Же ле зни чар” и
шко ле фуд ба ла „Мун ди јал”
по се ти ли су у че твр так, 13.
апри ла, дом „Спо ме нак”, при -
ре див ши де ци и мла ди ма ко ји
су та мо сме ште ни пре див но
из не на ђе ње у ви ду ус кр шњих
да ро ва. Осим то га, по себ не по -
кло не – па ке те спорт ске опре -
ме до би ли су де ча ци из „Спо -
мен ка” ко ји су не дав но по че ли
да тре ни ра ју фуд бал у „Мун -
ди ја лу”.

ПРА ЗНИЧ НИ ДА НИ У „СПО МЕН КУ”

КА ДА СЕ ПО ДЕ ЛИ, СРЕ ЋА ЈЕ ДУ ПЛО ВЕ ЋА

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Труд но ћа до но си мно ге про -
ме не на ко жи же не. Хор мо -
ни бу ја ју, ко жа се ши ри, па
мо гу на ста ти стри је на бе -
дри ма, сто ма ку и гру ди ма.
Ли це углав ном по ста је су -
вље, али де ша ва се и да се
ма сти, па не ма ли број же на
до би ја бу бу љи це, а мо гу се
по ја ви ти и фле ке.

Труд ни це тре ба да по се -
ћу ју ко зме тич ке са ло не ка ко
ра ди нео п ход не не ге, та ко и
ра ди до дат не до зе са мо по у -
зда ња. Ка да је труд ни ца за -
до вољ на и се би ле па, она зра -
чи сре ћу, а са мим тим је и
здра ви ја. Ко зме тич ки трет -
ма ни чи шће ња ко же у труд -
но ћи су до зво ље ни и по жељ -
но их је оба вља ти јед ном ме -
сеч но, док се они би о ло шки
мо гу при ме њи ва ти са мо у
ви ду ам пу ла. Ако сте у дру -
гом ста њу, трет ман ки се о ни -
ком ће вам ја ко при ја ти.
Осве жи ће вам ко жу, про чи -
сти ће је и под мла ди ће вас.
Не жна ма са жа ће та ко ђе
до бро до ћи ли цу. Сви апа -
ра ти ко ји ра де по прин ци пу

ра дио-та ла са или на из ме -
нич не стру је ни су по жељ ни
у труд но ћи. Воћ не ки се ли -
не та ко ђе тре ба оста ви ти за
пе ри од по сле труд но ће и
до је ња.

Су вој ко жи ли ца по треб на
је хи дра тант на кре ма, уз
кон зу ми ра ње бар два ли тра
во де днев но. Тре ба ко ри сти -
ти што ма ње шмин ке. Ако
вам се ста ње ко же по гор ша у
пе ри о ду труд но ће или лак -
та ци је, а ко зме ти чар не успе
да вам по мог не, ве о ма је ва -
жно да дер ма то ло гу ка же те
да сте труд ни, јер ле ко ви
про тив упо р них ак ни мо гу
би ти вр ло опа сни за плод.
Све при род не ма ске за ли це
су до зво ље не. На рав но, оне
тре ба да бу ду у скла ду с ти -
пом ко же. За су ву ко жу мо -
же те из гње чи ти ба на ну и ма -
ло ме да. За ма сну ис па си рај -
те ја го де и до дај те јо гурт до
же ље не гу сти не или из рен -
дај те ја бу ке и по ме шај те их
с ме дом. Ове ма ске ће вам
на хра ни ти ко жу и про леп -
ша ти тен.

По ја ва стри ја у труд но ћи
на сто ма ку, бе дри ма и гру -
ди ма сма тра се хор мон ски
усло вље ном по ја вом, од ре -
ђе ном ге нет ском пре ди спо -
зи ци јом. На пу ца ње ко же,
по ред хор мо на, ути че и ње -
но убр за но рас те за ње због
ра ста сто ма ка и гру ди. Је ди -
на пре вен ци ја је сте одр жа -
ва ње вла жно сти и ма сно ће
ко же, као и бла га ма са жа
пре па ра ти ма про тив стри ја.

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

Не га ко же труд ни ца

„Спо мен ком” на ста ви ти кроз
низ слич них ак ци ја.

– Укљу чи ва ње де це у спо рт и
до при нос њи хо вом из во ђе њу
на пра ви пут на ма у Спорт -
ском са ве зу су од из у зет ног
зна ча ја. И ми, као и пред став -
ни ци клу ба „Же ле зни чар” и
шко ле „Мун ди јал”, има мо же -
љу да овој де ци пру жи мо шан -
су да бу ду рав но прав на и да
сви они јед ног да на по ста ну
шам пи о ни. На ша нај ве ћа на -
гра да у овом тре нут ку је то што
смо ус пе ли да им из ма ми мо
осме хе – ре као је Би те вић.

Ме ђу го сти ма ко ји су по се -
ти ли „Спо ме нак” с ру ка ма пу -
ним по кло на био је и фуд ба лер
Лу ка Ми лу ти но вић, чи је име
по себ но тре ба упам ти ти. Реч је
о три на е сто го ди шњем де ча ку
ко ји из ра ста у сјај ног спор ти -
сту, али и, што је још ва жни је,
див ног чо ве ка ве ли ког ср ца.
Лу ка, на и ме, већ че ти ри го ди -
не тре ни ра у „Мун ди ја лу”, а ка -
да је са знао за ову ак ци ју
Спорт ског са ве за, од лу чио је да
сво је ко пач ке по кло ни не ком
од вр шња ка из „Спо мен ка”, с
ко ји ма се са да су сре ће на тре -
нин зи ма. Ка же да му је би ло
жао што они не ма ју опре му по -
пут оста лих дру га ра, те је од лу -
чио да по мог не бар јед ном од
њих. Од ра сли од де це че сто
мо гу до би ти ве ли ке и ве о ма ва -
жне лек ци је. Ово је сва ка ко
јед на од њих.

не дељ но од ла зе на тре нин ге, а
од про шлог че тврт ка има ју и
но ву опре му.

– Из у зет но ми је дра го што је
Спорт ски са вез са гле дао по тре -
бе на ше де це и што нам је иза -
шао у су срет омо гу ћив ши нам
да на још ква ли тет ни ји на чин
до при не се мо њи хо вом пси хо -
фи зич ком раз во ју кроз ба вље -
ње спо р том. То је област ко јој
ми и ина че по све ћу је мо по себ -
ну па жњу кроз сва ко днев не
про грам ске ак тив но сти. Укљу -
чи ва њем на ших ма ли ша на у
тре нин ге ФК „Же ле зни чар” и
шко ла „Мун ди јал” нам по ма жу

и у при пре ми на шег тра ди ци о -
нал ног тур ни ра у ма лом фуд -
ба лу, ко ји ће би ти одр жан у ју -
ну ове го ди не. Од огром ног
зна ча ја нам је и са ма опре ма
ко ју смо до би ли, бу ду ћи да са -
ми ни смо у мо гућ но сти да је
на ба ви мо. По ред све га то га,
ова са рад ња има и ши ри зна -
чај, јер пот по ма же ва нин сти ту -
ци о нал ни раз вој де це сме ште не
у до му, кроз њи хо во дру же ње с
вр шња ци ма из ван уста но ве –
на гла си ла је Та ња Лу кић.

Пред сед ник Спорт ског са ве -
за Сло бо дан Бо ба Би те вић на -
ја вио је да ће се са рад ња са

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ова крц ка ва, осве жа ва ју ћа
са ла та обо ри ће с но гу чак и
скеп ти ке ко ји ни су љу би те -
љи спа на ћа. Да би смо нај -
бо ље ис ко ри сти ли ви та мин

Ц, ко јим спа наћ оби лу је,
ва жно је да ово по вр ће кон -
зу ми ра мо у све жем об ли ку.
За то вам пре по ру чу је мо да
ис про ба те ову сјај ну са ла ту.

Са стој ци: 250 г спа на ћа, две ја бу ке, 50 г пла вог си ра, 50 г ле шни -

ка, две су пе не ка ши ке ма сли но вог уља и сок од по ла ли му на.

При пре ма: Ис пе ћи ле шни ке, па их из мр ви ти на круп ни је де ло ве.

Сир исе ћи на што сит ни је коц ке. Ја бу ке круп но на рен да ти или исе -

ћи на шта пи ће. Опра ти спа наћ, па га за чи ни ти уљем и ли му ном.

Пре ко спа на ћа ста ви ти ја бу ке и сир, па све по су ти ле шни ци ма. Слу -

жи ти од мах.

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

Про шле не де ље би ло нам је
ве ли ко за до вољ ство да пру -
жи мо го сто прим ство чла но -
ви ма КУД-а „Абра ше вић”
по во дом при мо пре да је ЕКГ
апа ра та, три ок си ме тра и
че ти ри апа ра та за ме ре ње
крв ног при ти ска. Ови ме ди -
цин ски апа ра ти ку пље ни су
нов цем при ку пље ним на ху -
ма ни тар ном кон цер ту ко ји
је ор га ни зо ван уз огром но
ан га жо ва ње чла но ва тог
дру штва, њи хо вих при ја те -
ља и, на рав но, гра ђа на Пан -
че ва, ко ји су зду шно по др -
жа ли це лу при чу.

Ко ли ко ова кве ак ци је мо -
гу би ти ин спи ра тив не за не -
ке дру ге ху ма не љу де, го во -
ри пре ди ван гест на ше су -
гра ђан ке ко ја је од лу чи ла да
на шој слу жби по кло ни ме -
ди цин ску опре му вред ну
123.000 ди на ра. Кри ти чан
про блем не до стат ка аспи ра -
то ра ре ши ли смо ку по ви ном
два ју но вих уре ђа ја, а на ба -
ви ли смо и са вре ме ни мул -
ти функ ци о нал ни те ле фон -
ски уре ђај, ко ји исто вре ме но
мо же да при ма факс-по ру -
ке, да ске ни ра и штам па до -
ку мен та. По сто ји ли дру ги
на чин да за хва ли мо Пан чев -
ци ма не го да то бу де још
ква ли тет ни ји и ефи ка сни ји
рад на ше слу жбе?

По ло ги ци ства ри, ур гент -
не слу жбе ука зу ју по моћ у
нај те жим ста њи ма ко ја
угро жа ва ју ви тал не функ ци је

чо ве ка. Но ни је увек та ко,
јер ин фор ма ци је ко је су да -
нас мно ги ма до ступ не че сто
уно се не мир и па ни ку и код
на из глед ма ње опа сних си -
ту а ци ја. Је дан од при ме ра је
ујед кр пе ља, ко ји се не рет ко
до жи вља ва дра ма тич но. На -
рав но, не тре ба иг но ри са ти
про блем и ва ља уло жи ти на -
пор да се при ме не ме ре пре -
вен ци је и ре ги стру ју про ме -
не на ко жи ко је су нај бит ни -
је у про це ни за ра же но сти
бо ре ли јом. Чи ње ни ца је да
овај па ра зит мо же узро ко ва -
ти те шке про ме не на на шим
ви тал ним ор га ни ма и нер -
вном си сте му. Исто вре ме но,
тре ба на гла си ти да је тек
ма ли про це нат кр пе ља но -
си лац бо ре ли је бург дор фе -
ри, ко ја иза зи ва лајм ску бо -
лест. Пр во мо ра мо раз ја -
сни ти да не зна чи сва ко цр -
ве ни ло на ко жи за ра же ност.
Тек цр ве ни ло пр сте на стог
об лика ве ће од пет цен ти ме -
та ра пред ста вља знак за уз бу -
ну. Опа сност од кр пе ља ко ји
се кре ће по ко жи, тре ба увек
раз ма тра ти у од но су на вре -
ме ко је је про те кло од бо -
рав ка у при ро ди. Ако је про -
шло тек не ко ли ко са ти, до
ује да ве ро ват но ни је ни до -
шло. Уко ли ко смо не смо -
тре но кре ну ли с ва ђе њем
кр пе ља, а гла ва па ра зи та је
оста ла у ко жи, не тре ба да
па ни чи мо. Овим је пут
евен ту ал не за ра зе пре ки нут,
а ко жа ће из ба ци ти стра но
те ло по сле не ко ли ко да на.

Са мо ме сто убо да тре ба ло
би да пра ти мо, ка ко би смо
ре ги стро ва ли евен ту ал но пр -
сте на сто цр ве ни ло. Лајм ска
бо лест се мо же ис по љи ти
симп то ми ма слич ним гри пу,
ко ји тра ју не ко ли ко не де ља.
Тек то је пра во вре ме за по -
че так ан ти би от ске те ра пи је,
ко ја слу жи да би се спре чи ле
ком пли ка ци је на кар ди о ва -
ску лар ном и цен трал ном
нер вном си сте му, као и на
згло бо ви ма и ко жи.

Се зо на кр пе ља

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

НО ВИ НА У РФ ЗО

Он лајн про ве ра ста ту са 
здрав стве не кар ти це

Пи ше: Драгана Јоцовић

Са ла та од спа на ћа

Ви ше ни шта им не сто ји на пу ту ка шам пи он ској ти ту ли

ПРИ ЈЕМ НА ДВО РУ

Ма ли ша ни из „Спо мен ка” и

ове го ди не су би ли у го сти -

ма код пре сто ло на след ни ка

Алек сан дра и прин це зе Ка -

та ри не на Бе лом дво ру, на

тра ди ци о нал ном при је му за

де цу из со ци јал но угро же -

них ка те го ри ја, ко ји кра -

љев ски пар при ре ђу је

сва ке го ди не уо чи Ус кр са.

По се та је упри ли че на у

пе так, 14. апри ла, а де ца су

ужи ва ла ка ко у при год ном

про гра му, та ко и у ле пим

по кло ни ма ко је су им Ка ра -

ђор ђе ви ћи при пре ми ли.

УС КР ШЊА 

ИЗ ЛО ЖБА

Пра зни ци су увек

до бра при ли ка да

уче сни ци ке ра ми -

чар ске ра ди о ни це

у „Спо мен ку” пред -

ста ве су гра ђа ни ма

сво је ра до ве. Та ко

су они у су бо ту, 15.

апри ла, на штан ду

на Зе ле ној пи ја ци

при ре ди ли ус кр шњу

про дај ну из ло жбу, а њи хо ве ру ко тво ри не су, као и увек, по -

бу ди ле ве ли ко ин те ре со ва ње Пан че ва ца.

При ход од про да тих ра до ва на ме њен је ку по ви ни ма те -

ри ја ла за рад у ке ра ми чар ској ра ди о ни ци.

Пре ма ре чи ма Та ње Лу кић,
ди рек тор ке До ма, са рад ња те
уста но ве са Спорт ским са ве зом
ни ка да до са да ни је би ла на та -
ко ви со ком ни воу. Она је по че -
ла он да ка да је пет де ча ка из ра -
зи ло же љу да тре ни ра фуд бал.
Чел ни љу ди Спорт ског са ве за
по зва ни су у по моћ и убр зо су,
за хва љу ју ћи са рад њи са ФК-ом
„Же ља” и шко лом „Мун ди јал”,
сно ви ових ма ли ша на оства -
ре ни. Та ко они са да три пу та



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ

И СКРОБА У ФЕЦЕСУ

Цена: 600 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗЕ УРЕЕ И КРЕАТИНИНА 

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• ТУМОР-МАРКЕР PSA

Цена: 650 динара

• ТУМОР-МАРКЕР fPSA

Цена: 750 динара

Петак, 21. април 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О



Ус кр шњи кон церт пи ја ни сте
Ива на Ди ни ћа, на шег су гра ђа -
ни на, одр жан је у че твр так, 13.
апри ла, на ма лој сце ни Кул тур -
ног цен тра. Пу бли ка је пред
пра зни ке ужи ва ла у ком по зи -
ци ја ма Ба ха и Му сорг ског.

Иван Ди нић је сту ди рао на
Фа кул те ту му зич ке умет но сти у
Бе о гра ду и у шко ли „Џу ли јард”
у Њу јор ку, а пост ди плом ске

сту ди је за вр шио је на Ака де ми -
ји умет но сти у Но вом Са ду. Ла -
у ре ат је број них так ми че ња и
до бит ник мно гих на гра да.
Сви рао је са ор ке стри ма Бе о -
град ске фил хар мо ни је и Ју го -
сло вен ске на род не ар ми је на
кон цер ти ма у Ју го сла ви ји, САД,
СССР, Ита ли ји и Грч кој и сни -
мао за Ра дио Бе о град, Ра дио
Но ви Сад, РАИ...

Из ло жба гра фи ка „Енер гет ске
струк ту ре” Ми ла на Бу ла то ви -
ћа и Алек сан дра Ла за ра отво -
ре на је у сре ду, 12. апри ла, у
фо а јеу Кул тур ног цен тра.

Мла ди умет ни ци нај ви ше
су ко ри сти ли гра фич ку тех ни -
ку си то-штам пе.

– Ова тех ни ка је на ста ла пре
не ко ли ко хи ља да го ди на у Ки -
ни, ка да су по че ле да се штам -
па ју раз ли чи те ара бе ске и
слич не ства ри на тка ни на ма.
Али са ма си то-штам па у мо -
дер ној са вре ме ној умет но сти
до ла зи с по ја вом поп-ар та и
Ен ди ја Вор хо ла. До та да је то
би ла тех ни ка штам пе ко ја се
ко ри сти ла ис кљу чи во за ин ду -
стриј ске свр хе. Естет ски из -
глед ра до ва је од ред ни ца због
ко је смо ко ле га и ја од лу чи ли
да из ла же мо за јед но, а са ми
на чи ни ра да и мо ти ви се до ста
раз ли ку ју – ка же Бу ла то вић.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 28. апри ла.

Му зи ка
Пе так, 21. април, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: кон церт хар мо ни ка ша из кла се проф. Ра мо не Ди ми -
три је вић Ба лаћ.

Уто рак, 25. април, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: кон церт „Му зич ког кут ка” мр Га бри је ле Ди нић.

Сре да, 26. април, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:
ве че ка мер не му зи ке у из во ђе њу уче ни ка мр Ве ре Ца ри не.

Књи жев ност
Пе так, 21. април, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
про мо ци ја књи ге при ча Ота Хор ва та „Као Це ла но ви љу бав -
ни ци”. Са ау то ром ће раз го ва ра ти књи жев ник Ву ле Жу рић.

Пе так, 21. април, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
пред ста вља ње књи ге „Огле да ла Лу не” Пре дра га По по ви ћа,
Са ше Ра ке зи ћа и Го ра на Тар ла ћа. О књи зи ће, по ред ау то ра,
го во ри ти и пи сац Сло бо дан Ти шма.

Уто рак, 25. април, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
пред ста вља ње зби р ке пе са ма „Бу ђе ње” Ма ри не (Бо жич ко вић)
Тот. О књи зи ће го во ри ти др Ми лан Ор лић, а сти хо ве ће чи -
та ти чла но ви књи жев ног клу ба „Про та Ва са Жив ко вић”.

Че твр так, 27. април, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: књи жев но ве че Мир ка Де ми ћа, ко ји је ове го ди не до био
На гра ду „Ме ша Се ли мо вић” за ро ман „Ћу та ња из го ре”. С
пи сцем ће раз го ва ра ти књи жев ник Ву ле Жу рић.

Пред ста ве
Че твр так, 27. април, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: по -
зо ри шна пред ста ва „Ду ет” пу ту ју ћег по зо ри шта „Те а тар Ви -
хор”, пре ма драм ском тек сту Ота Ески на. Ре жи ја: Ана
По по вић. Игра ју: Не ве на Ри стић и Ми ле на Жи ва но вић.

Про грам за де цу
Су бо та, 22. април, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Пли ша ни свет” Удру же ња драм ских умет ни -
ка из Вр шца. Текст и ре жи ја: Дра ган Џан кић. Уло ге: Дра ган
Џан кић, Та ма ра Там чи То скић и Јо ва на Бо жић.

Недеља, 23. април, 17 сати, Дом војске: Концерт дечјих ан-
самбала КУД-а „Станко Пауновић НИС-РНП”

Сре да, 26. април, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пре -
ми је ра пред ста ве за де цу „Ин спек тор Бо ку и по моћ ник Оки
– Тај на ве ли ког но са” Деч је сце не „По ђи ту да...” Кул тур ног
цен тра Пан че ва. Текст и ре жи ја: Ма ша Ву јо ше вић. Игра ју:
Бо јан Ив ко вић, Не над Ока но вић, Ја сми на Ве чан ски и Мла -
ден Ву ко вић.

КУЛТУРА
Петак, 21. април 2017.
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Културни телекс
ПО Е ЗИ ЈА АН ДРЕ ЈА БА ЗИ ЛЕВ СКОГ

СВЕ ИМА КОРЕН У ИСКУСТВУ
Пред ста вље на зби р ка
ру ског пе сни ка и 
кул тур ног по сле ни ка
ко ји мно го ра ди на
по ве зи ва њу срп ске 
и ру ске кул ту ре

Пу бли ка ужи ва ла у
по е зи ји на два је зи ка

Зби р ка по е зи је „Та ко и је сте”
ру ског пе сни ка Ан дре ја Ба зи -
лев ског пред ста вље на је у че -
твр так, 13. апри ла, у чи та о ни -
ци Град ске би бли о те ке. У њој
се на ла зи из бор пе са ма из опу -
са ау то ра, а мо то књи ге је:
Бе ла ће ве ра с из дан ком вр бе
оп ста ти у име сло вен ског ми ра
од Си би ра па до Ср би је, 
и од Ср би је до Си би ра.

По се ти о ци су ужи ва ли у ин -
тер пре та ци ји по е зи је на два је -
зи ка. Драм ска умет ни ца Јо ва на
Сте вић чи та ла је по е зи ју Ба зи -
лев ског на срп ском, а по том је
ау тор го во рио на ру ском. Еле на
Ста ни са вље вић је но та ма и пе -
смом упот пу ни ла ве че, а Мир -
ко Мр кић Остро шки, ди рек тор
из да вач ке ку ће „Ин тер прес”,

ко ја је и об ја ви ла зби р ку, го во -
рио је крат ко о са рад њи с мо -
сков ским пе сни ком.

По е зи ја Ба зи лев ског на ста је
под ути ца јем емо ци о нал ног
пре жи вља ва ња. Он ка же да се
„из жи во та све ро ди”.

– Те ме су увек исте у по е зи -
ји. То су ра дост жи во та, љу бав,
не мир, не сре ћа – па на рав но и
сре ћа, за тим стра да ње љу ди,

Но ви ал бум Еле не Ста ни са -
вље вић „Све ће тек да бу де”,
на ко ме се на ла зи из бор по пу -
лар них ру ских пе са ма, пред -
ста вљен је пан че вач кој пу бли -
ци у сре ду, 12. апри ла, у чи та -
о ни ци Град ске би бли о те ке.

На ре пер то а ру Еле не Ста ни -
са вље вић су пе сме Але Пу га -

чо ве, Кри сти не Ор ба кај те, Ал -
су (ко ја је би ла по бед ни ца на
„Пе сми Евро ви зи је”), по не ка
ста ра по зна та пе сма ко ју на -
род во ли, а има и но вих и
оних ма ње по зна тих.

– Же ле ла сам да срп ску пу -
бли ку упо знам са жа нр ом ру -
ских естрад них шла ге ра ко ји
су ов де вр ло ма ло по зна ти или
ни су уоп ште по зна ти. То су
хи то ви из раз ли чи тих го ди на,
нај леп ше естрад не пе сме. Ви -
ше су по зна те ро ман се, ру ске
на род не пе сме, а ја сам хте ла
да по ка жем да по ред „Ка љин -
ке” и „Под мо сков ских ве че ри”
по сто је и дру ге. Не ке зве зде,
као што су Здрав ко Чо лић и
Ма ја Оџа кли јев ска, има ју на
сво јим ре пер то а ри ма ру ске
шла ге ре.

Гост ве че ри био је пре во ди -
лац Ми ли во је Ба ћо вић, ко ји је
го во рио о са рад њи са ау тор -
ком ду гој ско ро две де це ни је.

Жи вот као ве ли ка игра

МОЈ избор МОЈ

Ми ма Га ври лов, 

исто ри чар ка умет но сти

ПРЕД СТА ВА: Ре пер то ар Бе о -
град ског драм ског по зо ри -
шта од не дав но је обо га ћен
из у зет ном пред ста вом „Мо је
де те”, по тек сту Сто ја на Ср -
ди ћа, ба зи ра ном на исти ни -
тој при чи. По тре сна, жи вот -
на, ан га жо ва на, глу мач ки
бес пре кор на пред ста ва ће
вас да ни ма на кон гле да ња
те ра ти на раз ми шља ња и
про ми шља ња о по ло жа ју же -
на и де вој чи ца уну тар мар ги -
на ли зо ва не и си ро ма шне
ром ске за јед ни це. Глав на
уло га по ве ре на је мла дој Јо -
ва ни Га ври ло вић, ко ја дир -
љи во до ча ра ва де се то го ди -
шњу де вој чи цу Ром ки њу.
Ско ро ни сам по гле да ла бо љу,
исти ни ти ју и ја чу пред ста ву.

СЕ РИ ЈА: Се ри ја „Feud” но во
је оства ре ње про сла вље ног
ре ди те ља Ра ја на Мар фи ја,
по зна тог по са да већ култ ном
се ри ја лу „Аме рич ка хо рор
при ча”. Ин спи ри са на је
ствар ним ри вал ством из ме ђу
две филм ске ди ве, хо ли вуд -
ске зве зде – Бе ти Деј вис и Џо -
ан Кра форд, а сме ште на је у
вре ме сни ма ња из у зет ног
фил ма „Шта се до го ди ло са
Беј би Џејн?”. Уло ге ту ма че
две ма е страл не глу ми це –
Су зан Са ран дон и Џе си ка
Ланг – и ма ло је ре ћи да је те -
шко од ре ди ти ко ја је бо ља.
„Feud” (за ва да/су коб) при ка -
зу је и ве чи то при су тан сек си -
зам и „еј џи зам” Хо ли ву да,
му шку до ми на ци ју и не до -
ста так филм ских по ну да глу -
ми ца ма ко је за ђу у „од ре ђе не
го ди не”. Ни је но ви на да су

да на шње се ри је мно го за ни -
мљи ви је, ква ли тет ни је и па -
мет ни је од ве ћи не да на шњих
фил мо ва, а се ри ја „Feud” то
сва ка ко и до ка зу је.

ПЛЕС: Већ че тр на е сту го ди -
ну за ре дом срећ на сам што
има мо при ли ку да кра јем
мар та и по чет ком апри ла
бу де мо за и ста део све та за -
хва љу ју ћи Аји Јунг и Бе о -
град ском фе сти ва лу игре.
Нај по зна ти је тру пе и ко ре о -
гра фи, као што су Акрам
Кан, Јир жи Ки ли јан, Си ди
Лар би Шер ка уи, Ди ми трис
Па па јо а ну, „Пи пинг Том”,
„Ин тро денс” и дру ги, до но -
се сво је ве ли чан стве не и
чуд но ва те умет нич ке ви зи -
је пред бе о град ску, а до пре
две го ди не и пан че вач ку пу -
бли ку. Ле по та пле са, по кре -
та, раз ли чи тост сти ло ва, би -
те фов ска ау тен тич ност –
оно је што нас из го ди не у
го ди ну оче ку је на овом ве -
ли ком фе сти ва лу. Ако има -
те при ли ку, сва ке го ди не
по гле дај те ба рем не што с
ре пер то а ра, јер је жи вот ве -
ли ка игра.

Страну припремила 

Милица
Манић

не мо гућ ност стал не ве зе, не -
ста бил ност овог све та... Од ка -
да сам по чео да пи шем, тра -
жио сам у пе сни штву дру гих
то што  бих мо гао да при мим
це лом ду шом, као сво је. И да
по ве рим ово још не ком –
одав де је страст пре во ђе ња.
По чео сам да се ба вим срп -
ском књи жев но шћу 1999. го -
ди не, кад сам схва тио да би
тре ба ло да ми, Ру си, не што
ура ди мо за вас. Не умем да се
бо рим пу шком, али мо гу као
струч њак фи ло ло ги је. Но и то
је ишло из ср ца. Све има ко -
рен у жи вот ном ис ку ству – об -
ја шња ва Ба зи лев ски.

Из бор по е зи је ко ја се на -
шла у дво је зич ном из да њу
из да вач ке ку ће „Ин тер прес”
при ре дио је и пре вео др Ми о -
драг Си би но вић, ко ји у по го -
во ру књи ге ис ти че да је Ба зи -
лев ски је дан од нај ак тив ни -
јих но си ла ца да на шње по ја -
ча не не по сред не ре цеп ци је
срп ске књи жев но сти у ру ској
кул ту ри.

– Ба зи лев ски је угле дан пе -
сник и кул тур ни по сле ник ко ји
за и ста мно го ра ди на по ве зи -
ва њу срп ске и ру ске кул ту ре,
по себ но по е зи је и књи жев но -
сти уоп ште – ка же Мир ко Мр -
кић Остро шки, ди рек тор из да -
вач ке ку ће.

На на слов ној стра ни овог
из да ња на шао се де таљ сли ке
„Бе о град ска шко ла ми шље ња”
Оље Ива њиц ки, ко ја је ро ђе на
у на шем гра ду.

Ан дреј Ба зи лев ски је ау тор
де се так зби р ки по е зи је, као и
ви ше из бо ра де ла ру ских и
срп ских пи са ца и ан то ло ги ја
срп ске кла сич не и са вре ме не
по е зи је. Са рад ник је мо сков -
ског Ин сти ту та за свет ску
књи жев ност „Мак сим Гор ки”
Ру ске ака де ми је на у ка. „Та ко
и је сте” је ње го ва тре ћа књи га
пе са ма из да та у Ср би ји. Ра ни -
је су иза шле (у пре во ду Мир ја -
не Бу ла то вић) „На кра ју зи ме”
и „Јед ном и за у век” – по е ма о
по ги би ји срп ских ђа ка у Шу -
ма ри ца ма.

УС КР ШЊИ КОН ЦЕРТ ИВА НА ДИ НИ ЋА

Кла сич на му зи ка 
уочи пра зни ка

Пре сти жна ЕФ ФЕ ети ке та за
2017/18. го ди ну, ко ју до де љу је
Европ ска фе сти вал ска асо ци -
ја ци ја (ЕФА), при па ла је Фе -
сти ва лу но ве умет но сти „Но -
ва”, ко ји од 2015. го ди не ор га -
ни зу је удру же ње „Ко му ни -
кАрт”, а одр жа ва се у Пан че ву,
Бе о гра ду и Ко ви ну. То је ујед -
но и пр во европ ско при зна ње
ко је је до био не ки фе сти вал у
Пан че ву.

„ЕФ ФЕ ети ке та до де љу је се
за фе сти ва ле ко ји не гу ју ви со -
ке умет нич ке стан дар де и
европ ске вред но сти, а ин тер -
на ци о нал ни жи ри оце нио је
фе сти вал ’Но ва’ као ’млад и
пер спек ти ван фе сти вал, ко ји
за до во ља ва ЕФ ФЕ кри те ри ју ме
и ко ји тре ба раз ви ја ти с пу ном

по др шком’. Та ко се ’Но ва’, као
мла да умет нич ка ма ни фе ста -
ци ја из Пан че ва, на шао ме ђу
зна чај ним и ве ли ким фе сти ва -
ли ма у Ср би ји, по пут ’Би те фа’,
Бе о град ског џез фе сти ва ла и
’Ги тар арт’ фе сти ва ла, ко ји су
до бит ни ци ети ке те за пе ри од
2015/2016. го ди не”, на во ди се
у са оп ште њу.

Се лек тор фе сти ва ла Ни ко ла
Мар ко вић ис ти че да ће овај

вид при зна ња зна чи ти и по пу -
ла ри за ци ју Пан че ва и Ср би је,
али и до ма ћих ау то ра на
европ ској сце ни.

ЕФ ФЕ ети ке те за 2017/2018.
годи ну би ће уру че не до бит ни -
ци ма на све ча но сти ко ја ће
би ти одр жа на 4. ма ја у Ви зба -
де ну.

ЕФ ФЕ ЕТИ КЕ ТА ФЕ СТИ ВА ЛУ „НО ВА”

Пр во европ ско при зна ње
ма ни фе ста ци ји у Пан че ву

ГРА ФИ КЕ МИ ЛА НА БУ ЛА ТО ВИ ЋА 
И АЛЕК САН ДРА ЛА ЗА РА

Енер гет ске струк ту ре

НО ВИ АЛ БУМ ЕЛЕ НЕ СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ

По пу лар ни ру ски шла ге ри



Удружење Македонаца „Вар-
дар” из Качарева наставило је
с поштовањем једне лепе тра-
диције. Сваке године пред Ус-
крс чланови те организације
приређују надметање за нај-
лепше јаје, под називом „Вас-
крс – Велигден”.

У прелепом амбијенту ет-
но-баште поменутог клуба на
Велики четвртак, 13. априла,
било је као у кошници, а ту се,
поред четрдесет једног малог
такмичара, нашла и бројна
публика сачињена од мајки,
бака и друге родбине. Правом

уживању у доброј атмосфери
допринело је и веомa лепо
време. Петсто јаја је офарбано

и изложено испред простори-
ја, па су у наредна четири да-
на случајни пролазници гла-

сали и изгласали оно које је
декорисао дечак Лазар Ри-
стовски.

На сам дан Ускрса, у неде-
љу, 16. априла, у хали је упри-
личен културно-уметнички
програм у којем су учествова-
ле две најмлађе секције КУД-а
„Вељко Влаховић”, а свирали
су Жарко Марковски (на гај-
дама) и Ванчо Станојевски (на
тапану).

Пре тога је организовано
такмичење у туцању ускр-
шњим јајима, када је победио
Алекса Шарац, док је у трчању
с јајетом у кашици најбржа
била Марија Ђорђијевска. По-
дељене су и награде за највеће
јаје (од 11,8 центиметара), ко-
је је донео Иван Трајковски, а
најмање је имала његова се-
стра Ивана (2,2 центиметра).

Све ча ном отва ра њу лет ње по -
зор ни це и пе шач ке зо не по ред
шко ле ко ју је фи нан си ра ла
ком па ни ја НИС Но ви Сад, по -
ред за по сле них у тој фир ми,
при су ство ва ле су и број не
еми нент не зва ни це, пре свих
ам ба са дор ка Ма ке до ни је у
Ср би ји Ве ра Јо ва нов ска Тип ко
и гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов. Њих дво је су пре -
се кли све ча не врп це, а ту су
би ли и пред сед ник На ци о нал -
ног са ве та на ци о нал них ма -
њи на Бор че Ве лич ков ски и
пред став ни ци ло кал них ин -
сти ту ци ја.

Број ним го сти ма и ме шта -
ни ма нај пре се, у име до ма ћи -
на, обра тио пред сед ник Скуп -
шти не МЗ Ја бу ка Сло бо дан
Илић, ко ји је по здра вио го сте и
за хва лио НИС-у на учи ње ном.
Он је на вео да је но во и згра ђе на

пе шач ка зо на ду га сто пе де сет
ме та ра, а ши ро ка од три и по
до се дам и по ме та ра.

– Реч је о укуп но се дам сто
пе де сет ква дра та бе ха тон

пло ча, а це на овог по сла из -
но си ла је ми ли он и осам сто
че тр де сет хи ља да ди на ра.
Лет ња по зор ни ца је ком плет -
но ре но ви ра на – од те ме ља,

пре ко зи до ва, сте пе ни шта и
пло ча, до ар ми ра ног бе то на,
а са ма над стре шни ца је мал -
те не ком плет но но ва. Ре кон -
струк ци ја би не ко шта ла је
че ти ри сто хи ља да, али да ни -
је би ло во лон тер ског ра да
чла но ва Удру же ња Ма ке до -
на ца „Илин ден” и дру гих гра -
ђа на, по сао не би био успе -
шно окон чан – на вео је Илић.

На кон ње га ску пу се обра тио
и пред сед ник по ме ну тог удру -
же ња До бре Трај ков ски, ко ји је
ис та као од лич ну са рад њу свих
чи ни ла ца дру штве ног жи во та у
се лу, на че му ни сви оста ли го -
сти ни су ште де ли ре чи.

Пре то га су ам ба са дор ка,
љу ди из НИС-а и дру ге зва ни -
це де ли ли ус кр шње па ке ти ће
де ци из пред школ ске уста но -
ве. Ма ли ша ни су им за хва ли -
ли ре ци та лом и пе смом.

Уче ни ци ни жих раз ре да стар -
че вач ке основ не шко ле „Вук
Ст. Ка ра џић” при пре ма ли су
се за јед но са сво јим учи те љи -
ца ма у сре ду, 12. апри ла, да
што спрем ни је до че ка ју Ус крс.

Та ко су ма ли ша ни ве о ма
ус хи ће но, пре све га због ути -
ца ја прет пра знич не ат мос -
фе ре, с ве ли ким за до вољ -
ством пра ви ли пре ле пе кор -
пи це, стал ке за ја ја и слич не
ин те ре сант не кре а ци је. Ја ја
су фар ба на и но вим тех ни ка -
ма, а кре а тив но сти ни је би ло
кра ја. Ка сни је је од свих тих

ма лих умет нич ких де ла на -
пра вље на из ло жба ко ја је
пле ни ла ма штом.

И Удру же ње же на „Нео лит”
укљу чи ло се у обе ле жа ва ње
ве ли ког хри шћан ског пра -
зни ка у шко ли и да ри ва ло је
ја ја сва кој оде љењ ској за јед -
ни ци, а да би ра дост би ла ве -
ћа, по ме ну те да ме су де цу об -
ра до ва ле див ним ко ла чи ма.

Ка ко је Ус крс пра зник да -
ри ва ња, сви они су нај леп ша
ус кр сна ја ја по кло ни ли стар -
че вач кој пра во слав ној цр кви
Све тог Пан те леј мо на.

Ба нат ски Бре сто вац: Скуп -
шти на МЗ уло жи ла је жал бу на
ква ли тет ас фал та у Ули ци Мо -
ше Пи ја де, у че му има по др -
шку ЈП Ди рек ци је за из град њу
и уре ђе ње гра да Пан че ва. Та
ин сти ту ци ја је по сла ла и мол -
бе по је ди ним бан ка ма за по -
ста вља ње бан ко ма та у цен тру
се ла, а кон так ти ра ла је и с не -
мач ком ам ба са дом на те му
уре ђе ња ка то лич ког гро бља.
Фор ми ран је ор га ни за ци о ни
од бор за обе ле жа ва ње три ста
го ди на од на стан ка се ла.

Ба нат ско Но во Се ло: У нај -
ско ри је вре ме оче ку је се рас -
пи си ва ње јав не на бав ке за из -
град њу ка пе ле и по ста вља ње
еко-че сме. Но ва ху ма ни тар -
на жур ка за при ку пља ње при -
ло га за из град њу ку ће по ро -
ди це Крај њан при ре ђе на је у
ка феу „Бо на пар та” у пе так,
14. апри ла, ка да су на сту пи ли
Пе ђа То ма ше вић (ги та ра и
во кал) и Си ни ша До ган (кла -
ви ја ту ре), а уско ро ће сли чан
до га ђај би ти ор га ни зо ван и у
ка феу „Ми ле ни јум”. Дом
кул ту ре и Удру же ње же на
„Но во се љан ке/Boboacele” у
су бо ту, 22. апри ла, у 12 са ти,
при ре ди ће из ло жбу умет нич -
ки об ра ђе них ус кр шњих ја ја.

До ло во: На Ус крс је у Ве ли кој
цр кви ор га ни зо ва но так ми -
че ње за нај твр ђе ја је, ка да је
одр жан и кул тур но-умет нич -
ки про грам. Су тра дан је при -
ре ђе но тра ди ци о нал но из но -
ше ње за јед нич ке ли ти је из

сва три пра во слав на хра ма.
На кон два од и гра на ко ла ру -
ко ме та ши це су за др жа ле пр -
во ме сто на та бе ли Пр ве ли ге
Ср би је, а за ви кенд го сту ју у
Де ро ња ма.

Гло гоњ: Цир ку ска пред ста ва
одр жа на је у пе так, 14. апри -
ла, у До му кул ту ре, а на истом
ме сту у не де љу, 16. апри ла,
по во дом Ус кр са, при ре ђен је

кул тур но-умет нич ки про грам.
По ме ну тој кул тур ној уста но -
ви одо бре но је јед но ли це по
про гра му јав них ра до ва На -
ци о нал не слу жбе за за по шља -
ва ње. Из дво ри шта ко му нал -
ног пред у зе ћа пре не ки дан Н.
Н. ли ца укра ла су аку му ла тор
из трак то ра.

Ива но во: Ба линт Па стор је у
сре ду, 19. апри ла, по се тио се -
ло ра ди раз го во ра на те му
кре и ра ња раз вој ног пла на ма -
ђар ске на ци о нал не ма њи не.
При лог о Ива но ву об ја вљен је
у ус кр шњем днев ни ку РТС-а.

Ја бу ка: За вр ше но је пе ри о дич -
но одр жа ва ње пу те ва у це лом
се лу. Ме сна за јед ни ца пла ни -
ра уре ђе ње при о ба ља, као и
из ра ду ко шар ка шког игра ли -
шта. У то ку су при пре ме за
„Дру ги про лећ ни ру чак”.

Ка ча ре во: У ор га ни за ци ји
Ме сне за јед ни це, Удру же ња
Ма ке до на ца „Вар дар” и Пе -
вач ке гру пе „То ше Про е ски”
упри ли чен је ус кр шњи про -
грам. Уско ро по чи ње по ста -
вља ње це ви од ста рих бу на ра
до ста ди о на и СРЦ-а „Је зе -
ро”. Сат деч је са ти ре Алек -
сан дра Чо три ћа би ће одр жан
у че твр так, 27. апри ла, од
12.30, у До му омла ди не. 

Омо љи ца: Дом кул ту ре, у са -
рад њи са Исто риј ским ар хи -
вом Пан че ва, при ре дио је у
уто рак, 18. апри ла, из ло жбу
по све ће ну др Ма ри ји При ти.
У основ ној шко ли, у пе ри о ду
од 18. до 21. апри ла, у то ку
су „До си те је ви да ни”. У по -
ме ну тој уста но ви по че ли су
тре нин зи рвач ке сек ци је.

Стар че во: Пре зен та ци ја га -
си фи ка ци је Стар че ва одр жа -
на је у че твр так, 13. апри ла, у
све ча ној са ли Ме сне за јед -
ни це. Не што ка сни је у га ле -
ри ји „Бо ем” отво ре на је из -
ло жба ико но пи са Мир ја не и
Ср ђа на Ми ле ки ћа. Ус кр шњи
кон церт ду хов не и кла сич не
му зи ке, на ко јем ће на сту пи -
ти со ло пе ва чи из бе о град -
ских му зич ких шко ла „Стан -
ко вић” и „Мо кра њац”, би ће
одр жан у пе так, 21. апри ла,
од 18 са ти, у Ри мо ка то лич кој
цр кви Све тог Ма у ри ци ју са.

Петак, 21. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Јордан
Филиповић

Омољ ча ни ма 
при о ри тет „скип”

Бре стов ча ни би и
кор пу за оре зи ва ње
др ве ћа

На по след њој сед ни ци Град -
ског ве ћа, по ред оста лог, усво -
је ни су и сред њо роч ни и ду го -
роч ни пла но ви ко му нал них
пред у зе ћа из Омо љи це и Бре -
стов ца.

Ра ди се о по тен ци јал ним
на чи ни ма за по бољ ша ње по -
сло ва ња ових се о ских фир ми
и пру жа ња ква ли тет ни јих ко -
му нал них услу га у на ред них
пет до де сет го ди на.

Че шће од но ше ње сме ћа?
Ди рек тор ка ЈКП-а „Омо љи ца”
Ма ри ја на Гли го рић Илић ка -
же да ће се пред у зе ће ко јим
ру ко во ди у пред сто је ћем пе -
ри о ду усред сре ди ти на не што
ре ал ни је.

– Циљ нам је да у нај ско ри је
вре ме на ба ви мо ма ши ну
„скип”, јер нам је са да шњи у
ве о ма ло шем ста њу, што нам
ве о ма оте жа ва скла ди ште ње
сме ћа на де по ни ју. То би нам,
с дру ге стра не, уве ћа ло при хо -
де, а до шли би смо и до мо гућ -
но сти за оба вља ње не ких дру -
гих по сло ва. Што се ти че де -
лат но сти од оп штег ин те ре са,
све ће углав ном оста ти исто,
из у зев што ће мо се тру ди ти да
по ди же мо ква ли тет и уче ста -
лост по сто је ћих услу га. Та ко
би смо са ку пља ње и од но ше ње

сме ћа за фи зич ка ли ца хте ли
да уве ћа мо са два на, евен ту -
ал но, три пу та ме сеч но, док би
за прав на ли ца то из но си ло
три пу та не дељ но – на во ди ди -
рек тор ка ЈКП-а „Омо љи ца”.

Што се ти че одр жа ва ња зе -
ле них по вр ши на од пре ко сто
пе де сет ме та ра ква драт них,
она на ја вљу је да ће све оста ти
исто, из у зев што ће ви ше па -
жње би ти по све ће но са мом
сре ђи ва њу, пре све га уко ли ко

бу де мо гућ но сти да се обез бе -
ди на бав ка ме ха ни за ци је по -
пут ко си ли ца или три ме ра.
Исто ва жи и за одр жа ва ње
гро бља.

О све му то ме на ста ви ће да
се бри не ше сна ест за по сле -
них, а не би тре ба ло да тај број
бу де про ме њен.

По треб но ви ше рад ни ка
Не што ју жни је, у Бре стов цу,
ди рек тор ка ЈКП-а „Ком брест”
Та тја на Цве та но вић на ја вљу је

СЕЛО

УСВО ЈЕ НИ ДУ ГО РОЧ НИ ПЛА НО ВИ ЗА ДВА ПРЕД У ЗЕ ЋА

НА ВИ ДИ КУ БО ЉЕ КО МУ НАЛ НЕ 
УСЛУ ГЕ У ДВА ЈУ ЖНА СЕ ЛА?

ЂА ЦИ ИЗ ОШ „ВУК СТ. КА РА ЏИЋ” 

ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ ПРА ЗНИК

Ус кр шње ра до сти 
у Стар че ву

У СКЛО ПУ ОТВА РА ЊА НО ВИХ ОБЈЕ КА ТА

Ам ба са дор ка Ма ке до ни је по се ти ла Ја бу ку

ЛЕПА ТРАДИЦИЈА КАЧАРЕВАЦА

Нај-нај ускршња јаја

у што ско ри је вре ме за ме ну
те зги на пи ја ци, а по том и ње -
но нат кри ва ње.

– Већ по сто је ћу хлад ња чу
на гро бљу тре ба да оспо со би -
мо рас хлад ним уре ђа ји ма.
Ак це нат смо ста ви ли и на
уре ђе ње се ла, па ће мо у пер -
спек ти ви по тра жи ти на чин да
по ја ча мо еки пу од пе то ри це
фи зич ких рад ни ка. Пла ни ра -
мо и на бав ку во зи ла с кор пом
за оре зи ва ње др ве ћа, за то што
је оно ве ћи ном ста ро и ура -
сло. То је из у зет но ве ли ка ин -
ве сти ци ја, ко ја ће за ви си ти од
при хо да. По кре ну та је из ра да
оп се га на гро бљу, то јест бе -
тон ских окви ра за гро бо ве, за
шта смо из ра ди ли ка луп, што
ће би ти на пла ћи ва но и ну ђе -
но као но ва услу га – на ја вљу је
ди рек тор ка ЈКП-а „Ком -
брест”.

Ме ђу тим, ово пред у зе ће не
дан гу би ни и у са да шњо сти,
па све чи ни не би ли Бре сто -
вац из гле дао што леп ше. Та ко
је не дав но нај про мет ни ји тро -
то ар у цен тру се ла рав нат и
ни ве ли сан, ка да је ски нут ве -
ли ки слој зе мље. По са ђе не су
и мла ди це ја во ра и бре за, а
си бир ским бре сто ви ма огра -
ђе но је деч је игра ли ште, ко је
је при том и офар ба но. Пе де -
сет сад ни ца рас по ре ђе но је у
бу ду ће др во ре де у Змај Јо ви -
ној ули ци и Ули ци Бо ри са Ки -
дри ча, као и у цр кви, по ред
пор те, где су по са ђе ни ја во ри,
док су у цен тру по се ја не ру же
и дру го цве ће и при том офар -
ба не жар ди ње ре.



„Фуд бал ски дер би из ме ђу
’Зве зде’ и ’Пар ти за на’ ко ји
је од и гран 18. апри ла за вр -
шен је као и сви до са да шњи
– по бе дом ху ли га на”, пи ше
у са оп ште њу Син ди ка та
срп ске по ли ци је. По вод за
ре а го ва ње те ор га ни за ци је
би ла је ту ча из ме ђу на ви ја -
ча „Пар ти за на” и по ли ца ја -
ца ко ја је из би ла уо чи утак -
ми це. Том при ли ком су
лак ше по вре ђе на три при -
пад ни ка МУП-а.

„На да мо се да су на ше ко -
ле ге за и ста лак ше по вре ђе -
не и же ли мо им брз опо ра -
вак. Ако их по се ти не ко од
над ле жних по ли ти ча ра, не ка

не во ди фо то-ре пор те ре са
со бом”, пи ше још у са оп -
ште њу ССП-а.

По ли цај ци ко ји ма је ука -
за на по моћ на кон ту че, лак -
ше су по вре ђе ни ка да су их
на ви ја чи „Пар ти за на” га ђа -
ли ка ме ни ца ма.

Пре ма тврд ња ма оче ви да -
ца тог до га ђа ја, на ви ја чи су
нај пре хте ли да про ђу по ред
се вер не три би не ста ди о на
„Цр ве не зве зде”, али им по -
ли цај ци ни су то до зво ли ли,
јер је по сто ја ла опа сност од
њи хо вог су ко ба са „Зве зди -
ним” на ви ја чи ма. То је био
по вод за су коб из ме ђу на ви -
ја ча и по ли ца ја ца.

– У Пан че ву се гра ди но ва
згра да Пре кр шај ног су да због
то га што су за по сле ни у објек -
ту у ко ме се он са да на ла зи,
оба вља ли сво је ду жно сти у не -
при ме ре ним и ви ше не го те -
шким усло ви ма – из ја ви ла је
ми ни стар ка прав де Не ла Ку -
бу ро вић.

Она је пре ци зи ра ла да у том
су ду, на по вр ши ни од 200 ква -
драт них ме та ра, ра ди 17 су ди ја
и 45 слу жбе ни ка. Ка да до кра -
ја го ди не бу де за вр ше на но ва
згра да, она ће има ти 900 ква -
драт них ме та ра.

Ку бу ро ви ће ва је из ја ви ла и
да је за из град њу но ве згра де
Пре кр шај ног су да из дво је но
око 95 ми ли о на ди на ра из ре -
пу блич ког бу џе та. Она је до -
да ла да је тај суд на пла том ка -
зни у 2016. го ди ни сам обез бе -
дио тај но вац.

Укуп на на пла та ка зни свих
пре кр шај них су до ва у Ср би ји
у про те клој го ди ни из но си ла
је 4,6 ми ли јар ди ди на ра. Због
то га Ми ни стар ство прав де по -
све ћу је по себ ну па жњу пре кр -
шај ним су до ви ма и уна пре ђе -
њу усло ва њи хо вог ра да.

Не ла Ку бу ро вић је ре кла и
да је из ве штај Са ве та Евро пе
по ка зао да је Ср би ја на пре до -
ва ла ка да је реч о по бољ ша њу
сме штај них ка па ци те та и
усло ва у ко ји ма бо ра ве осу ђе -
на ли ца. На гла си ла је да се,
без об зи ра на ту по зи тив ну

оце ну, и да ље ра ди ка ко би си -
ту а ци ја би ла још бо ља.

Као при мер за то на ве ла је
да се у Пан че ву гра ди но ви за -
твор, ко ји ће би ти го тов до
кра ја го ди не. Осим то га, у за -
тво ру у За бе ли би ће ком плет -
но ре кон стру и сан је дан од по -
сто је ћих па ви љо на и са гра ђен
дру ги, пот пу но нов. У пла ну је
и да се по диг не но ва згра да у
По жа рев цу у ко јој ће би ти

сме штен је ди ни за твор за же -
не у Ср би ји. По сто је ћа да ти ра
из 1874. го ди не и у њој до са да
ни је би ло ве ћих ула га ња.

Пре ма ре чи ма ми ни стар -
ке прав де, у за тво ри ма у Ср -
би ји тре нут но се на ла зи
10.800 осу ђе них ли ца, што
је 1.200 ви ше не го што они
мо гу да при ме. Због то га је
ва жно да се на ста ви по бољ -
ша ње усло ва за њи хов бо ра -

вак, јер је то је дан од ци ље -
ва По гла вља 23 и На ци о нал -
не стра те ги је за ре фор му
пра во су ђа.

Петак, 21. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Про пи сом о 
пре вре ме ном пу шта њу
из за тво ра би ли 
об у хва ће ни и по чи ни о ци
те жих кри вич них 
де ла 

Ка зне сма њи ва не 
и осу ђе ни ма
за пе до фи ли ју

Ка да је пре че ти ри го ди не у
Ср би ји пр ви пут до нет За кон о
оп штој ам не сти ји, ко ји је омо -
гу ћио сма ње ње ка зни за 3.600
за тво ре ни ка и њи хо во пре вре -
ме но пу шта ње на сло бо ду, јав -
ност ни ка да ни је са зна ла да су
ме ђу по ми ло ва ни ма и оп ту же -
ни за не до зво ље не пол не рад -
ње, швер це ри оруж ја и дро ге и
ху ли га ни – твр ди се у тек сту
ко ји су об ја ви ли но ви на ри
пор та ла „Ин сај дер”.

То се до го ди ло иа ко је Вла -
да пре то га уве ра ва ла јав ност у
су прот но. Ви со ки др жав ни
зва нич ни ци су твр ди ли да не -
ће би ти осло бо ђе ни те шки
кри ми нал ци, већ са мо ли ца
ко ји ма су из ре че не бла же ка -
зне и об ја шња ва ли да ће је дан
број осу ђе ни ка иза ћи пре вре -
ме на ка ко би се оства ри ле
уште де у др жав ном бу џе ту.

И по ред то га, де си ло се су -
прот но, па су ме ђу они ма ко -
ји ма су ума ње не за твор ске ка -
зне би ли и оп ту же ни за кри -
вич на де ла про из вод ња, др жа -
ње и ста вља ње у про мет опој -
них дро га, не до зво ље но но ше -
ње оружја, иза зи ва ње не ре да и
ин ци де на та на утак ми ца ма и
на па ди на но ви на ре и сни ма -
те ље.

Та кав за кљу чак про ис ти че
на кон ана ли зе по да та ка ко је
су, на осно ву За ко на о до ступ -
но сти ин фор ма ци ја од јав ног
зна ча ја, бе о град ски су до ви до -
ста ви ли Ини ци ја ти ви мла дих
за људ ска пра ва. Та ор га ни за -
ци ја је до би ла по дат ке и из
оста лих су до ва у Ср би ји и на ја -
ви ла да ће и њих ана ли зи ра ти.

У овом ис тра жи ва њу „Ин сај -
де ра” по себ но се на гла ша ва да
име на и пре зи ме на осу ђе ни ка

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ НО ВИ НА РА „ИН САЈ ДЕ РА”

АМ НЕ СТИ ЈА ОБ У ХВА ТИ ЛА И КРИ МИ НАЛ ЦЕ

ХРОНИКА

ко ји су би ли об у хва ће ни ам не -
сти јом ни су би ла об ја вље на и
да су оста ла не по зна та јав но -
сти. Да је не ки кри ми на лац пре
вре ме на пу штен на сло бо ду,
мо гло се са зна ти са мо уко ли ко
је на кон осло ба ђа ња по чи нио
не ко но во кри вич но де ло или
ако је био на пад нут.

То је, из ме ђу оста лих, био
слу чај с Па јом Сто ја но ви ћем.
Две го ди не по што је осло бо -
ђен пре ис те ка ка зне, он је ра -
њен у пуц ња ви у Зе му ну. По је -
ди ни ме ди ји ко ји су се та да
по зва ли на из во ре из по ли ци је
об ја ви ли су да је он био по знат
ор га ни ма ре да од ра ни је због
кри вич них де ла ко ја је по чи -
нио.

Но ви на ри су на кнад но утвр -
ди ли да је он био осу ђен због
иза зи ва ња оп ште опа сно сти и
не до зво ље ног др жа ња оруж ја
на го ди ну да на за тво ра. Ме ђу -
тим, за хва љу ју ћи ам не сти ји,
ка зна му је скра ће на за три
ме се ца.

Од лу ка о ам не сти ји об у хва -
ти ла је и Ду ша на Про да но ва и

Ми ла на Ра ко че ви ћа, при пад -
ни ке на ви јач ке гру пе „За бра -
ње ни”. Они су уче ство ва ли у
ма сов ној ту чи са чла но ви ма
гру пе „Ал ка траз” у ре сто ра ну
на ста ди о ну „Пар ти за на”, ка да
је те же по вре ђе но не ко ли ко
осо ба.

Ме ђу пре вре ме но осло бо ђе -
ни ма су би ла и ли ца ко ја су
би ла осу ђе на за не до зво ље не
пол не рад ње над де цом. Иа ко
је за ко ном пред ви ђе но да се
ам не сти ја не ће од но си ти на та
ли ца – осим ако су ста ри ја од
осам де сет го ди на, и та од ред -
ба је пре кр ше на.

При мер за то је од лу ка до -
не та у јед ном слу ча ју ко јом је
омо гу ће но сма ње ње ка зне за
ли це ко је је 2012. го ди не на -
пу ни ло се дам де сет го ди на. Та
осо ба је од ле жа ла у за тво ру
го ди ну да на и пу ште на је на
сло бо ду че ти ри ме се ца пре ис -
те ка ка зне.

Пре вре ме на су осло бо ђе ни
и Ми лош Мла де но вић и Да ни -
ло Жу жа, ху ли га ни ко ји су
2010. у ау то бу су јав ног пре во за

на па ли но ви на ра Те о фи ла
Пан чи ћа, из у да ра ли га шип -
ком и ру ка ма, а по том по бе гли
с ли ца ме ста.

Ам не сти јом су об у хва ће ни
и Ми лан Са ва то вић, Сте фан
Ми ли ће вић и Ни ко ла Ла зо -
вић, на па да чи на сни ма те ља
те ле ви зи је Б92. На про тест -
ном ми тин гу ко ји је одр жан
због хап ше ња Ра до ва на Ка ра -
џи ћа је дан од њих је при шао
ка мер ма ну и шут нуо га, а ка да
је овај пао, дру га дво ји ца осу -
ђе них на ста ви ла су да га уда -
ра ју.

На па да чи су му раз би ли ка -
ме ру ка да су ви де ли ка ко сни -
ма де мон стран те док фо то-
-ре пор те ру аген ци је „Фо нет”
ло ме фо то-апа рат. То им ни је
би ло до вољ но, па су му сло ми -
ли ко ле но, због че га је он про -
вео ду же вре ме на ре ха би ли -
та ци ји. Због овог на па да 2009.
го ди не је про ме њен Кри вич ни
за ко ник и у ње му је при до да та
од ред ба по ко јој се на пад на
но ви на ра тре ти ра као на пад
на слу жбе но ли це.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ЗА ШТО СЕ ЗИ ДА НО ВИ СУД У ПАН ЧЕ ВУ

Су ди је ра ди ле у не мо гу ћим усло ви ма

При пад ни ци са о бра ћај не по -
ли ци је спро во ди ће ак ци ју по -
ја ча не кон тро ле са о бра ћа ја
до кра ја ове не де ље.

Сва ки во зач ко ји бу де пре -
ко ра чио до зво ље ну бр зи ну,
би ће за у ста вљен и под врг -
нут ал ко-те сту, а са о бра ћај ни
по ли цај ци ће про ве ри ти и
да ли су он и пут ни ци у том
во зи лу ве за ли си гур но сне
по ја се ве.

Бр зи на ће се ме ри ти руч -
ним ра да ри ма, као и они ма у
си сте ми ма ви део-над зо ра, а
би ће ко ри шће ни и уре ђа ји за
ме ре ње бр зи не у во зи ли ма
без по ли циј ских обе леж ја.

Је дан од по во да за спро -
во ђе ње ове ак ци је, ко ја се
одр жа ва у исто вре ме у др -
жа ва ма чла ни ца ма Европ -
ске уни је, као и у Швај цар -
ској, Нор ве шкој и Ср би ји,
је сте ис тра жи ва ње ко је је
по ка за ло да во жња бр зи ном
ве ћом од до зво ље не до во ди
до по ве ћа ња бро ја са о бра -
ћај них не зго да са смрт ним
ис хо дом за 20 од сто.

У истом ис тра жи ва њу је
утвр ђе но и да ко ри шће ње
си гур но сних по ја се ва сма -
њу је ри зик од стра да ња у са -
о бра ћај ним не зго да ма за око
50 од сто.

Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду
по твр дио је пр во сте пе ну
пре су ду пан че вач ког Ви шег
су да на осно ву ко је је Да ни -
је лу Ки шмар то ну, не ка да -
шњем пред сед ни ку оп шти не
Али бу нар, из ре че на ка зна
од три го ди не за тво ра.

Ка ко пи ше у обра зло же њу
те од лу ке на сај ту Апе ла ци -
о ног су да, он је осу ђен због
кри вич них де ла при ма ње
ми та и зло у по тре ба слу жбе -
ног по ло жа ја.

„Окри вље ни Да ни јел Ки -
шмар тон је огла шен кри вим
за то што је као пред сед ник
оп шти не Али бу нар, у вре ме
ка да је био овла шћен за до -
но ше ње и пот пи си ва ње од -
лу ка о да ва њу у за куп по љо -
при вред ног зе мљи шта, у ви -
ше на вра та не по сред но зах -
те вао по клон да би оба вио
слу жбе ну рад њу ко ју ни је
смео да из вр ши. То је учи нио
за јед но са дру го о кри вље ним
Жив ком Адри ја ном, пред -
сед ни ком Ко ми си је за да ва -
ње у за куп по љо при вред ног
зе мљи шта, ко ји је осу ђен на
ка зну за тво ра у тра ја њу од

го ди ну да на и два ме се ца
због зло у по тре бе слу жбе ног
по ло жа ја. Они су при ба ви ли
про тив прав ну имо вин ску ко -
рист у из но су ве ћем од
1.500.000 ди на ра”, пи ше у
обра зло же њу пр во сте пе не
пре су де ко је је об ја вље но на
сај ту Апе ла ци о ног су да.

Ту је на ве де но и да је од
Да ни је ла Ки шмар то на од у -
зе та имо вин ска ко рист при -
ба вље на из вр ше њем кри вич -
ног де ла у из но су од 13.500
евра и да су он и дру го о кри -
вље ни оба ве за ни да со ли -
дар но ис пла те 5.156.136,44
ди на ра, ко ли ко из но си имо -
вин ска ште та при чи ње на бу -
џе ту Ср би је.

Адво ка ти окри вље них су
се жа ли ли на ову пре су ду.
На кон то га Апе ла ци о ни суд
је де ли мич но пре и на чио ту
пре су ду та ко што је од лу чио
да Ми ни стар ство фи нан си ја
и Ми ни стар ство по љо при -
вре де по кре ну пар нич ни по -
сту пак за вра ћа ње нов ца за
ко ји су оште ће ни.

Од лу ка о за твор ској ка зни
ни је ме ња на.

ДО КРА ЈА ОВЕ НЕ ДЕ ЉЕ

По ли ци ја ин тен зив но 
кон тро ли ше са о бра ћај

НА ОСНО ВУ ДРУ ГО СТЕ ПЕ НЕ ПРЕ СУ ДЕ

По твр ђе на од лу ка
пан че вач ког су да

СА ОП ШТЕ ЊЕ СИН ДИ КА ТА СРП СКЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

До кле ин ци ден ти 
на дер би ји ма?

Др жа ва би ла то ле рант на пре ма пре ступ ни ци ма



ТК „Ди на мо” је про шле не де ље
био до ма ћин 28. ме ђу на род ног
тур ни ра за те ни сер ке и те ни се -
ре до ше сна ест го ди на, по зна -
тог и под тра ди ци о нал ним
име ном „Пе цин ме мо ри јал”.
Так ми че ње је због сво је ва жно -
сти при ву кло око 200 уче сни ка
из 25 зе ма ља из це лог све та.
Игра чи ца „Ди на ма” Еми ли ја
Кој чић ус пе ла је да се пла си ра
у по лу фи на ле, па је та ко оства -
ри ла нај бо љи ре зул тат ко ји је
не ка игра чи ца из на ше га гра да
до сти гла на овом тур ни ру.

Еми ли ја је из ме ча у меч по -
ја ча ва ла тем по игре и си гур -
ност. У пр вом ко лу је по бе ди ла
Ау стри јан ку Ни кол Ми ку лан,
а по том се са ста ла с јед ном од
нај пер спек тив ни јих игра чи ца
из БиХ, Ка та ри ном Три вић,

ко ју је та ко ђе до би ла у два се -
та. Већ у тре ћем ко лу на ша су -

гра ђан ка је са 6:4, 6:2 са вла да -
ла и дру гог но си о ца – Ану Ма -
неу из Ру му ни је. У че тврт фи -
на лу је по бе ди ла Аме ри кан ку
Ми ха е лу Ти хон ко, а у по лу фи -
на лу је има ла при ли ку да се
ре ван ши ра ма ђар ској ре пре -
зен та тив ки Зи ти Ко вач за по -
раз у Но вом Са ду од прет ход -
не не де ље. У из у зет но те шком
ме чу, ко ји се све вре ме играо у
ја ком тем пу, Ема је ипак из гу -
би ла с ре зул та том 6:4, 7:5. Иа -
ко је у дру гом се ту има ла
пред ност од 5:2 и две сет-лоп -
те, Ема то ни је ис ко ри сти ла.
Зи та Ко вач је три јум фо ва ла у
фи на лу „Пе ци ног ме мо ри ја -
ла” и та ко осво ји ла два ва жна
тур ни ра за ре дом.

Еми ли ја Кој чић је ипак за -
слу же но осво ји ла пе хар за тре -

ће ме сто и ва жне по е не, ко ји
ће је знат но „по ди ћи” на ме -
ђу на род ној ју ни ор ској ранг-
-ли сти.

Од оста лих так ми ча ра из
Пан че ва, на тур ни ру су још
уче ство ва ли: Ми ла на Ву лин,
Ања Ми ло ше вић, Јо ва на Ча -
вић, Сте фа на и Мар ко То по,
Вук Но ви то вић, На та ли ја Ђу -
кић, Ана Вил чек и мла ди Ја -
па нац Та ни Со та, та ко ђе члан
ТК-а „Ди на мо”.

Тур нир је, под ру ко вод -
ством ди рек то ра Мла де на Ву -
ко ви ћа, про те као у нај бо љој
ор га ни за ци ји до са да и имао
је нај ве ћу по се ће ност. По хва -
ле за од ли чан тур нир при сти -
гле су од мно гих так ми ча ра,
ро ди те ља и тре не ра из зе мље
и ино стран ства. А. Ж.

ОДР ЖАН ЈОШ ЈЕ ДАН „ПЕ ЦИН МЕ МО РИ ЈАЛ”

По хва ле са свих стра на

Слу жба „Зо о хи ги је на” Јав ног
ко му нал ног пред у зе ћа „Хи ги -
је на” об ја ви ла је на „Феј сбу ку”
да у при хва ти ли шту за псе у
Вла син ској ули ци б. б. тре нут -
но бо ра ви чак 130 па са, иа ко
је ње гов ка па ци тет 80.

То је об ја шње но ти ме да су
мно ги не са ве сни вла сни ци
ових жи во ти ња то ком зим ских
ме се ци пре ста ли да бри ну о
сво јим љу бим ци ма и да су их
пу сти ли на ули цу.

„Зо о хи ги је на” је по зва ла вла -
сни ке на пу ште них па са, као и

на ше су гра ђа не ко ји су за ин те -
ре со ва ни за њи хо во удо мља ва -
ње да до ђу у при хва ти ли ште у
Вла син ској и да их пре у зму. Те -
ле фон „Зо о хи ги је не” је 352-148.

Они ко ји би во ле ли да удо -
ме не ког пса у при хва ти ли -
шту, мо гу ту на ћи, из ме ђу
оста лих, си бир ског ха ски ја
ста рог го ди ну да на, жен ку
шар пла нин ца ста ру го ди ну и
по и још мно го дру гих че тво -
ро но жа ца ко ји че ка ју го спо да -
ре спрем не да се на пра ви на -
чин бри ну о њи ма. М. Г.
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„Име ми је Шај лок” 
Ха у ар да Џеј коб со на

По во дом 400 го ди на од смр -
ти Ви ли ја ма Шек спи ра, из -
да вач ка ку ћа „Хо гарт прес”
осми сли ла је про је кат „Хо -
гарт Шек спир”, у ко јем са -
вре ме ни пи сци ре ин тер пре -
ти ра ју Шек спи ро ва де ла.
Ово је дру га књи га у еди ци -
ји, ин тер пре та ци ја Шек спи -
ро вог „Мле тач ког тр гов ца”.

По што же ну ви ше не ма, а
кће р ка му је скре ну ла с пра -
вог пу та, Сај мо ну Стру ло ви -
чу, бо га том фи лан тро пу,
по тре бан је не ко с ким ће
раз го ва ра ти. И за то, по што
на гро бљу у че шир ском
Злат ном тро у глу сре ће Шај -
ло ка, по зи ва га код се бе ку -
ћи. То је по че так јед ног не -
сва ки да шњег при ја тељ ства.

За то вре ме бо га та на -
след ни ца Плу ра бе ла за -
штит но је ли це соп стве не
те ле ви зиј ске се ри је, ба ви се
сплет ка ма и жи ви у све ту

пла стич них опе ра ци ја и от -
ме них за ба ва. Де ли пред ра -
су де и отро ван сми сао за ху -
мор са сво јим вер ним при -
ја те љем Д’Ан то ном, у чи ју
про во да џиј ску мре жу упа да
и Стру ло ви че ва кће р ка – а
уско ро ће се у игри на ћи и
фун та људ ског ме са.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 26. апри ла, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Шта ми сли те о ре ин тер -
пре та ци ји кла си ка?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Име ми
је Шај лок” Ха у ар да Џеј коб со на. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша -
љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре жи  и
38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

Љу бав... по жу да... за во ђе ње.
Од ова три, са мо је по след ње
вред но тру да. Љу бав је бе -
сми сле на реч, а по жу да про -
ла зно за до вољ ство, али за во -
ђе ње је при ли ка да се не при -
ја те љи по ни зе и за бав на игра
у ко јој по бе да зна чи моћ.

Бив ши љу бав ни ци ви конт
Де Вал мон и мар ки за Де
Мер теј, дво је из у зет но до ко -
них ари сто кра та, ужи ва ју у
ма ни пу ла ци ји. За јед но
осми шља ва ју вра го ла сту оп -
кла ду: Вал мон мо ра успе -
шно да за ве де не жну и чед ну
су пру гу др жав ног слу жбе ни -
ка, го спо ђу Де Тур вел, као и
мла ду и не ви ну Се си ли ју Во -
ланж, а го спо ђа Де Мер теј ће
му се за уз врат по но во по да -
ти. Да ли је ви конт до ра стао
овом иза зо ву или ће па сти у
зам ку љу ба ви?

И док њи хо ве ин три ге по -
ста ју све дво лич ни је и зло -
коб ни је, они ће уви де ти да
се њи хо ви људ ски пи о ни не
по на ша ју она ко ка ко су
пред ви де ли, а по сле ди це ће
би ти озбиљ ни је не го што су
ова два за ве ре ни ка мо гла да
прет по ста ве.

„Опа сне ве зе” 
Пје ра Шодерлоa де Ла клоа

Два чи та о ца ко ји до сре де, 26. апри ла, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Шта за вас
пред ста вља за во ђе ње?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге
„Опа сне ве зе” Пје ра Шо дер лоа де Ла клоа. 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 за што во -
ли те да ре ша ва те за го нет ке.
„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 „Ед гар Алан По и
за го нет ка из ку ти је” Ка рен
Ли Стрит 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:

„Још као де те во лео сам да
чи там Шер ло ка Хол мса, те
сам се за љу био у за го нет ке.
Али ми слим да за го нет ку из -
бор них ре зул та та не мо же ни
Холмс да ре ши.” 062/2137...

„Кри ве су шпан ске се ри је.
Ре ша ва ла сам ко је ко ме
отац. Кад сам се на ву кла, на -
ста ви ла сам и у ствар ном жи -
во ту да ре ша вам.” 060/6672...

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

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

а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње ка ко се бо ри ти про тив
зла. Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „По ла ра та”
Џоа Абер кром би 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 уто р ка, пре у зму ау -
то ри сле де ћих од го во ра:

„Кад са знам на че му не бо
сто ји, са зна ћу и ка ко се бо -
ри ти и из бо ри ти про тив зла.
До та да прак ти ку јем спо ро
ду бо ко ди са ње и те ра пи ју
са мо по мо ћи: ’сми ри се, Пе -
ро’.” 068/4015...

„Не бо ри ти се ни про тив
че га, јер оно че му се опи реш,
ра сте. Уме сто бор бе – за ла га -
ње; уме сто про тив зла – за
до бро. То је је ди ни на чин да
по бе диш.” 064/3656...

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

Сми ри се, Пе ро!

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Рад се не ће пре ки да ти
све док спољ на 
тем пе ра ту ра 
не по ра сте

У пе так ују тру 
нај ви ше два сте пе на

Иа ко је греј на се зо на зва нич но
за вр ше на 15. апри ла, ра ди ја -
то ри у ста но ви ма на ших су -
гра ђа на би ће и да ље то пли за -
хва љу ју ћи од лу ци ЈКП-а „Гре -
ја ње” да се, због за хла ђе ња и
па да тем пе ра ту ра, гре ја ње на -
ста ви до да љег.

Пре ма ре чи ма Сан дре Бо -
жић, ди рек тор ке тог јав ног ко -
му нал ног пред у зе ћа, гре ја ња ће
би ти све док се вре мен ска си ту -
а ци ја не по бољ ша и док не ото -
пли у то ли кој ме ри да ра ди ја то -
ри мо гу пот пу но да се ис кљу че.

– И по ред то га што је крај
греј не се зо не, ми и да ље ра ди -
мо као да је она у то ку. Та ко
ће мо на ста ви ти, без об зи ра на
да тум. У ста но ви ма ће би ти
то пло све док про сеч на днев на
тем пе ра ту ра не бу де би ла до -
вољ на за об у ста вља ње гре ја ња.
Та ко је би ло и пре за хла ђе ња
ко је је по че ло ових да на. Иа ко
су днев не тем пе ра ту ре би ле

ОДЛУКА ЈКП-а „ГРЕЈАЊЕ”

РАДИЈАТОРИ ЋЕ И ДАЉЕ БИТИ ТОПЛИ

УПО ЗО РЕ ЊЕ „ЗО О ХИ ГИ ЈЕ НЕ”

При хва ти ли ште пу но на пу ште них па са

Ми ни стар ство од бра не до не -
ло је ви ше ме ра за по бољ ша ње
ма те ри јал ног по ло жа ја за по -
сле них у на шој ар ми ји – са оп -
штио је ми ни стар од бра не Зо -
ран Ђор ђе вић 19. апри ла у
раз го во ру с при пад ни ци ма
Спе ци јал не бри га де у пан че -
вач ком До му вој ске.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
вој на ли ца ће има ти по год но -
сти при ли ком ку по ви на у
објек ти ма од ре ђе них тр го -
вач ких ла на ца, а мо ћи ће да
ра чу на ју на по вла сти це и ка -
да бу ду ку по ва ли школ ски
при бор и књи ге.

Ђор ђе вић је до дао да ће па -
кет ме ра за по бољ ша ње ма те -
ри јал ног по ло жа ја вој ни ка и
офи ци ра об у хва ти ти и олак ши -
це при ли ком ку по ви не во зи ла
и упла те ту ри стич ких аран -
жма на, као и по пуст од се дам
од сто за ку по ви ну го ри ва на
бен зин ским пум па ма НИС-а.

Ми ни стар од бра не је на ја вио
да ће се у на ред ном пе ри о ду
на ста ви ти не по сред ни раз го во -
ри с при пад ни ци ма дру гих вој -
них је ди ни ца ра ди ре ша ва ња
њи хо вих кон крет них про бле ма
и по бољ ша ња њи хо вог ма те ри -
јал ног ста ту са. М. Г.

МИ НИ СТАР ОД БРА НЕ НА ЈА ВИО У ПАН ЧЕ ВУ

Убу ду ће по вла сти це за вој ни ке

два де се так сте пе ни, у ју тар -
њим и ве чер њим ча со ви ма је
би ло хлад но, па смо и та да
укљу чи ва ли гре ја ње – из ја ви ла
је Бо жи ће ва.

Под се ћа мо, ЈКП „Гре ја ње”
је због из у зет но ни ских спољ -
них тем пе ра ту ра од 5. ја ну а ра
про ме ни ло ре жим ра да. За -
хва љу ју ћи то ме град ске то пла -
не су ра ди ле не пре кид но, а
греј ни дан је тра јао 24 са та. И
по ред дво ме сеч них „си бир -
ских” мра зе ва, у Пан че ву ни је
би ло ве ћих про бле ма у функ -
ци о ни са њу си сте ма да љин -
ског гре ја ња.

Од лу ку о гре ја њу ста но ва до
да љег ових да на је до не ло и ру -
ко вод ство „Бе о град ских елек -
тра на”. Чел ни ци тог јав ног ко -
му нал ног пред у зе ћа на ја ви ли
су у ме ди ји ма да ће ста но ви у
глав ном гра ду би ти то пли све
док хлад ни та лас не про ђе, а
нај ду же до 3. ма ја.

Да за про ду же так греј не се -
зо не и те ка ко има раз ло га,
нај бо ље све до че по да ци Ре пу -
блич ког хи дро ме те о ро ло шког
за во да. У уто рак, 18. апри ла, у
14 са ти, из ме ре но је 17 сте пе -
ни, а су тра дан у исто вре ме –
са мо че ти ри, што зна чи да је

за 24 са та тем пе ра ту ра па ла за
13 по де ља ка.

Ме те о ро ло зи на ја вљу ју још
ве ће хлад но ће у че твр так, пе так
и су бо ту (20, 21. и 22. апри ла),
ка да ће тем пе ра ту ре у ју тар њим
са ти ма из но си ти из ме ђу је дан и
два сте пе на, што је знат но ис -
под тем пе ра ту ра уо би ча је них
за овај пе ри од. Због ве тра ко ји
ће ду ва ти, су бјек тив ни осе ћај
хлад но ће би ће још ја чи. На
при мер, у но ћи из ме ђу че тврт -
ка и пет ка не оче ку ју се па да ви -
не, али ће би ти хлад но као да је
тем пе ра ту ра два сте пе на ис под
ну ле. М. Глигорић
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ПРО ДА ЈЕМ опел астру ка ра -
ван, 1.7 ди зел, 2002. ре ги стро -
ван. 063/311-281. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ фол ксва ген По ло
1.4 ТДИ, 2000. го ди ште, сер -
ви си ран. 063/472-433
(239071)

ГОЛФ IV ТДИ, ка ра ван 2001.
на име 2800. 065/387-27-50
(2389012)

ОПЕЛ астра Г, ка ра ван 1.6 16
V, на име, 2200. 065/387-27-
50 (2389012)

ФИ АТ сти ло 1.6 5 В, увоз Не -
мач ка, као нов, на име, 2100.
061/162-57-23 (2389012)

ПЕ ЖО 407, ка ра ван 2.0 ХДИ
2006. то тал ни фул 4.300.
063/196-98-91 (2389012)

ОПЕЛ за фи ра 2.0 ДТИ 2004.
као нов, на име 2.900.
064/109-93-79 (2389012)

MЕРЦЕДЕС Ц 180 2002, вла -
сник, као нов 4.300. 064/310-
43-49 (2389012)

ФОЛ КСВА ГЕН то у ран ТДИ,
фул опре ма, вла сник 2005.
год. 5.200. 064/593-64-86
(2389012)

ПРО ДА ЈЕМ фи ат пун то 1.2,
2003. год. Тел: 063/325-972
(239025)

ПО ВОЉ НО шко да фе ли ци ја
2001. год. 1.9. Д, вла сник.
063/707-19-64 (239086)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван ју го 60, ку -
ка, гас, уред ни па пи ри.
063/371-084, 065/337-10-44 

РЕ НО клио 1.6, 16 В, 2005, у
од лич ном ста њу, са опре мом.
063/844-55-97 (239128)

ПРО ДА ЈЕМ кор су Ц, 1.0 2001.
ре ги стро ва на до мар та 2018.
062/791-773 (239144)

ДА ЧИ ЈА ло ган, ка ра ван 2009.
год ме тан, од ли чан. Дра ган
063/779-60-14 (239152)

СИ ТРО ЕН кса ра пи ка со 1.6
XDI 2005 у до бром ста њу.
065/377-15-70 (239162)

СТИ ЛО 1.9, ди зел 2004. ка ра -
ван, фул опре ма 180.000 км,
на име. 064/130-36-02.

ЈУ ГО 55 ко рал 94, у пр вој бо ји,
ре ги стро ван го ди ну. 064/130-
36-02 (239172)

ПУН ТО III 1.2 8 В, 2003, пет
вра та, 159.000 км, у пр вој бо -
ји, очу ван, на име. 064/130-
36-02 (239172)

КОМ БИ сприн тер 2003. пут -
нич ки, кли ма. Мо же за ме на за
ау то. 065/665-75-10 (239179)

ЈУ ГО 1.1 2005. ре ги стро ван,
плин, мо же за ме на. 065/665-
75-10 (239179)

ЈУ ГО ко рал 1.1, 2003. ре ги -
стро ван, вла сник. 
064/142-55-93 (239272)

ЈУ ГО тем по 1.1 98, ате сти ран
плин, га ра жи ран, вла сник, до -
бар. 064/856-60-65 
(239272)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ голф 4
TDI, астра G 1.7 ка ра ван, фол -
ксва ген бу ба 2001. 064/952-
19-80 (239243)

ПРО ДА ЈЕМ форд ори он, бен -
зин, плин, у од лич ном ста њу,
по вољ но. 061/131-79-04.
(239286)

ТО МОС ау то ма тик, 1987. го -
ди ште, но ви тип, трај но ре ги -
стро ван, 230 евра. 
064/171-22-13.
(239304)

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

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

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то ма ти ке,
ис прав не/не ис прав не.
064/171-22-13. (239304)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу од 80 до 1.300
евра. 062/193-36-05. 
(239001)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, не бит но
ста ње, до 2.000 евра. 063/165-
83-75. (239001)

СКУ ТЕР ку пу јем и сте рео уре -
ђа је. 064/866-20-70. (239154)

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.
(239346)

ПРО ДА ЈЕМ пре су за ба ли ра ње
„клас мар кант 50”. 063/472-
440. (239108)

КУ ПУ ЈЕМ мо то кул ти ва тор са
опре мом или без. Ку пу јем
кру њач/пре кру пач. 
063/739-76-72. 

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

ПРО ДА ЈЕМ ме тал на вра та за
га ра жу 235 х 202 цм. 063/472-
433. (239071)

ИЗ ДА ЈЕМ зи да ну га ра жу у
цен тру, има стру је. 063/801-
09-85. (239061)

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.
(239188)

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. (239227)

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. (23942)

ТО ВЉЕ НИ ЦИ на про да ју. Мо -
гућ ност кла ња. Пан че во
069/331- 85-11. (СМС)

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

ПРО ДА ЈЕМ те ле ви зор, ри си -
вер, ске нер, штам пач, та блет,
бе жич ни те ле фон. 
062/318-668. (238708)

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

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

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

ГО РЕ ЊЕ веш ма ши ну, у ис -
прав ном ста њу про да јем. 352-
892, 060/352-89-20 (239104)

ПО ВОЉ НО ко ри шће ни др ве ни
про зо ри ве ћи, бал кон ска јед -
но крил на вра та, ша ло ни.
062/121-01-48 (239119)

ПРО ДА ЈА ра са да па ра дај за:
ка за но ва, ма ра тон, че ри, во -
лов ско ср це, ал па рац и но во -
сад ски ја бу чар. Кра ста вац: ду -
ги зе ле ни, сун ча ни по ток и ми -
сир. 064/080-86-99. 7 ју ла 64,
Утвин ае ро дром (239115)

ПРО ДА ЈЕМ: шлај фе ри цу за
пар кет, шлај фе ри цу за те ра ко,
ди за ли цу гра ђе вин ску, кан тар
500 кг. 064/026-05-25.
(239160)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де, ка у че,
за мр зи вач сан ду чар, мој ца
фо те ље, гар ни ту ре, ре га ле,
мост+ре гал, сто+сто ли це, спа -
ва ћа со ба ком плет, ел. шпо -
рет, ТА пе ћи, те пи си, аме рич -
ки пла ка ри, ра зно... 063/107-
78-66 (239150)

НО ВИ ЈИ елек трич ни шпо рет,
фри жи дер 296л, веш ма ши не,
ком би но ва ни фри жи дер, ТА
пећ 3.5 кв, те ле ви зор 51цм,
фран цу ски ле жај, уга о на гар -
ни ту ра, тро сед. Тел: 063/861-
82-66 (238912)

ПРО ДА ЈЕМ стај ско ђу бре,
про да јем кра ву. 063/711-77-
54 (239185)

ПРО ДА ЈЕМ са ло нит пло че, би -
бер цреп, пре о ста ли огрев.
063/711-77-54 (239185)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ шпо рет ин де сит
са рав ном пло чом, 5000 ди на -
ра, ис пра ван. 065/361-13-13
(239186)

ДЕЧ ЈА со ба, кре вет, сто, сто -
ли це, ви три на, те пи си, чи ви -
лук. 354-079 (239248)

ПРО ДА ЈЕМ кре вет – са мац на
раз вла че ње, 2 ком, ко ри шће -
ни, очу ва ни. Тел: 064/661-88-
01 (239276)

ПРА СИ ЋИ ман гу ли це 350 жи -
ва ме ра, 450 по лут ке.
062/167-16-81 (231300)

ДР ВА  за огрев, по вољ но и си -
по рекс, бло ко ви. Пре о ста ло.
064/122-69-78. (239220)

ПО ВОЉ НО, про да јем мо тор ну
те сте ру. Ми лен ти је. 013/751-
574. (239210)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и оста ле
ку хињ ске еле мен те, по вољ но.
371-568, 063/773-45-97.
(239312)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван пло ван на -
ме штај, као нов. Тел. 061/641-
30-36. (239323)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе (70 – 350
м2), нај е ко но мич ни ји вид гре -
ја ња, га ран ци ја. 062/118-26-
81. (239326)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван на ме штај,
гар ни ту ре, ку хи ње, итд. Бе лу
тех ни ку од игле до ло ко мо ти -
ве. 061/317-07-67. (239331)

БА ЛИ РА НА де те ли на на про -
да ју, 150 – 250 ди на ра. Ми ћа,
064/303-28-68. (239352)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње, ме -
да ље, но вац, са то ве, пен ка ла.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77 (239246)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, веш
ма ши не, бој ле ре, фри жи де ре,
шпо ре те, аку му ла то ре. Злат ко
064/227-68-03 (239038)

КУ ПУ ЈЕМ сто ло ве, сто ли це, ку -
хи ње, ку хињ ске клу пе, ТА пе -
ћи. 063/195-07-17 (239157)

КУ ПУ ЈЕМ веш ма ши не, фри -
жи де ре, за мр зи ва че, те ле ви зо -
ре, ста ро гво жђе. 064/158-44-
10, 063/101-11-47. (239161)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста рин ски на -
ме штај, са то ве, сли ке, ста ри
но вац, стри по ве, ста туе, ста ро
по кућ ство. 335-930, 063/705-
18-18. (239203)

КУ ПУ ЈЕМ цир ку лар са по ди за -
њем те сте ре, сна ге 4 кв, или
ви ше, 2.800 обр та ја. Тел.
065/829-41-91. (239223)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу ми ни јум,
шпо ре те, аку му ла то ре, веш-
ма ши не, за мр зи ва че, те ле ви -
зо ре и оста ло. 064/484-13-76.
(239329)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, шпо ре те, фри -
жи де ре, те ле ви зо ре и оста ли
от пад. 061/322-04-94.
(239329)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу ми ни јум,
ба кар, ме синг, аку му ла то ре,
веш-ма ши не, за мр зи ва че, те -
ле ви зо ре. 061/321-77-93.
(239329)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме та ле, гво -
жђе, за мр зи ва че, фри жи де ре,
шпо ре те, кре ка ве со, те ле ви -
зо ре. 061/206-26-24. (239329)

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

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

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

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли зо ва ну ку ћу
на 9 ари пла ца, на Ку де љар цу.
064/040-82-72. 
(238385)

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

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ плац 10 ари, Ја -
буч ки пут код „Пи ва ше ви ћа”,
це на 15.000. 060/353-99-10.
(239006)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Омо љи ци,
ме њам за стан. 064/168-84-32.
(239008)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу на Зла -
ти бо ру, мо же за ме на – стан,
ку ћа у Пан че ву. 064/668-89-
00. (239059)
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ПРО ДА ЈЕМ плац, Ми са, до зво -
ље на град ња. 064/866-23-36.
(239073)

КУ ЋА на Стре ли шту, 70 м2, по -
моћ ни објек ти, ве ли ки плац,
мо же за ме на за ма њи стан уз
до пла ту. 066/351-808.
(239029)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу у
Пан че ву за се ло у око ли ни.
061/156-70-52. (239039)

БА ШТА, 6 ари, на про да ју, Но -
во се љан ски пут. Тел. 063/865-
80-77. (239042)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Омо љи ца-По ња -
ви ца, ле га ли зо ва на ку ћа 66 +
33 м2, три со бе, во да, ка на ли -
за ци ја, ку па ти ло, по друм 17
ари, воћ њак, 20.000 евра.
064/384-48-40. (239045)

КУ ЋА, Пан че во, Ца ра Ду ша на
100, 176 м2, на 8 ари пла ца.
013/251-66-46. (239046)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 150 м2, 7,5 ари,
про да јем/ме њам за пан че вач -
ки стан. 064/928-89-68.
(239053)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 80 м2, Пан че -
во, ши ри цен тар, 29.000, сва -
ко ја ки до го вор. 064/902-28-
80. (239078)

ВИ КЕН ДИ ЦА, 15 ари, на два
пла ца, уре ђе на, ле га ли зо ва на.
013/251-42-66, 064/489-40-36.
(239097)

НО ВА МИ СА, 24 ара, ку ћа 156
м2, 31.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239126)

КО ТЕЖ 1, но ви ја град ња, 160
м2, 3 ара, гре ја ње, 75.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (239127)

МАР ГИ ТА, по че так, 100 м2,
1.5 ар, без ула га ња, 70.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (239127)

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

ВИ КЕН ДИ ЦА, До ло вач ки пут,
13 ари, огра ђе но, 50 м2, ку па -
ти ло, 55.000 евра. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-05-71.
(239139)

ЗБОГ од ла ска у ино стран ство
хит но ку ћа у Ба нат ском Бре -
стов цу, Ж. Јо ва но вић 47.
062/140-32-36, 065/372-280.
(239136)

ЧЕ ТВО РО СОБ НА ку ћа, То по -
ла, ЕГ, 3 ара, 28.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534.
(239139)

НО ВА ле па ку ћа, 120 м2, 10
ари, асвалт, 36.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (239139)

ПЛАЦ у Омо љи ци, 11,5 ари са
за по че тим објек том. 
Вла сник. 064/260-05-34.
(239159)

ЈА БУ КА, при зем на ку ћа 100
м2, вла сник. 064/412-95-88.
(239168)

ПРО ДА ЈЕМ ма њу ку ћу, Ба ва -
ни штан ски пут. 063/845-45-80,
062/192-61-48. (239173)

КУ ЋА, но ва Ми са, 288 м2, мо -
же ета жно, вла сник, 62.000
евра. 065/554-69-23. (239184)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара, дво соб на,
но ви ја, при зем на, 33.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(239201)

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.  (239201)

ОМО ЉИ ЦА, 126 м2, сре ђе на,
по друм, 2 ара, 20.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(239201)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара, дво со бан,
но ви ја, до бра, 33.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(239201)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу и по моћ не
објек те, но ви ја град ња, по вољ -
но, Б. Бре сто вац. 065/872-50-
87. Зо ри ца. (239205)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће у цен тру
гра да, по вољ но, вре ди огле да -
ти., 063/756-06-04. (239222)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу 2,
Мак си ма Гор ког, 3.8 ара.
063/301-360. (239219)

СТА РА МИ СА, Ба ниј ска, 11,3
ара пла ца, 23.000.  (49), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(239224)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на, 139
м2 + ло кал,  30 м2, на 7, 29
ари, 32.000. (49), „Пер фект”,
064/348-05-68. (239224)

КА РА У ЛА, 43 м2, на 50 ари,
23.500 евра. (49), „Пер фект”,
064/348-05-68. (239224)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ста ра Ми са.
Тел. 069/223-24-25. (239226)

ТО ПО ЛА, 150 м2, три стам бе -
не је ди ни це, 9 ари, сре ђе на,
34.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 351-061,
063/274-951. (239208)

КУ ЋА за ру ше ње, Гор њи град,
5 ари, 45.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (239230)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВА, ку ћа усе љи ва,
88 м2, 2 ара, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (23923

ПРО ДА ЈЕМ плац 17,5 ари, на
Ја буч ком пу ту, по вољ но.
069/186-54-05. (239030)

КУ ЋА, цен тар, 140 м2, 85.000,
120 м2, 3 ара, 50.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (239240)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа, Пан че во,
окол на се ла. „Го ца”, 063/899-
77-00. (239240)

ТЕ СЛА, 180 м2, 4.-8 ари,
57.000, ста ра Ми са, 124 м2,
5,5 ари, 29.000; Ку де ља рац, 88
м2, 5 ари, 38.000. 061/662-91-
48. (239528)

КОД Тур ске гла ве, ку ћа пре -
пра вље на у два ло ка ла, дво ри -
шни стан, 2 ара, са мо 52.000.
(238), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 064/668-89-15. (238389)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не крет ни -
не”, по треб не ку ће на бо љим
ло ка ци ја ма. 064/668-89-15.
(238389)

КУ ЋА, Омо љи ца, 100 м2, 5,54
ара пла ца, 25.000 евра, до го -
вор. 064/142-83-45. (239283)

ПРО ДА ЈЕМ по ла лан ца, Кај -
мак ча лан ска  пре ко пру ге,
8.000 евра, до го вор. 
063/736-63-35. 
(239298)

БЕЗ по сред ни ка ку ћа на про -
да ју или за ме на за стан уз до -
пла ту. Со да ра, Дрин ска. Тел.
063/103-43-48. 
(239303)

ПРО ДА ЈЕМ плац 9 ари на Ба -
ва ни штан ском пу ту, гра ђе вин -
ска зо на, по вољ но. Тел.
066/363-454. (239336)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це, ку ћа 55
м2, на 3 ара пла ца, ле га ли зо ва -
но, вла сник, 1/1, 35.000 евра,
за ме на за стан у Пан че ву.
063/802-58-36. (239317)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це, плац 4
ара, гра ђе вин ски, стру ја, во да,
на сло њен на асвалт ни пут, до -
го вор. 063/802-58-36.
(239317)

ПЛАЦ 8 ари, Но во се љан ски
пут. 064/808-77-51. (239319)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу код Зе ле не
пи ја це, мо же и за ме на.
063/814-56-25. (239321)

КУ ЋА, 60 м2, 17.000 евра, ста -
ра Ми са. 061/664-39-26.
(234341)

ТРИ ЗА СЕБ НЕ ку ће на пла цу
од 7 ари, 40.000 евра. Ста ра
Ми са. 061/664-39-26.
(234341)

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. (239350)

КУ ЋА, 50 м2, на 9 ари пла ца,
са гра ђе вин ском до зво лом.
Пе ли стер ска 20. 065/410-97-
34. (239352)

НА 28 ари ви кен ди ца, 8.000,
ши ри цен тар, 16 ари, ку ћа
15.000. „Мил ка М”, 063/744-
28-66. (4709)

КУ ЋА 100 м2, у три ета же, по -
лов на, два пар кинг ме ста, гас.
069/822-48-24. (239356)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу у Ја бу ци.
069/271-19-22. (239355)

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

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

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

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

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

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

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)

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

ПРО ДА ЈЕМ ма њи дво со бан
стан, но во, са ба штом, цен тар,
за ме на за ве ћи, цен тар. 344-
931. (239028)

СТАН, по лу на ме штен, ве ћи,
но ва Ми са. Тел. 064/220-17-
25. (239042)

ГАР СО ЊЕ РА, 25 м2, ши ри
цен тар, без по сред ни ка,
19.000 евра, мо гућ до го вор.
060/034-74-33. (239043)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру, Ко теж
1 или ме њам за Вр њач ку Ба њу.
064/235-69-32. (239051)

СПЛАВ, те ра са, ба шта, 170 м2,
про да јем. 063/118-37-55. 

ЦЕН ТАР, дво со бан, 56 м2, IV,
ЦГ, 32.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ,  јед но со бан,
ВПР, III, 35 м2, ЦГ, 22.500.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(239096)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, III, 42
м2, ЦГ, 23.500. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-44-30.
(239096)

КО ТЕЖ 1, Осло бо ђе ња, дво со -
бан, III, 55 м2, ЦГ, 34.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (239096)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 72 м2,
VI, ЦГ, 41.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-44-30.
(239096)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, I, 50 м2,
ТА, 24.500. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30. (236)

ДВО И ПО СО БАН стан, 78 м2,
Стре ли ште, IV спрат, лифт, ЦГ,
ин тер фон, рам па за ко ли ца.
062/770-540. (239111)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2, кдлво со -
бан, 22.000; јед но со бан,
21.500. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(239114)

ТЕ СЛА, 41 м2, јед но и по со бан,
те ра са, 27.000; Ми са, нов,
22.000. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20. (239114)

МИ СА, 146 м2, тро соб на, 1/1,
38.000; дво со бан, нов, 30.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (239114)

ЦЕН ТАР, 31 м2, јед но со бан,
15.500; јед но и по со бан, 26.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (239114)

НО ВА МИ СА, но ви ста но ви,
јед но соб ни, дво соб ни ду плекс,
до го вор. Вла сник. 063/304-
222. (239131)

КО ТЕЖ 1, Ул. Осло бо ђе ња, 58
м2, III. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239126)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан, I,
22.500, сре ђен. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50. (2396)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, IV, ЦГ,
до го вор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239126)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град ња, 50
м2, дво со бан, II, ET. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(239126)

СО ДА РА, тро соб на, 83 м2,
сре ђен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239126)
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НО ВА МИ СА, 40 м2, I, ЦГ,
23.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (239126)

СО ДА РА, дво со бан, 52 м2, ЕТ,
27.000, сре ђен. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(239126)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан, 64 м2,
ТА, III, те ра са, 33.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (239127)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 32
м2 + те ра са, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.  (239127)

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. (239127)

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. (239127)

СО ДА РА, вој не згра де, дво и -
по со бан, ПР, сре ђен, 35.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.(239127)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52 м2,
III, ре но ви ран, усе љив, 27.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (239127)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по че так, дво со -
бан, 55 м2, II,  ЦГ, ре но ви ран,
31.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (239127)

СТРО ГИ цен тар, 54 м2, I спра -
та, иде ал но за кан це ла ри ју,
орид на ци ју, 35.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (239139)

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

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан стан
30 м2, на Стре ли шту. Тел.
013/321-338, 068/524-52-99.
(239137)

КО ТЕЖ, дво соб ни ста но ви,
29.000 – 33.000 евра. (470),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (239139)

ДВО И ПО СО БАН, АЛУ, ЕГ, две
те ра се, IV спрат, 66 м2, Те сла,
36.000, усе љив од мах. (470),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (239139)

КО ТЕЖ 1, про да јем јед но и по -
со бан од 45 и дво и по со бан од
66. 064/133-54-18. (239241)

СО ДА РА, дво и по со бан 63 м2,
IV спрат, ЦГ, ка блов ска. Тел.
344-254. (239142)

КО ТЕЖ, про да јем јед но соб не,
дво соб не, тро соб не ста но ве по
по вољ ним це на ма. „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (239160)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни стан,
ве ћи, мо гућ по се бан улаз.
064/986-21-74. 239149)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 35
м2, I спрат. 066/362-447,
013/362-447. (239174)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни стан,
укњи жен, са по моћ ним објек -
ти ма у Ка ча ре ву. 064/231-58-
40, 066/506-66-66. (239184)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53 м2,
VII спрат, ре но ви ран, 24.000
евра. 063/868-02-06. (239191)

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

КО ТЕЖ 1, јед но и по со бан, 45
м2,  27.000. (238),  „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(239244)

ГАР СО ЊЕ РА, сре ђе на, Са мач -
ки, 17 м2, II, 12.500. (238),
„Те сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (239244)

КО ТЕЖ 1, тро со бан, 66 м2,
ВПР, две те ра се, 37.000. (238),
„Те сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (239244)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ ста но ви и
ку ће на свим ло ка ци ја ма.
(300), Аген ци ја „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52. (239254)

СТАН у цен тру, 58 м2, ду плекс,
вла сник, 33.000 евра. 065/682-
59-86. (239305)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, бли зу  „Ави ва”,
48 м2, II, ЦГ, лифт, са га ра -
жом, 26.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (239258)

ЦЕН ТАР Стре ли шта, тро и по -
со бан, 82 м2, сре ђен, IV, ЦГ,
47.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (239258)

ЦЕН ТАР, 90 м2, тро со бан, пре -
леп, ЦГ, 50.000; Те сла, дво и -
по со бан, ВП, ЦГ, 27.500.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48. 

ТЕ СЛА, „Дис”. 46 м2, 1.5, те ра -
са, 27.000, до го вор. „Ме диа”,
064/223-99-20. (4709)

ЦЕН ТАР, 2.0, I, 54, 35.000;
Ко теж 2, 2.0, 28.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. (239247)

СО ДА РА, 1.0, ТА, 22.000;
Мар ги та, 60, 13.000; Стре ли -
ште, 2.5 , ЦГ, 29.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. (239247)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан, у
Ра ди во ја Ко ра ћа, стан у 7. ју -
ла. 064/317-36-31. (239281)

ЦЕН ТАР, нов стан, 37 +  12 м2,
од мах усе љив. 063/208-352.
(239274)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 66 м2,
са те ра сом + оста ва, VI спрат,
ЦГ, алу сто ла ри ја, ком плет но
ре но ви ран, 31.000 евра, до го -
вор. 064/613-24-28. (239294)

ПЕН ЗИ О НЕ РИ, до жи вот но из -
др жа ва ње по нај по вољ ни јим
усло ви ма. Пу на прав на си гур -
ност. „Ел пис” асо ци ја ци ја за
по моћ ста ри јим ли ци ма. Ми те
То па ло ви ћа 6, 061/324-40-85.
(239307)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, I, TA, уре -
дан, 24.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (239201)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, III,
39 м2, ЦГ, 22.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. (239201)

СА МАЧ КИ, 17 м2, III, ЦГ,
11.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (238507)

КНИ ЋА НИ НО ВА, но ви ји дво -
со бан, 61 м2, III, плин, 34.000.
(49), „Му станг”, 062/226-
901.(239201)

ЦЕН ТАР, јед но и по со бан, I, но -
ви ји, ЕГ, 40 м2, 29.000. (49),
„Му станг”, 062/129-94-67.
(239201)

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. (239201)

КО ТЕЖ 1, Ра до ва згра да, дво -
со бан, сре ђен, 58 + Т, 37.000.
(49), „Му станг”, 069/226-66-
58. (239201)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 30 м2 + Т,
II, TA, но во ку па ти ло, 22.500.
(49), „Му станг”, 069/226-66-
58. (239201)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52 м2, ЦГ,
VI спрат, на про да ју. 013/234-
86-07, 061/304-92-80.
(239214)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Со да ра, 54
м2, ЦГ, V спрат, усе љив. Тел.
064/824-17-13. (239226)

КО ТЕЖ, дво и по со бан 66 м2,
35.000; јед но и по со бан, 38 м2,
27.000. „Пер фект”, 064/348-
05-68. (239224)

СТРО ГИ цен тар, јед но и по соб -
на, 47 м2, 22.000; гар со ње ра,
28 м2, III, 19.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(239224)

МАР ГИ ТА, дво со бан, 56 м2, I,
ТА, ре но ви ран, 36.000.  (097),
„Пер фект”, 064/348-05-
68.(239224)

МАР ГИ ТА, дво со бан, 42 м2,
при зе мље, дво ри ште, 22.000.
(097), „Пер фект”, 064/348-05-
68.(239224)

СО ДА РА, дво со бан, 57 м2,
27.000; дво и по со бан, 70 м2,
36.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (239224)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 71 м2,
I, ЦГ, лифт, 41.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(239224)

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

МИ СА, јед но и по со бан, 38 м2,
21.000; тро со бан, 85 м2,
37.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (239224)

ТЕ СЛА, дво со бан, 55 м2, III,
ЦГ, лифт, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (239208)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 35
м2, ВП, ЦГ, усе љив, 22.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (239208)

СО ДА РА, дво со бан, 57 м2, IV,
ТА, 24.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (239208)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 63 м2, III,
ЦГ, 32.000. 063/274-951. 

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2, I,
ЦГ, сре ђен, усе љив, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (239208)

СО ДА РА, леп дво со бан, 53 м2,
I, ЦГ, 31.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (239230)

ЦЕН ТАР, III, 52 м2, двособaн,
ренoвиран, усе љив, 28.000.
(398),  „Го ца”, 063899-77-00.
(239240)

ЦЕН ТАР, стан до ули це, 50 м2,
19.500; 40 м2, јед но и по со бан,
нов, 28.000. „Го ца”, 063899-
77-00. (239240)

ЦЕН ТАР, 60 м2, I, 39.000; 74
м2, тро со бан, 47.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (239240)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 45 м2, дво со бан,
22.500; 39 м2, јед но со бан,
22.000; 58 м2, дво и по со бан,
29.000. „Го ца”, 063/899-77-00.
(239240)

ЦЕН ТАР, 30 м2, нов, 21.000;
17 м2, 14.000; 28 м2, 19.500.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(239240)

КО ТЕЖ, 58 м2, дво и по со бан,
сре ђен, 34.500; 83 м2, тро и по -
со бан, 48.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (239240)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 39
м2, ЦГ, по друм, те ра са, 23.000
евра. 063/803-05-69. 
(230916)

МИ СА, пот кро вље, 100 м2,
укњи же но, си ва фа за, са при -
кључ ци ма. 065/333-55-25.
(239334)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Со да ри, 57 м2, че твр ти спрат,
два лиф та, гле да на Та миш.
065/227-67-26. 
(239399)

ТЕ СЛА, 40 м2, при зе мље, са
ета жним гре ја њем. 063/329-
340. (239348)

ТЕ СЛА, дво со бан стан, I спрат,
53 м2, ЦГ, те ра са, по друм, од -
лич но ме сто. 062/112-33-70.
(239349)

ЈЕД НО СО БАН стан, 50 м2, 2
ара, ста ра Ми са, 9.900 евра.
061/664-39-26. (239341)

СТАН, Те сла, дво и по со бан, те -
ра са, оста ва, но во град ња.
069/822-48-24. (239356)

СТАН, Те сла, ду плекс, те ра са,
но во град ња, пар кинг ме сто,
ЦГ. 069/822-48-24. (239356)

СТАН, Стре ли ште, Цви ји ће ва,
јед но и по со бан, нов, пот кро -
вље. 069/822-48-24. (239356)
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ТРО СО БАН, цен тар, II, 78,
ПВЦ, 38.500; Те сла, IV, 61,
30.000. „Мил ка М”, 063/744-
28-66. (4709)

ЦЕН ТАР, од ли чан, 40, I, са мо
28.500, пре леп. „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4709)

ТЕ СЛА, ВП. 44, ком плет но ре -
но ви ран, са мо 27.000. „Мил ка
М”, 063/744-28-66. (4709)

ТО ПО ЛА, три стам бе не је ди -
ни це, пре ле по, усе љи во, са мо
35.000. „Мил ка М”, 063/744-
28-66. (4709)

СТА РА МИ СА, Ба ниј ска, 11,3
ара пла ца, 23.000.  (49), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. (23922)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на, 139
м2 + ло кал,  30 м2, на 7, 29
ари, 32.000. (49), „Пер фект”,
064/348-05-68. (239224)

КА РА У ЛА, 43 м2, на 50 ари,
23.500 евра. (49), „Пер фект”,
064/348-05-68. (239224)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ста ра Ми са.
Тел. 069/223-24-25. (239226)

ТО ПО ЛА, 150 м2, три стам бе -
не је ди ни це, 9 ари, сре ђе на,
34.000, до го вор. 

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. (239096)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви свих

струк ту ра Аген ци ји (238),

„Те сла не крет ни не”, 064/668-

89-15. (239244)

АГЕН ЦИ ЈИ „Кров” по треб ни

ста но ви, ку ће, цен тар, Те сла,

бр за ре а ли за ци ја. 

060/551-64-50. (239239)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
свих струк ту ра. Бр за и си гур на
ис пла та. „Пер фект”, 064/348-
05-68. (239224)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Те сли. 064/152-00-58. (СМС)

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

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан, ЦГ, I спрат, Со да ра.
060/051-02-44. (239020)

ИЗ ДА ЈЕМ леп стан у ку ћи, по -
се бан улаз. Тел. 064/137-48-67. 

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
Стре ли ште, цен тар. 064/170-
94-15. (239032)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан, Ко теж 1. 064/214-
41-79. (239040)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан у
цен тру и Стре ли шту. 060/721-
21-04. (239041)

У СА МАЧ КОМ из да јем на ме -
ште ну гар со ње ру сам цу, 80
евра. 062/361-676. (239044)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но со -
бан стан, Пан че во, Ж. Зре ња -
ни на 120-б. 063/725-23-43.
(239056)

ИЗ ДА ЈЕМ нов дво со бан ком -
фо ран стан, згра да, II, но ва
Ми са. 063/801-09-85.
(239061)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу, ку хи њу и ку -
па ти ло за по сле ни ма, пред ност
слу жбе ни ци ма. 
064/988-99-10, 061/189-00-93.
(239082)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру у Са мач ком. 062/859-77-
79. (239095)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан не на ме -
штен стан, ТА, Те сла. 063/392-
355. (239110)

СТАН, 30 м2, по себ ан улаз,
цен трал но гре ја ње, ин тер нет,
но ва Ми са. 064/248-94-34.
(239123)

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

ИЗ ДА ЈЕ МО ку ћу, на ме ште ну,
са ло ка лом или без. Тел.
063/841-16-27. (239113)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво ри шни на -
ме штен стан. 064/844-43-19.
(239145)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни тро со бан
стан, на ме штен, по себ но бро -
ји ло, улаз. Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-26. (239146)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со бан
стан, ТА, код Хо те ла „Та миш”,
80 евра. 064/122-48-07.
(239175)

ЗГРА ДА, из да јем дво со бан на -
ме штен стан, но ва Ми са, кли -
ма, ка блов ска. 064/231-23-59.
(239151)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со бан
стан, пре леп, вре ди ви де ти,
но ва Ми са, 100 евра + де по -
зит. 064/458-94-96. 
(239178)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме штен
стан са ЦГ, ка блов ска, ин тер -
нет, са ми ци. Тел. 378-093.
(239120)

СТАН, 80 м2, не на ме штен, ЦГ,
цен тар Стре ли шта, из да јем.
063/816-77-96. (239187)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Стре ли шту, VII спрат, ре но ви -
ран, 120 евра. 063/868-02-06.
(239191)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Ко те жу 2,
дво со бан, ком фо ран. Тел.
066/240-09-94, 061/635-55-42.
(239192)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме штен
стан код Ба зе на, од 1. ма ја.
060/132-00-85. 
(239429)

ИЗ ДА ЈЕМ но ве со бе за сту ден -
те. 064/217-48-56. (239219)
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ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу код Хо те ла
„Та миш”, за по слов ну ак тив -
ност. 062/347-667. (239253)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан пра зан
стан у Ули ци Жар ка Фо га ра -
ша. 064/878-02-07. (239282)

ИЗ ДА ЈЕМ на Ми си сам цу,
сам ци ма, на ме штен стна.
063/154-94-11, 033/171-96-16.
(239279)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан не на ме -
штен, ком плет но ре но ви ран
стан, Со да ра, пе ти спрат.
065/445-09-32. (239262)

ИЗ ДА ЈЕМ два ста на, на ме ште -
на, бли зу бу вља ка. 064/137-
47-89. (239264)

ИЗ ДА ЈЕ се рад ни ци ма ста но -
ви, на ме ште ни, ком плет плин -
ски шпо рет и ма ши на за веш.
064/137-47-89. (239264)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан ком фо ран
стан у стам бе ној згра ди, стро -
ги цен тар. 064/242-20-25.
(239285)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру на ме ште -
ну, за се бан улаз, цен тар, по -
вољ но. 061/131-79-04.
(239286)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан на
Ми си, код ОШ „Све ти Са ва”,
36 м2, ин тер нет, гре ја ње.
063/309-344. (239302)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со бан стан.
342-494, 065/217-51-89.
(239309)

ПРА ЗАН стан, но ва Ми са, 40
м2, без гре ја ња, 90 евра.
063/863-85-04. (239194)

СТАН у цен тру за ста но ва ње
или као по слов ни про стор.
061/811-63-59. (239200)

СТАН за из да ва ње, код Пре о -
бра жен ске цр кве. 062/801-55-
43. (239204)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со бан  стан на
Стре ли шту. Тел. 062/811-52-
96, 064/409-10-55. (239195)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, од мах усе љи ва,
сам ци ма, wi-fi, цен тар, по вољ -
но. 065/691-88-23. (239213)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан, Те -
сла, гре ја ње, кли ма, те ле фон,
пра зан, де по зит. 066/412-723.
(239238)

ИЗ ДА ЈЕМ леп јед но и по со бан
стан не на ме штен, на Ке ју. Тел.
063/168-43-22. 

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Ко теж 1.
061/136-53-19. (239342)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме штен
стан, у ку ћи, Стре ли ште.
064/503-75-57. (239353)

ГАР СО ЊЕ РУ ком плет но на ме -
ште ну, ма ле ко му на ли је, бли зу
цен тра, из да јем. 061/204-76-
26. (239345)

НА МЕ ШТЕН ма њи стан у цен -
тру, ка блов ска, ин тер нет, ета -
жно гре ја ње, из да јем.
060/555-85-62. (239345)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан не на ме -
штен стан у цен тру, ТА, 80
евра. 064/615-42-93. (239358)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це, из да јем
ку ћу, ле то ва ње, зи мо ва ње, ви -
кенд-ту ре. 063/802-58-36.
(239317)

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

ЛО КАЛ за из да ва ње у стро гом
цен тру гра да, Пив ни ца.
065/202-63-81, 064/668-87-38.
(4708)

ЛО КАЛ по вољ но из да јем, цен -
тар, 43 м2, Све тог Са ве 29, са -
лон ски, ви си на 3.40 м, из лог,
ро ло, аларм, кли ма, бес пла тан
пар кинг, спо ред ни улаз. Тел.
063/892-67-31, 064/143-91-40.
(238812)

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

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

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла, цен тар,
на ис тој ло ка ци ји, је дан опре -
мљен са лон ле по те. Вре ди ви -
де ти. 063/734-82-31 (239049)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про стор
од 100-400 м2, по го дан за раз -
не де лат но сти, тр го ви ну, про -
из вод њу, кан це ла ри је. Сре ђи -
ва ње по же ли за куп ца.
063/118-37-55 (239066)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про стор
140 м2, по го дан за ве ле про да -
је, спорт ске ак тив но сти, ор ди -
на ци ју, те ре та ну, плес, д. Ра -
ди о ни цу, мо же и на тер мин.
063/315-290 (239072)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, до ули -
це из лог, цен тар. 063/314-803
(239084)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2, код ау -
то бу ске ста ни це. 352-105
(239101)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло кал
са ку ћом. Но во се љан ски пут
113, Пан че во. 063/838-33-97
(239100)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про стор
52 м2, ТЦ Змај Јо ви на 2 лок. 2.
Тел: 060/562-62-96 (239147)

ПО ТРЕ БАН про стор 200-300
м2, град ски део, у се ли ма не,
ку пу јем. 062/140-67-16.
(239187)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 9
м2, на пи ја ци. 069/129-72-71
(239277)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Зе ле ној пи -
ја ци. Те ле фон 063/808-58-16
(239263)

ЛО КАЛ 40 м2, га ле ри ја, кли ма,
вен ти ла ци ја, ле по сре ђен. ТЦ
З. Јо ви на. 064/963-60-06,
(239269)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про стор у
стро гом цен тру. 064/267-72-17
(239255)

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

ЛО КАЛ, 30 м2, два улич на из -
ло га, стро ги цен тар, из да јем.
066/344-033. (239234

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про стор
или ма га цин ски про стор, 450
м2. 060/312-90-00. (239206)

ПРО ДА ЈЕМ или ме њам згра ду
1.650 м2, на 10 ари пла ца.
060/312-90-00. (239206)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру, 29
м2. 060/312-90-00. (239206)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 60 м2 у Бра ће
Јо ва но вић. 063/314-609.
239321)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за стан,
ло кал од 39 м2, у цен тру Стре -
ли шта. Тел. 064/267-71-74.
(239322)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла од 120
м2 и 80 м2 на Ја буч ком пу ту
43-ц. Тел. 063/759-12-47.
(239333)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ, по треб не
рад ни це за рад за ро шти љем.
063/897-55-04. (237531)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ, по треб не
рад ни це за рад за ро шти љем,
ло кал у цен тру. 063/834-88-10.
(237531)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ по тре бан
рад ник. Мо ше Пи ја де 86.
063/865-27-76 (239021)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це Са ис ку -
ством у пе ка ри. 065/330-48-
04. (239081)

ХИТ НО, по тре бан гра фич ки ди -
зај нер за рад у штам па ри ји.
065/434-07-96, мо же те и по сла -
ти CV на sitoexpress@gmail.com
(239103)

ПО ТРЕ БАН рад ник до 30 го -
ди на за рад на бу вља ку.
064/147-18-52 (239125)

ПО ТРЕ БАН ко зме ти чар, по -
жељ но ис ку ство. Есте тик сту -
дио „Пер ла”. 065/344-54-66,
013/353-842 (239170)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца, caffe
„Picasso”. 065/504-91-09,
065/504-91-07 (23180)

ПЕ КАР и по моћ ни рад ник за
пе че ње и раз воз хле ба, Б ка те -
го ри ја. 064/120-09-42 (23910)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри-це  са
ис ку ством за рад у ре сто ра ну.
063/830-75-23, 060/734-73-33
(231273)

ПО ТРЕ БАН пе кар и бу рек џи ја.
CV сла ти на мејл pekarasmilja-
nic@mts.rs или по штом на Ул.
Иве Кур јач ког 87, Пан че во
(239219)

ПО ТРЕ БАН пе кар и бу рек џи ја.
062/404-144 (239292)

ШИ ВА РИ по треб на по моћ на
рад ни ца за па ко ва ње и рав ну
ма ши ну. 063/330-335
(239295)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це са ис ку -
ством на ибер де ку и ен дле ри -
ци. 063/330-335 (239295)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у про да -
ји, ре сто ра ну „Пи ле ћи ду ћан”.
Тел: 013/377-230, 064/259-96-
62 (2392090)

ПО ТРЕ БАН рад ник за рад на
ибер де ку и ен дле ри ци.
060/131-81-70 (239299)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за гра ђе -
вин ску ли ма ри ју. 063/663-464
(239308)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри са ис ку -
ством. Тел. 064/393-56-90,
„Magnolija luх”, Пан че во. (ф)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
објек ту за сме штај. Оба ве зно
по зна ва ње ен гле ског. 060/043-
52-98. (239206)

ПО ТРЕ БАН пи ца-мај стор.
063/130-75-40. (239325)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад у
пе ка ри., 063/130-75-40.
(239325)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
ка фи ћу „Пе ти ца”, код Ау то бу -
ске ста ни це, до ћи на раз го вор
од 17 до 19 са ти. (239327)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у слот
клу бу „Kentacky”. Ми лан,
064/989-88-89. (239338)

ПО ТРЕ БАН ноћ ни чу вар пре ко
50 го ди на ста ро сти, сва ка дру -
га ноћ, про дав ни ци „Мла ђа”.
013/334-010. (ф)

ПО ТРЕ БАН пе кар и по моћ ни
рад ник на хле бу и со му ни ма.
Зва ти до 15 са ти. 063/680-594.
(239343)

ПО ТРЕ БАН ку вар са ис ку -
ством. Ви на ри ја „Ђу рић”,
063/329-340. (239348)

ПО ТРЕБ НА ка сир ка за рад у
ме са ри., 063/362-427.
(239354)

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)

ТРЕ БА вам рад ник за по вре -
ме не по сло ве. По зо ви те,
064/952-17-96. (СМС)

ТРЕ БА вам по моћ ни рад ник
на од ре ђе но или по вре ме но.
По зо ви те, 064/952-17-96.
(СМС)

КОМ БИ пре воз ро бе и ства ри,
ту ра у Пан че ву 1000 ди на ра.
062/ 890-58-18. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ме ша ли цу за бе тон,
са пре во зом 063/315-381.
(СМС)

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

ПО ПРА ВЉА МО/УГРА ЂУ ЈЕ МО
ПВЦ-АЛУ сто ла ри ју, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри, ро лет не, си -
гур но сна вра та, ста кло ре зач ке
услу ге. 060/545-34-04.
(238896)

ПАР КЕ ТАР, по став ка, хо бло -
ва ње, фу го ва ње, ла ки ра ње
пар ке та, по став ка ла ми на та.
060/476-81-55. (238442)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: по прав -
ке, пре прав ке – сла ви не, ку па -
ти ла, од гу ше ња ка на ли за ци је
од мах. 061/193-00-09.
(238841)

КО СИМ тра ву три ме ром – ба -
ште и дво ри шта, вр ло по вољ -
но. 061/683-67-48, 064/438-
12-46, Зо ран. (238768)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја, ро лет не,
ко мар ни ци, ве не ци ја не ри.
Угра ђу јем, по пра вљам, гурт не.
064/181-25-00. (238696)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, уград ња,
одр жа ва ње во де, ка на ли за ци -
је, ка би на, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-84-76.
(236053)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз 1.000 ди на -
ра, по пуст ван град ске, мо гућ -
ност рад ни ка. 064/482-65-53.
(237907)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја, ро лет не,
ко мар ни ци, тра ка сте за ве се,
ве не ци ја не ри, угра ђу јем/по -
пра вљам. 063/882-25-09.
(236068)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње дим ња -
ка, ко тло ва и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95. (238252)

ЧА СО ВИ хе ми је за основ це и
сред њо школ це. Ми ли ца,
065/474-13-33. (238227)

РА ДИ МО зи да ње, бе то ни ра ње,
оправ ке ста рих, но вих кро во -
ва, раз не изо ла ци је. 013/664-
491, 063/162-53-89. (238370)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке бој ле -
ра, шпо ре та, ин ди ка то ра, раз -
вод них та бли, ин ста ла ци ја.
Ми ћа, 064/310-44-88.
(238331)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ/одр жа ва ње свих
вр ста цен трал ног гре ја ња, га -
сно, елек тро, ЦО2, ба кар за ва -
ри ва ња, во до вод, ка на ли за ци -
ја. 064/660-08-31. (238559)

КУ ПА ЊЕ ста рих и бо ле сних
ли ца у по по днев ним са ти ма.
377-321, 063/234-857.
(238602)

ПЕ ДИ КИР, кур је очи, ура сли
нок ти, ма са жа те ра пе ут ска,
пар ци јал на, ре лакс.  061/308-
95-86. (239197)

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.
(239199)

КОМ БИ пре воз ства ри и ро бе,
са и без рад ни ка. 065/665-75-
10. (239211)

РА ДИ МО све фи зич ке по сло -
ве: ру ше ња ку ћа, раз би ја ње
бе то на, ис ко пи, ко ше ње тра ве.
064/122-69-78. (239220)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко ро ва, оба -
ра ње ста ба ла, бе то ни ра ња, чи -
шће ње та ва на. 060/035-47-40. 

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви, гипс, ла ми нат, ке ра -
ми ка, по вољ но, пен зи о не ри ма
по пуст. 061/141-38-02,
013/210-44-74. (239207)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја, уто -
вар/ис то вар, се лид бе, се че -
ње/це па ње др ва, ко па ње, ко -
ше ње, ру ше ње, раз би ја ње бе -
то на. Де јан, 061/626-14-50. 

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске услу -
ге. Алек сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03. (239332)

МА СА ЖА, Ни на. 063/843-25-
58, 061/224-50-39. (23935)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње, ре но -
ви ра ње кро во ва, де мит фа са -
де, кре че ње, по вољ но.
063/865-80-59. (239016)

КОМ БИ пре воз. Се лид бе у
свим прав ци ма. Злат ко.
064/227-68-03. (239038)

МОН ТЕР цен трал ног гре ја ња.
064/057-47-72. (239027)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка, хе ми -
ја, ме ха ни ка, ча со ви. Тел. 251-
19-81, 063/852-22-43. (23903)

НЕ ГУ ЈЕМ и бри нем о ста рим и
бо ле сним ли ци ма. По моћ у ку -
ћи. 065/555-13-76. (239035)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше -
ње ка на ли за ци је, ку па ти ла,
адап та ци је, за ме не, по прав ке
од мах. 013/331-657, 064/495-
77-59, 063/777-18-21. (23903)

ЧИ СТИМ по дру ме, та ва не, ру -
шим ста ре објек те, по вољ но.
Злат ко. Л064/227-68-03.
(239038)

ПО ПРАВ КА кро во ва, ша ло ва -
ње, зи да ње, мал те ри са ње, мо -
ле рај, за ме на про зо ра, об ра -
да. 066/944-55-90. (239062)

ПО ПРАВ КА кро во ва и остал их
гра ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76, 013/361-601.
(239067)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре че -
ње, фар ба ње сто ла ри је, гипс,
пен зи о не ри ма по пуст.
013/235-78-82, 062/856-64-94.
(239079)

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. (239080)

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.
(239102)

НЕ МАЧ КИ, ча со ви свим уз ра -
сти ма. Пре во ди, при пре ма по -
ла га ња свих ни воа зна ња. 352-
892, 061/656-04-04. (239104)

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.
(239109)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу ше -
ња ка на ли за ци је, адап та ци је
ку па ти ла, сер вис, од мах. 377-
930, 064/586-85-39. 
(239120)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет но, по у -
зда но, по вољ но. 063/318-780.
(239121)

РА ДИ МО ста ре и но ве кро во -
ве, зи да ње, бе то ни ра ње, фа са -
де, адап та ци је ста но ва, итд.
062/894-37-18, 064/183-16-36.
(239134)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по став ка,
хо бло ва ње и ла ки ра ње.
061/314-90-18, 601-892.
(239140)

ТВ и са те лит ске ан те не, мон та -
жа, ди ги та ли за ци ја ва шег ТВ-а.
064/866-20-70. (239154)

ЗА МЕ НА по ло мље ног цре па,
по прав ка кро ва, чи шће ње олу -
ка. 065/535-24-56. (239167).

ПСИ ХО ТЕ РА ПИ ЈА, ле че ње,
фо би ја, де пре си ја, бо ле сти за -
ви сно сти, по вољ но, ви ше го ди -
шње ис ку ство. 063/354-262.
(239169)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де, сто ла ри ја,
гипс, об ра де око про зо ра,
ком плет не адап та ци је.
063/893-39-94. (239171)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин ско пра -
ње на ме шта ја, ау то мо би ла.
На та ша. 361-474, 066/361-
474, 060/361-47-41. (239177)

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.
(239186)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње, де мит
фа са де, гипс, по вољ но, пен зи -
о не ри ма по пуст. 061/626-54-
06. (239266)

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

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи на -
ме штај са ис ку ством, тра жи
по сао. 064/120-77-64.
(239289)

ЧА СО ВИ ен гле ског, шпан ског
и срп ског, основ ци ма, по вољ -
но. Тел. 069/121-29-97.
(239291)

ДИ ПЛО МИ РА НИ ма те ма ти чар
и ста ти сти чар са огром ним ис -
ку ством у про гра ми ра њу, ча -
сви ма те ма ти ке, ста ти сти ке,
про гра ми ра ња. 065/506-85-41,
013/361-117, Сло бо дан.
(2392939

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, од -
воз шу та ма лим ки пе ром до 2
ку би ка. 065/334-23-38.
(239296)

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. (239310)

РА ДИ О НИ ЦА „Мetallim” про -
из во ди ме тал не кон струк ци је
кро во ве и кров но по кри ва ње
гра ђе вин ску ли ма ри ју. Ко ва не
огра де и ка пи је. 064/068-10-
85. (СМС)

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

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

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, ри -
зла, од воз шу та ма лим и ве ли -
ким ки пе ром. 064/648-24-50.
(236933)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, ру -
ше ње обје ка та, уто вар шу та,
раз би ја ње бе то на. 063/218-
894. (236933)

ШЉУ НАК, се па ри са ни шљу нак,
пе сак, се ја нац, ри зла, услу га
ви бро пло чом. 063/246-368. 

КА МИ ОН СКИ пре воз до 2 м³,
шљу нак, пе сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50. (236933)

ИС КОП ба ге ри ма: те ме ља, по -
дру ма, сеп тич ких ја ма, ка на -
ла, на си па ње те ре на. 063/218-
894. (236933)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка ми о на са
кор пом за рад на ви си ни, се -
че ње др ве ћа, ва ђе ње па ње ва.
063/218-894. (236933)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ те ле хен де -
ра ви си на ди за ња до 17 м, но -
си во сти 4 то не. 064/668-97-86.
(236933)

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА РИ ви љу -
шка ри ма на свим те ре ни ма,
до 10 то на. 063/218-894.
(236933)

ГИПС, спу ште ни пла фо ни,
пре град ни зи до ви, тер мо и зо -
ла ци ја, мо ле рај, ма те ри јал.
060/131-81-70. (239299)
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ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де ре,
за мр зи ва че, кли ме, шпо ре те,
бој ле ре, по пра вља мо ква ли тет -
но са га ран ци јом. Овла шће ни
сер вис „Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05. (239340)

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.
(239133)

ИНО СТРА НОМ пен зи о не ру, 67
го ди на, по треб на же на за по -
моћ у ку ћи. Стан, хра на, пла та
по до го во ру. 061/245-16-21.
(237798)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом го -
ди шњу пен зи о нер ску кар ту за
пре воз АТП-а Пан че во, на име
Пе тар Алт хајм из Пан че ва.
(239003)

УСА МЉЕ НИ, 58 го ди на, же ли
по знан ство уса мље не го спо ђе,
дру же ње. Тел. 060/025-89-59.
(239097)

ПЕН ЗИ О НЕР са не мач ком пен -
зи јом тра жи же ну ле пу, мр ша -
ву. Ши фра „Шту ка”. (239132)

ИНВ. ПЕН ЗИ О НЕР, 1968, тра -
жи же ну ра ди бра ка, об зиљ на,
слич них го ди на. 065/672-87-
01. (239155)

МУ ШКА РАЦ, 55 го ди на, ма те -
ри јал но обез бе ђен же ли да
упо зна же ну или де вој ку до 40
го ди на, ра ди дру же ња, из ла за -
ка. Зва ти од 21 сат. 013/352-
203. (239237)

ДО ЧУ ВА ЛА бих ста ри је осо бе
за не крет ни ну на се лу. Тел.
060/054-23-10. (239336)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це, из да јем
ку ћу, ле то ва ње, зи мо ва ње, ви -
кенд-ту ре. 063/802-58-36.
(239317)

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. (239054)

СЕР ВИС те ле ив зо ра, ра зних
елек тро-уре ђа ја, ау то-елек три -
ка, ау то-кљу че ва, уград ња ау -
то-ра ди ја. Де јан, 063/800-01-
96. (239069)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе у
Ср би ји и ино стран ству са рад -
ни ци ма или без. Мон та жа/де -
мон та жа, па ко ва ње, чи шће ње
ста но ва, од нос не по треб них
ства ри, од 0 – 24 са та.
064/047-55-55. (239112)

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. (239143)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром, по вољ но,
се ја нац, пе сак, шљу нак, ту ца -
ник, од во зим шут. 064/354-69-
94. (239189)

МО ЛЕ РАЈ, кре че ње, гле то ва ње,
тер мо и зо ла ци је, пре град ни зи -
до ви, пла фо ни, ма те ри јал.
060/131-81-70. (232990)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви и фа са де. 061/283-66-41,
062/156-02-07, 064/317-10-05.

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.
(239209)

ДУ БИН СКО пра ње на ме шта ја
„N tim 013”. 062/873-87-20.
(239324)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј ско и
дез ин фек ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну. 066/001-
050, 063/329-464. (239350)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦА „Би бац”,
ан ти бак те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње те пи ха, до воз,
од воз. 066/001-050, 063/329-
464. (239350)

ОГЛАСИ
marketing@pancevac-online.rs20 Петак, 21. април 2017.

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”  Бо рис,
све ре ла ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма, еки па рад -
ни ка, ку ти је, фо ли ја за за шти ту
на ме шта ја, 0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан до ла зак и
про це на по сла. Пла ћа ње мо гу -
ће че ко ви ма и пре ко ра чу на.
Бо рис. 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.se-
r.rs. (239150)

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. (239150)

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.
(239150)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе „Бом -
бон чић” – Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па рад ни ка,
мон та жа, де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па ко ва ње, фо -
ли ја за за шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!! Бо рис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.se-
r.rs.  (239150)

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. (239150)

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. (239150)

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)

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

„ПЕР ФЕКТ”, де мит фа са да, зи -
да ње, мал те ри са ње, гле то ва ње,
кре че ње, ке ра ми ка, кро во ви.
063/122-14-39. (238651)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе, ка ми о -
ном, еки па рад ни ка, по вољ но.
Вук. 063/278-117, 064/176-91-
85. (238497)

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

РАЗ БИ ЈА ЊЕ бе то на, из ра да
пар кин га, ру ше ње обје ка та, од -
воз шу та, ис коп. 063/246-368. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро бе.
Пан че во-да ље, це на до го вор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(238146)

КА МИ ОН СКИ пре воз до 2 м³,
шљу нак, пе сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50. (236933)

РАЗ БИ ЈА ЊЕ бе то на, из ра да
пар кин га, ру ше ње обје ка та, од -
воз шу та, ис коп. 063/246-368. 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше ње
ку па ти ла, ка на ли за ци је, адап -
та ци је, по прав ке, за ме не.
013/331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (239036)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу ше ње
ку па ти ла, ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те ри је, са ни та -
ри је, при кључ ка во де и ка на ли -
за ци је. Од 0-24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст. До ла зим
од мах. 013/235-39-21,
064/290-45-09. (239054)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

       У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из град њи
(„Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС,
132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве

О Г Л А Ш А В А
ИЗ ЛА ГА ЊЕ  НА  РА НИ ЈАВ НИ УВИД  

Из ме не и до пу не Пла на  ге не рал не  ре гу ла ци је 
це ли на 1-ши ри цен тар (круг оби ла зни це) 

у  на се ље ном ме сту Пан че во
Из ла жу се на ра ни јав ни увид  Из ме не и до пу не Пла на

ге не рал не  ре гу ла ци је це ли на 1-ши ри цен тар (круг оби ла зни -
це) у  на се ље ном ме сту Пан че во (у да љем тек сту План).
        Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од 15 да на и то
по чев од 21. 04. 2017.  до  12. 05. 2017. го ди не.
       На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на ра ни јав -
ни увид,  у згра ди Град ске  упра ве гра да Пан че ва, ул. Трг кра -
ља Пе тра I бр.2 - 4,  у  хо лу на ше стом спра ту,  као  и у кан -
це ла ри ји 610, сва ког рад ног да на  од 9 до 15 са ти.  Све ин -
фор ма ци је у ве зи са огла сом мо гу се до би ти  пу тем те ле фо -
на 013/308-905. 
       План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном об ли ку,
у тра ја њу  ра ног јав ног уви да, на зва нич ној  ин тер нет стра ни -
ци гра да Пан че ва.
       За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под не ти
при мед бе  у  то ку  тра ја ња ра ног  јав ног  уви да, ис кљу чи во у
пи са ном об ли ку, Град ској упра ви 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, пу тем пи сар ни це Град ске упра ве  гра да Пан че ва, Трг
кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во.  Еви ден ти ра не  при мед бе  и
су ге сти је  мо гу   ути ца ти  на  план ска  ре ше ња.

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

ПАН ЧЕ ВО 

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С 
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА

– ЛО КА ЛА

-   Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5, укуп не по вр ши не 10,52

м², на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња бб,  по

по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква -

драт ном.

-   Ло кал бр. 13 у ла ме ли 1, укуп не по вр ши не 10,52 м²,

на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња бб, по по чет -

ној цени од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква драт ном.

-   Ло кал бр. 9 у ла мели 9, укуп не по вр ши не 32,35 м²,

на „Зе ле ној пија ци”, Ули ца Осло бо ђе ња бб, по по -

чет ној це ни од 500,00 ди на ра по ме тру ква драт ном.

      Рок за дос га вља ње по ну да је 8 да на од да на об ја -

вљи ва ња Кон кур са. 

      Бли жи усло ви Кон кур са би ће ис так ну ти но огла -

сним та бла ма Рад не за јед ни це (Пан че во, Ди ми три ја

Ту цо ви ћа 7-а),  Роб не пи ја це „Ае ро дром” и Зе ле не пи -

ја це у Пан че ву.

       На осно ву од ред би Пра вил ни ка о бли жем уре ђи ва њу по -

ступ ка на бав ки на ко је се За кон о јав ним на бав ка ма не при -

ме њу је, број 884 од 05. 06. 2014.  го ди не и Од лу ке ди рек то ра

Ин сти ту та број 342/1 од 23. 03. 2017.  го ди не рас пи су је се

КОН КУРС ЗА ДО СТА ВЉА ЊЕ ПО НУ ДА ЗА УСЛУ ГУ ИЗ -

НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ МА ГА ЦИН СКОГ ПРО СТО РА

(300-700 м²) У ПАН ЧЕ ВУ З А ПО ТРЕ БЕ СЕК ТО РА ПРО -

ИЗ ВОД ЊЕ ИН СТИ ТУ ТА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ 

ЛЕ КО ВИ ТОГ БИ ЉА „ДР ЈО СИФ ПАН ЧИЋ”

       На бав ка услу ге из најм љи ва ње ма га цин ског про сто ра за

скла ди ште ње биљ них си ро ви на у су вом ста њу упа ко ва не у

сла ма ри це или на трон вре ће, ко је се сла жу на па ле та ма по

ви си ни за по тре бе Сек то ра про из вод ње Ин сти ту та за про у ча -

ва ње ле ко ви тог би ља „Др Јо сиф Пан чић” спро во ди се пре ма

еле мен ти ма ко ји су на ве де ни у огла су Ин сти ту та: 

•    У по гле ду из град ње  и оста лих зах те ва, про сто ри је ма га -

ци на мо ра ју ис пу ња ва ти усло ве пре ма Пра вил ни ку о са ни -

тар но-хи ги јен ским усло ви ма за објек те у ко ји ма се оба вља

про из вод ња и про мет жи вот них на мир ни ца и пред ме та оп -

ште упо тре бе („Сл. гла сник РС” 06/97, 52/97)

Рок за до ста вља ње по ну да је 05. 05. 2017. го ди не.

По ну де се до ста вља ју лич но или по штом са на зна ком: По -

ну да за Услу гу из најм љи ва ње ма га цин ског про сто ра у

Пан че ву за по тре бе Сек то ра про из вод ње Ин сти ту та за

про у ча ва ње ле ко ви тог би ља „Др Јо сиф Пан чић”  на адре -

си: Ин сти тут за про у ча ва ње ле ко ви тог би ља „Др Јо сиф

Пан чић”, Ул. Зе ле ни ве нац 2/III, 11000 Бе о град.

Livnici u Pančevu
potrebni radnici

– više izvršilaca mašinske struke – 

– Bravari, zavarivači, kalupari, pećari i električari

Mladje osobe, sa iskustvom do 2 godine, na sličnim po-

slovima .

Prijave putem maila office@livex.rs 

ili na telefon: 013/370-575

Mob. 064/641-77-68  i 064/641-77-67

Stari Tamiš A.D. Pančevo raspisuje konkurs za 

sledeće radno mesto:

TEHNOLOG

1 izvršilac

Opis posla:

·     Vođenje tehnološkog procesa u klanici

·     Analiza podataka i izvođenje zaključka

·     Vođenje propisanih evidencija

·     Osiguravanje higijenskih uslova proizvodnje

·     Održavanje kvalitetne komunikacije i saradnje

sa kupcima

·     Sprovođenje mera zaštite na radu u proizvodnji

Potrebne kvalifikacije:

·     VSS, VII/1 stepen stručne spreme, Poljopri-

vredni fakultet –prehrambena tehnologija ili Teh-

nološko-metalurški fakultet

·     Znanje engleskog jezika

·     Prethodno radno iskustvo nije neophodno

Veštine:

·     Odgovornost

·     Samostalnost u donošenju odluka

·     Sposobnost dobre usmene i pismene komuni-

kacije

Biografije (CV) slati na mail adresu:

zaposlenje@staritamis.rs

Konkurs je otvoren do 01. 05. 2017. godine

      На осно ву Ста ту та гра да Пан че ва, у скла ду са Од лу ком о бу џе ту гра да Пан че ва за 2017. го ди ну и Од лу ком о на -

чи ну, кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма за из бор про је ка та удру же ња гра ђа на у обла сти за шти те жи вот не сре ди не ко ји

се су фи нан си ра ју из бу џе та гра да Пан че ва, гра до на чел ник Гра да Пан че ва, рас пи су је

К О Н К У Р С 
ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ  ПРО ЈЕ КА ТА 

У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2017. ГО ДИ НУ

И

К О Н К У Р С 
ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ  ПРО ЈЕ КА ТА-МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА  

У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2017. ГО ДИ НУ

      Пра во уче шћа: ре ги стро ва на удру же ња гра ђа на са те ри то ри је Гра да Пан че ва ко ја се у окви ру ак тив но сти де -

фи ни са ним у свом Ста ту ту ба ве пи та њи ма за шти те жи вот не сре ди не као и ре ги стро ва на удру же ња ван те ри то ри је

Гра да Пан че ва ко ја се у окви ру ак тив но сти де фи ни са ним у свом Ста ту ту ба ве пи та њи ма за шти те жи вот не сре ди не

уко ли ко се пред ло же ни про јек ти ре а ли зу ју на те ри то ри ји гра да Пан че ва.

      Све нео п ход не ин фор ма ци је у ве зи усло ва за при ја вљи ва ње на овe кон курсe, о кри те ри ју ми ма за до де лу сред -

ста ва, о на чи ни ма вред но ва ња про је ка та и про је ка та-ма ни фе ста ци ја, као и при јав ни обра сци – на ла зе се на сај ту

Гра да Пан че ва: 

http://projekata-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-za-2017-godinu

http://projekata-manifestacija-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-za-2017-godinu

До ста вља ње при ја ва: У ро ку од 20 да на од да на об ја вљи ва ња у ло кал ном ли сту „Пан че вац” .

Кон такт те ле фон: 013/308-769 или 013/308-830, ло кал 769 

Пред ло ге про је ка та до ста ви ти у Услу жном цен тру Гра да Пан че ва, у за тво ре ној ко вер ти, са на зна ком:

При ја ва

К О Н К У Р С

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА У ОБЛА СТИ 

ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2017. ГО ДИ НУ

Град Пан че во

Трг Кра ља Пе тра I 2-4

26 000 Пан че во

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

Ко ми си ја за вред но ва ње про је ка та у обла сти за шти те

жи вот не сре ди не

Н Е   О Т В А Р А Т И !   

При ја ва

К О Н К У Р С

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА-МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У

ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2017. ГО ДИ НУ

Град Пан че во

Трг Кра ља Пе тра I 2-4

26 000 Пан че во

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

Ко ми си ја за вред но ва ње про је ка та у обла сти за шти те 

жи вот не сре ди не

Н Е   О Т В А Р А Т И !  

ДУШАН ДОЈЧИНОВИЋ

Увек и заувек. Хвала ти.

Твоји ДЕЈАН и ДИЈАНА
(115/239284)

22. апри ла, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да је мо го -

ди шњи по мен на шем дра гом

ЈА НОШ АН ДРА ШУ

Сва ким да ном нам све ви ше не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји
(138/4709)
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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.

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

У ве ли кој жа ло сти ја вља мо да је 14. апри ла 2017. бор бу са жи во том

из гу био пре ра но, у 68. го ди ни, мој во ље ни брат 

БЛА ГО ЈЕ СТО ЈА НО ВИЋ
18. III 1949 – 14. IV 2017.

ко га ће мо пам ти ти по до бро ти и по ште њу.

Ожа ло шће ни брат АЛЕК САН ДАР с по ро ди цом

(128/

У ве ли кој жа ло сти ја вља мо да је 14. апри ла 2017. бор бу са жи во том

из гу био пре ра но, у 68. го ди ни, мој во ље ни брат 

БЛА ГО ЈЕ СТО ЈА НО ВИЋ
18. III 1949 – 14. IV 2017.

ко га ће мо пам ти ти по до бро ти и по ште њу.

Ожа ло шће ни брат МИ ЛАН с по ро ди цом

(129/

У ве ли кој жа ло сти ја вља мо да је 14. апри ла 2017. бор бу са жи во том

из гу био пре ра но, у 68. го ди ни, мој во ље ни брат 

БЛА ГО ЈЕ СТО ЈА НО ВИЋ
18. III 1949 – 14. IV 2017.

ко га ће мо пам ти ти по до бро ти и по ште њу.

Ожа ло шће ни брат ДРА ГАН с по ро ди цом

(130/ 

У ве ли кој жа ло сти ја вља мо да је 14. апри ла 2017. бор бу са жи во том

из гу био пре ра но, у 68. го ди ни, наш во ље ни 

БЛА ГО ЈЕ СТО ЈА НО ВИЋ
18. III 1949 – 14. IV 2017.

ко га ће мо пам ти ти по до бро ти и по ште њу.

Са хра на ће би ти оба вље на у пе так, 21. апри ла 2017. го ди не на пра -

во слав ном гро бљу у До ло ву.

Ожа ло шће ни: су пру га ЛИМ ПИ ЈА ДА, син НЕ БОЈ ША с по ро ди цом

и ћер ка ТА ЊА с по ро ди цом

(125/

У ве ли кој жа ло сти ја вља мо да је 14. апри ла 2017. бор бу са жи во том

из гу био пре ра но, у 68. го ди ни, мој во ље ни брат 

БЛА ГО ЈЕ СТО ЈА НО ВИЋ
18. III 1949 – 14. IV 2017.

ко га ће мо пам ти ти по до бро ти и по ште њу.

Ожа ло шће на се стра РАТ КА с по ро ди цом 

(126/

У ве ли кој жа ло сти ја вља мо да је 14. апри ла 2017. бор бу са жи во том

из гу био пре ра но, у 68. го ди ни, мој во ље ни брат 

БЛА ГО ЈЕ СТО ЈА НО ВИЋ
18. III 1949 – 14. IV 2017.

ко га ће мо пам ти ти по до бро ти и по ште њу.

Ожа ло шће на се стра ГОР КА с по ро ди цом

(127/

После дуге и тешке болести 18. априла напустио нас је

ДУШАН ДОЈЧИНОВИЋ
21. VI 1945–18. IV 2017.

Сахрана је обављена 20. априла, у 13 сати, на Старом православ-

ном гробљу у Панчеву. 

Мили наш Душане, по вредноћи и правичности те памтимо, о тво-

јим делима причамо и тобом се поносимо.

Воле те твоји: супруга ГОЦА, син ДЕЈАН и ћерка ДИЈАНА

(112/239284)

ДУШАНЕ

Мили мој, све ти је Бог дао, диван посао, новац, пријатеље, добру

децу, одану жену... све осим здравља. Борили смо се две деценије

и ево, болест је победила. Твога даха нема, све остало ту је, као да

се тихо хвала из даљине чује. А заправо хвала теби домаћине мој,

око моје.

Твоја ГОЦА

(113/239284)

Мој мили брат

ДУШАН ДОЈЧИНОВИЋ
Напустио нас је. 

Тугују за њим и неизмерно жале његови 

ГАЈИЋИ из Торонта, сестра МИЛИЦА, зет ГАЈО,

ДУШИЦА и АЦО с породицама
(114/239284)

Једином зету

ДУШАНУ ДОЈЧИНОВИЋУ

Почивај у миру. Нека те анђели чувају.

Породица ЛАЗАРОВ
(114/239284)

По след њи по здрав на -

шој дра гој те ти

ЗО РИ 

ПА ВЛО ВИЋ

пре ми ну лој 13. апри ла

2017,  у 95. го ди ни.

Ожа ло шће ни: СА ЊА,

ПЕ ЂА, ГО ЦА и оста ли

при ја те љи

(51/239122)
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Веч но у на шим ср ци ма и ми сли ма

ЉУ БО ЈЕ БО ЈО ВИЋ

Не до ста ја ћеш нам за сва ко но во су тра.

Нај бо љем и нај во ље ни јем те чи.

Тво је ДА ЦА и НЕ НА

(78/239218)

За у век у на шим ср ци ма

ЉУ БО ЈЕ БО ЈО ВИЋ
1953–2017.

Не по сто је ре чи да ис ка жу тво ју ве ли чи -

ну, ни ти ре чи за на шу ту гу због твог пре -

ра ног од ла ска.

Тво ји: па ша ЗО РАН, сва ја СО ФИ ЈА, 

ДА НИ ЈЕ ЛА и НЕ ВЕ НА

(79/239219)

Последњи поздрав драгом брату

ЈОВАНУ СИМОВИЋУ
1941–2017.

Почивај у миру брате.
Твоја сестра НЕНА с породицом

(83/239032)

Последњи поздрав драгом брату

ЈОВАНУ СИМОВИЋУ
1941–2017.

Почивај у миру брате
Твоја сестра МАЦА с породицом

(84/239033)

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

ЉУБОЈУ БОЈОВИЋУ
1953–2017.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји: МИРА, МИРКО и НЕМАЊА

(86/239241)

ЉУБОЈЕ БОЈОВИЋ
1953–2017.

За тридесет две године предивног брака био си моја снага и осло-

нац. Никада те нећу прежалити и остаћеш заувек у моме срцу и се-

ћању.

Воли те твоја МИРА

(87/239241)

ЉУБОЈЕ БОЈОВИЋ
1953–2017.

Био си нам узор у свему, увек ведар и достојанствен, прави при-

мер родитеља и човека. Много смо од тебе научили.

Тата, чуваћемо те од заборава.

Твоји: МИРКО и НЕМАЊА

(88/239241)

Последњи поздрав во-

љеном брату и деверу

ЉУБУ

БОЈОВИЋУ

Брат БРАНКО и снаја

ЉУБИНКА

(89/239241)

Последњи поздрав во-

љеном брату

ЉУБУ

БОЈОВИЋУ

Браћа: БРАНКО, 

СЛОБО, МИЉАН, РАЦО

и ВУЛЕ

(90/239241)

Последњи поздрав мо-

ме вољеном зету

ЉУБУ

БОЈОВИЋУ

Ташта РАЈКА

(91/239241)

Последњи поздрав во-

љеном зету

ЉУБУ

БОЈОВИЋУ

од свастике РАДИЦЕ

с породицом

(92/230241)

ГОЈКО МАЛОБОВИЋ
1956– 2017.

Последњи поздрав драгом зету и тетку

од породице ДАБИЋ из Панчева
(104/239264)

18. априла 2017, преминуо је наш драги

ГОЈКО МАЛОБОВИЋ
1956–2017.

Заувек ћеш бити у нашим срцима. 

Сахрана ће се обавити 21. априла 2017. на Но-

вом гробљу, у 13 сати.

Мајка ЈЕЛА, синови ДАМИР и ЗОРАН, унук

НИКОЛА и браћа ЖИВКО и СЛАВКО
(106/239270)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш та -

та, де да и све кар

ЈО ВАН СИ МО ВИЋ
1941–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма. 

Ожа ло шће ни: син ПРЕ ДРАГ, ћер ке БРАН КА 

и ЉИ ЉА НА, уну ци МАР КО и ИВАН и сна ја

ДРА ГА НА
(122/239211)

17. апри ла 2017. на пу стио нас је

ЧЕ ДО МИР СТАН КО ВИЋ

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га БЛА ГИ ЦА, син МИ ЛАН,

ћер ке МИР ЈА НА, зет НИ КО ЛА и унук МА ТЕ ЈА
(9/239017)

По след њи по здрав бра ту

ЧЕ ДО МИ РУ СТАН КО ВИ ЋУ
1946–2017.

Успо ме ну на ње га чу ва ће мо за у век у на шим ср -

ци ма.

Од се стре БУ ДИ М КЕ, ТО ДОР КЕ и ЉУ БИ ЦЕ
(10/239017)

По след њи по здрав  дра гој

БО ЖА НИ 

КО СА НО ВИЋ

од ком ши ја у Сте ва на

Шу пљик ца 155

(58/239158)

СО ФИ ЈА МАК СИ МО ВИЋ
За у век ће оста ти у на шим ср ци ма.

По ро ди це: БО ДИ РО ГА и КУ ЗМА НОВ СКИ

(136/239350)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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Ту жна ср ца и с бо лом оба ве штавамо да је

11. апри ла 2017. пре ми нуо

ДО БРИ ВОЈ КО СТИЋ
1929–2017.

Са хра на је оба вље на 12. апри ла 2017, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

По след њи по здрав од си на ЧЕ ДО МИ РА,

сна је НА ДЕ и уну ка ДРА ГА НА 

и НЕ БОЈ ШЕ са сво јим по ро ди ца ма

(12/239020)

По след њи по здрав зе -

мља ку, дру гу и при ја те љу

ДА НЕ ТУ 

ГЛУМ ЦУ

Успо ме ну на пле ме нит

и ве дар лик чу ва ће 

по ро ди ца ЖА КУ ЛА

(16/239030)

16. мар та 2017, у 95. го ди ни пре ми нуо је

ПА ЈА КО ЗЛИ НА
1923–2017.

Ожа ло шће ни: ћер ка ЉУ БО МИ РА, зет 

МИ РО СЛАВ, по ро ди це ТР ЊА НАЦ, МИ ТРО ВИЋ,

ПА РЕ ЖА НИН и оста ла род би на и при ја те љи
(20/239050)

Ту жни смо, на пу стио нас је

ДРА ГО СЛАВ ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

БА ТА МА ЈОР

При ја те љи, дру го ви и осо бље 

из „Жу тог Ли ма на”
(11/239019)

ГЕ НА ОБРЕ НОВ
1954–2017.

По ро ди ца је за те бе увек би ла све ти ња.

Са че као си оче и ме не и бра та да по сла ви -

мо пра зник... А он да Ус крс у за ла зак сун -

ца и твог жи во та. Скло пио си очи на за ма -

ло мај чи ним и на шим ру ка ма и на пу стио

нас за у век.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га НА ДА, син 

МИ ЛАН, ћер ка МИ ЛЕ НА, сна ја МА ЈА,

уну ци МА РИ ЈА НА, ЛА ЗАР и МИ ЛАН

(21/239051)

По след њи по здрав дру гу

ДРА ГА НУ

ШКР БИ ЋУ

ШКИ БИ

Увек ће мо ми сли ти на

те бе.

Од ге не ра ци је 1952.

(24/239058

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ

ШКР БИ ЋУ

од по ро ди це ТРИ ВИЋ

(25/234060)

По след њи по здрав

ГЕ НИ
од тет ке ГО РИ ЦЕ, 

се стре и бра ће из Пан че ва

(29/2139068

По сле крат ке и те шке бо ле сти, 16. апри ла 2017. пре ми нуо је наш

дра ги

ДА НЕ ГЛУ МАЦ
1931–2017.

Са хра на је оба вље на 18. апри ла 2017, на гро бљу Ко теж у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син МИ ЛЕ, сна ха БЕ БА, уну ке МИ ЛИ ЦА 

и МА РИ ЈА, као и род би на и при ја те љи

(38/239087)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ДА НЕ ТУ ГЛУМ ЦУ

од при је МА ЛЕ НЕ с по ро ди цом

(39/2390889

11. апри ла 2017. го ди не

по сле ду ге и те шке бо -

ле сти, у 88. го ди ни пре -

ми нуо је наш отац, таст

и де да

ДО БРИ ВО ЈЕ

КО СТИЋ

1929–2017.

Дра ги та та, по ку ша ли

смо све, био си хра бар

бо рац, али су дби на је

хте ла дру га чи је...

По чи вај у ми ру.

Тво ја ћер ка БУ БА 

с по ро ди цом

(46/239105)

По след њи по здрав

ШКИ БИ

Тво ји дру га ри из мла до сти: МАКС, ЈЕ ЦА, МИ ЋА ТРУ ЦА, 

МИ ЛЕ НА, БА ТА, СЛА ВИ ЦА, СИЛ ВИ ЈА, СТО ЈАН КА, ЈА ГО ДА,

ЖМИ ГИ, КЕ СА …

(48/

ДРА ГАН ШКР БИЋ
По след њи по здрав дра гом бра ту и уја ку 

од се стре БО СИЉ КЕ с по ро ди цом

(60/239165)

По след њи по здрав оцу

ДРА ГА НУ

ШКР БИ ЋУ

ШКИ БИ

13. VIII 1952 – 2017.

Био си ве ли ка ле ген да.

Ле ген де ни кад не уми -

ру. Жи ве ћеш веч но у

мом ср цу и мо јим ми -

сли ма. Не ка те ан ђе ли

чу ва ју.

Во ли те твој син 

МИ ЛОШ

(61/139166)

Наш во ље ни

ДРА ГО СЛАВ 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

БА ТА МА ЈОР

на пу стио нас је 11. апри ла и оста вио у ду -

бо кој жа ло сти.

С љу ба вљу и ту гом се стра БО РИ СЛА ВА 

и се стрић СТА НИ СЛАВ

(70/239202)

Последњи поздрав чика

ДАНЕТУ

Почивај у миру, а ми

ћемо те се с поштова-

њем сећати.

Твоја ЈОКА

с породицом

(95/239252)

По след њи по здрав ком -

ши ји 

ДА НЕ ТУ
од ЈО ВЕ, ЈЕ ЛЕ НЕ и МАР КА

(123/239313)

11. априла, у 69. години

престало је да куца ве-

лико и племенито срце

наше вољене

БОЖАНЕ

КОСАНОВИЋ

1948–2017.

Ожалошћени: супруг

ЗЛАТКО, ћерке

СУЗАНА и МАЈА, унуке

ВЛАДАНА и НЕВЕНА

и сестрић СТРАХИЊА

(111/239280)

По след њи по здрав

ОЛИ ВЕ РИ ДА БИЋ

од ко ле га из про јект ног би роа „МС 1990”

(119/и)
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22. апри ла на вр ши ће се че ти ри ту жне го ди не от -

кад ни је с на ма на ша во ље на

ЗЛА ТА ЈО ВА НО ВИЋ
1937–2013.

Мно го не до ста јеш тво ји ма.

Су пруг РА ДО ВАН, уну ка СА ЊА и МА ЈА 

с по ро ди цом
(4/238449)

23. апри ла 2017. го ди не на вр ша ва ју се че ти ри

го ди не од бол ног ра стан ка са во ље ним

МИ ЛА НОМ ЈОЈ КИ ЋЕМ
2013–2017.

Оста вио си траг ко ји се не бри ше, до бро ту и пле -

мен ти ост ко ја се не за бо ра вља, љу бав ко ја је веч -

но при сут на и ту гу ко ја не про ла зи.

Су пру га ЈЕ ЛИ ЦА, син ЗО РАН и ћер ка ЗО РИ ЦА 

с по ро ди цом
(36/239083)

Про шло је пет го ди на

от ка ко се пре се ли ла у

веч ност на ша ми ла се -

стри чи на 

ЗО РА 
ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

рођ. Му нић
12. IV 2012 –  12. IV 2017.

Ту гу ју за њом ње не 
тет ке и уја ци

( 40/239089)

19. апри ла 2017. про шло је че тр де сет да на от ка да ни је с на ма мој

дра ги Јо ви ша

АН ТО НИ ЈЕ ЈО ВИ ШИЋ
1949–2017.

Бес крај но хва ла за љу бав, па жњу, то пли ну, зна ње и до бро ту ко је си
ми не се бич но пру жио и ко је не мо гу да за бо ра вим док по сто јим.

Тво ја су пру га СНЕ ЖА НА

(44/239094)

23. апри ла 2017. на вр ша ва се ту жних че тр де сет

да на от кад нас је на пу сти ла на ша ми ла мај ка, ба -

ка и пра ба ба

ТО ЈА ЦВИ ЈИЋ

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји: син ДРА ГАН и ћер ка ЗО РИ ЦА

с по ро ди ца ма
(71/239212)

Осмо го ди шњи по мен

ЈЕ ЛЕ НА ЈАН КО ВИЋ ЈЕ ЛА

Осам го ди на сва ког да на не пре ста но си у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: ЉУ БО и ЈО ВАН

(31/239074)

СЕЋАЊЕ

КОСТА

УВАЛИН

21. IV 1996 – 21. IV 2017.

Увек си с нама, у нашим

срцима.

Породица УВАЛИН

(94/239250)

26. апри ла на вр ша ва се шест ту жних ме се ци от -

кад нас је на пу сти ла на ша во ље на су пру га, мај ка

и ба ка

ЈА СМИ НА МИЦ КОВ СКИ
По но сни смо на Те бе и Твој ча стан жи вот. За -

хвал ни за све. 

Тво ји нај ми ли ји: су пруг ЖИВ КО, ћер ке 

АЛЕК САН ДРА и ВИ О ЛЕ ТА с по ро ди цом
(117/239288)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА 

ДА БИЋ

23. IV 2011–23. IV 2017.

Го ди не про ла зе, ти оста -

јеш у на шим ср ци ма. 

Син ВЕ ЛИ МИР, сна ја

РА ДА и уну ци ПЕ ТАР 

и АЛЕК САН ДАР

(124/239314)

МИ ЛАН 

ЧУ БРИЋ

Го ди на за го ди ном од -

ла зи, али се ћа ње за то -

бом не про ла зи, увек

во љен, ни кад не за бо ра -

вљен.

Тво ји: ћер ка 

ДУ ШАН КА, унук 

МИ ЛАН с по ро ди цом 

и уну ка НА ТА ША 

с по ро ди цом

(137/239357)

МИ ЛАН 

ПИ ЛИ ПО ВИЋ

По след њи по здрав де ди

Ми ла ну од МАР КА 

и ДАН КА и њи хо вих

ро ди те ља

(45/239099)

Наш во ље ни

МИ ЛАН ПИ ЛИ ПО ВИЋ
1934–2017.

пре ми нуо је 13. апри ла 2017. 

Са хра на је оба вље на 17. апри ла 2017, на

Но вом гро бљу. С љу ба вљу ће мо чу ва ти

успо ме ну на ње га.

Ње го ви: су пру га СТО ЈАН КА, ћер ке 

МИЛ КА и ТА ТЈА НА, унук НИ КО ЛА, 

уну ка ЈЕ ЛЕ НА, зе то ви ПРЕ ДРАГ 

и СИ НИ ША

(53/239122)

С по што ва њем опра шта мо се од на шег дра гог ко -

ле ге

ЂОР ЂА КЕ РЕ БИ ЋА
ад мин. рад ник у пен зи ји

Ко лек тив Оп ште бол ни це Пан че во 
(120/ф)

По што ва ном

ЂОР ЂУ КЕ РЕ БИ ЋУ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

БРАН КО ЈО ЦИЋ с по ро ди цом

(22/239055)

С тугом се опраштамо од нашег пријатеља

ЂОРЂА КЕРЕБИЋА

Остаћеш заувек у нашем сећању, са искреном

тугом и жалошћу за тобом и нашим пријатељ-

ством.

Последњи поздрав од прије МИЛИЦЕ, 

пријатеља ДЕЈАНА и ДРАГИШЕ с породицом
(82/239229)

Наш дра ги та та

БРА НИ СЛАВ НИ КО ЛИЋ
из не на да је пре ми нуо, у 83. го ди ни жи во та

Оби чан а та ко по се бан. Не се би чан, пун љу ба ви и

стр пље ња!

Жи ве ће за у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

За хвал не ћер ке НЕ НА, ЗО РИ ЦА и ВЕ СНА 

с по ро ди ца ма
(131/239330)

Наш дра ги

БОГ ДАН 

АЛЕК СИЋ
док тор ве те ри не

1936–2017.

пре ми нуо је 14. апри ла

2017.

Са хра на је оба вље на 15.

апри ла 2017, на гро бљу

у До ло ву.

Са ве чи том ту гом 

у ср цу опра шта ју се: 

су пру га ЗО РИ ЦА, ћер ка

ЈА СМИ НА, уну ци 

ВУ КА ШИН 

и БОГ ДА НА, зет ГО РАН

и оста ла род би на 

и при ја те љи

(42/239091)

На пу стио нас је кум и при ја тељ

МАК СИМ 
СТОЈ КОВ

Дра ги ку ме, не до ста ја ће нам тво ја до бро та и при ја тељ -
ство.

ДРА ГА НА ДЕ А НО ВИЋ с по ро ди цом

(17/239031)

Драга наша

МИЛКА РАДМАНОВИЋ
1936–2017.

Хвала ти за све. Остаћеш заувек у нашим срцима.

С љубављу твоји: унуци МИЛАН и ВЛАДИМИР

и снаја ВЕСНА
(93/239245)

МИЛКА

РАДМАНОВИЋ

Последњи поздрав

поштованој

комшиници од станара

у Улици Браће

Јовановић 16-а

(105/239267)
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Се ћа ње на ро ди те ље

СПИШ ЈАК

МА РИА                        АДАМ
1927–2002. 1925–2007.

Си но ви ЈО ЗЕФ, ЈА НО и МИ ША с по ро ди ца ма
(13/239022)

У су бо ту, 22. апри ла 2017.

да је мо ше сто ме сеч ни по -

мен на шој дра гој

ЗЛА ТИ 
ВУ ЈО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.
По чи вај у ми ру.

Твој син МИ ЉАН 
и ОЛИ ВЕ РА

(56/239148)

Про шла је два де сет јед на го ди на от ка да је умр ла мо ја

мај ка

АН ЂЕЛ КА ПО ПОВ
С ту гом и љу ба вљу ње на СЛА ВИ ЦА

(69/239138)

Се ћа ње на мо га де ду, ба ку и ро ди те ље

МАР ЈА НО ВИЋ                 ДВОР НИ ЧИЋ

ЖИ ВА    и    ЈЕ ЛЕ НА        МА ТЕ   и   АН ГЕ ЛИ НА
1901–1975. 1912–1978. 1922–1977.            1930–2007.

Хва ла Вам за сву љу бав, бри гу, из у зет ну до бро ту и по ште ње ко је
сте нам да ро ва ли.

Ваш унук и син ДРА ГАН ДВОР НИ ЧИЋ с по ро ди цом

(80/239220)

И после петнаест година је у мислима с нама

МАРКО ГРЕГОВИЋ
проф. математике

2002–2017.

ЦИЦА, ЗОРАН и МИЛИЦА
(85/239037)

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА
1990–2017.

Не може време, ни сва сила да одузму љу-

бав коју смо имали, нема тог лека који ће

да те отера у заборав. Постоји љубав коју

смрт не прекида и туга коју време не лечи.

С љубављу и поштовањем твоја супруга

ЈАСМИНА, син ВУК и ћерка ХЕЛЕНА

(96/239261)

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА
1990–2017.

Знам да сада само спаваш, али доћи ће дан да бу-

демо опет заједно одавде до вечности, где стал-

но Сунце сја, заувек само ти и ја.

Твоја вољена ЈАСМИНА
(97/239261)

БОЈАН ГОСТИЋ
ГЕНА

Драги Боки, прошло је
четрдесет дана откада
си отишао, а ми и даље
не можемо да верујемо
да те нема. 

Носићемо заувек
у срцима сећање

на најдражег зета, 
пашу и течу

(98/239261)

БОЈАН ГОСТИЋ

ГЕНА

Зете, никада те нећемо

заборавити.

Чуваћемо те заувек у

нашим срцима.

Твоја ташта, таст

и шурак

(99/239261)

БОЈАН ГОСТИЋ

ГЕНА

Бојане, нек те чувају ан-

ђели.

Од тече ДРАГАНА, 

тетке САЊЕ, сестре

ДРАГАНЕ и АЊЕ

(100/239261)

БОЈАН ГОСТИЋ

ГЕНА

Бојане, нек те чувају

анђели.

Од деде

ТОНЕТА

(101/239261)

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА
1990–2017.

Навршава се четрдесет дана откако си нас напу-

стио, а тугу у нашим срцима не може време да

избрише, јер увек си био део нашег живота и

вечно ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћени: отац САША, мајка ВЕРИЦА, 

сестра МАРИЈА и баба СТАНКА
(102/239260)

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА
1990–2017.

Време пролази, туга остаје, срце воли, бол не

престаје. Душа плаче, сећања не бледе, у мисли-

ма слике подсећају на тебе.

Сваки поглед у небо прича је за себе, у вечности

твојој поносни на тебе. Са нама заувек у срцима

нашим, са твојим осмехом и болом нашим.

Од брата БАНЕТА и ЈЕЛЕНЕ
(103/239260)

Четрдесетодневни помен

БОЈАН ГОСТИЋ

ГЕНА

Драги наш Боки, нека

те анђели чувају.

МИЛОВАН, ЉИЉА и

МИЛИЦА

(107/4709)

БОЈАН ГОСТИЋ

ГЕНА

С поносом ћемо те по-

мињати, по добру пам-

тити и увек волети.

Породице

ЈАКИМОВСКИ, 

ПЕТКОВСКИ

и ГОЛУБОВИЋ

(108/4709)

БОЈАН ГОСТИЋ

ГЕНА

Време пролази, али ти

заувек остајеш у нама,

наш добри анђеле. 

С великом тугом тетка

РАЈНА с породицом

(109/4709)

Четрдесетодневни по-

мен куму

БОЈАНУ

Поносни смо што смо те

имали, а тужни што смо

те изгубили.

Кум БОШИ

с породицом

(110239278)

Дра ги наш

ДРА ГО ЉУБ 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ – ФИ ЋА
Про шло је 35 го ди на от ка ко смо ма ту ри -

ра ли и ове го ди не смо опет за јед но. Ти си

у сва кој на шој при чи и сва ком на шем се -

ћа њу. Био си део на ше мла до сти и у њој

ћеш оста ти за у век. 

Тво ји ин фор ма ти ча ри, гим на зи ја 

„Урош Пре дић” ге не ра ци ја 80/82. 

(121/239306)

БО ЈАН ГО СТИЋ

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво је ко ле ге: СЛА ВЕ, ЗИ КА, БО КИ и МИ ША

(132/239337)

БО ЈАН ГО СТИЋ
Ни ка да те не ћу за бо ра ви ти. 

Увек ћеш ми би ти у ср цу и ми сли ма. 

Твој друг и кум СЛА ВЕ

(133/239337)

БО ЈАН ГО СТИЋ ГЕ НА
1990–2017.

Ве ру је мо да си са мо оти шао на не ко леп -

ше, мир ни је ме сто. 

Био си ве ли ки чо век за све нас, оста вио

не из бри сив траг, успо ме не ко је не бле де,

до бро ту ко ја се не за бо ра вља.

Чу ва ће мо те од за бо ра ва док смо жи ви.

Твој кум ПР ЛЕ и дру гар КО РИ ДА

(134/4709)

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.

БО ЈАН ГО СТИЋ 

ГЕ НА
Про шло је че тр де сет

да на от ка да 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.

БА НЕ, МИ ЋА, 

СЛА ВИ ЦА и МА ЈА

(139/4709)
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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.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ЂУ КА СА НА ДЕР
2013–2017.

Жи виш у на шим ср ци ма.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

БА ТА, МИ ЋА, чи ка БО ЛЕ и тет ка ВЕ РА

(23/239057)

Мом је ди ном си ну...

ЂУ КА СА НА ДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2017.

Си не мој, у овом гра ду све ме под се ћа на те бе – ули це, при ја те љи,
звук bmw-a, тра го ви тво јих сто па ла ко је са мо ја ви дим...

Ка ко да жи вим без те бе, без твог осме ха. Ка ко да по пу ним пра зни ну?

За ме не без те бе ни шта и ни чег не ма, са мо пу стош и не из мер на ту га.

Бо ли ме што ни си ус пео до са ња ти сво је сно ве, мно го бо ли...

Знаш ко ли ко те во лим, али ко ли ко не до ста јеш ни кад не ћеш са зна ти.

Успо ме не на твој лик чу ва ће увек тво ја ма ма

(32/239075)

Наш дра ги

ЂУ КА 
СА НА ДЕР

24. IV 2013 – 24. IV 2017.
Бол са ко јом жи ви мо
ко ли ка је, то са мо ми
зна мо.

Во ле те тво ји: ба ка 
ВИ ДА, тет ка МИ РА,

брат ЈО ВАН и се стра
СЛА ЂА НА

(33/239075

ЂУ КА 

СА НА ДЕР

24. IV 2013 – 24. IV 2017.

Ни вре ме ко је је про -

шло, ни вре ме ко је ће

про ћи не мо же те из -

бри са ти из мог ср ца.

Тво ја МА ЈА

(34/239076)

ЂУ КА 

СА НА ДЕР

24. IV 2013 – 24. IV 2017.

Све про шле го ди не и

вре ме не мо гу из бри са -

ти се ћа ње на те бе.

Не ће мо те за бо ра ви ти.

Тет ка ЗА ГА и НЕ ША

(35/239077)

25. апри ла, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу да је мо

че тр де сет ту жних да на

на шој дра гој 

МА ЈИ ВЕ РИ

По зи вам све ко ји је зна ју.

Ма јо мо ја, под ста ре цр -

не да не, оста ви ла си ме

да ту гу јем док сам жи ва.

Тво ја мај ка ЖИ ВА НА 

(49/239117)

ВЕ РА 
НИ КО ЛИЋ 

МА ЈА
Че тр де сет да на ни је са

на ма на ша дра га Ма ја.

Ма јо, не до ста је нам

тво ја ша ла, твој дра ги

осмех. Не ка те ан ђе ли

чу ва ју.

Твој кум ГО РАН

(50/239018)

22. апри ла 2017. го ди не

на вр ша ва се пет ту жних

го ди на отка ко ни је с на ма

ЗОР КА 

ХЛЕ БЈАН БЕ ЛА

1942–2012.

По но сни смо што смо

Те има ли та кву ка ква си

би ла – у све му је дин -

стве ну и не по но вљи ву.

Твој син МИ РО СЛАВ 

и уну ка КРИ СТИ НА

(57/239154)

24. апри ла је че ти ри го ди -

не ка ко је мој жи вот стао

ЂУ КА 
СА НА ДЕР

2013–2017.
Си не мој, Оки је умро за
Бе бом од ту ге, а ја ћу за
то бом.
Во ли те твој та та и ба ба

ЕВИ ЦА

(59/239162)

25. апри ла 2017. је че тр -

де сет да на отка ко је

пре ми нуо наш дра ги

СЛО БО ДАН 

ЂО КО ВИЋ

Срећ ни и за хвал ни што

смо те има ли, а са да ту -

жни јер нам мно го не -

до ста јеш.

МИ РА, СЕН КА, МА КИ

и НИ КО ЛАЈ

(62/239176)

Че ти ри ту жне го ди не без мог при ја те ља

ЂУ КЕ СА НА ДЕ РА
2013–2017.

И да ље си ту, и за у век ћеш би ти...

Во ли те твој брат КР ЛЕ
(65/239183)

23. апри ла је три на ест ту жних го ди на от ка ко ни је с на -

ма на ша во ље на

СТА НА ЛЕ ПЕ ДАТ
Ње ни: МИ ЛИ ЦА, СА ЊА, ДУ ШАН и МИ ЛАН

(67/4709)

У су бо ту, 22. апри ла 2017, у 10.30,  на Ка то -

лич ком гро бљу у Пан че ву да ва ће мо го ди -

шњи по мен на шој дра гој мај ци и су пру зи

МА РИ ЈИ ДУН ДО ВИЋ КИШ
15. IX 1956 – 29. IV 2016.

Го ди на про ђе, го ди на ду га, у ср ци ма на -

шим веч на је ту га. Оста на ср цу бол на ра -

на, а тек је про шло го ди ну да на.

Веч но ћеш жи ве ти у ср ци ма твог си на 

је дин ца МИ О ДРА ГА 

и су пру га ИШТВА НА твог ПИ ЛЕ ТА

(72/239215)

МА РИ ЈА 

ДУН ДО ВИЋ

КИШ
29. IV 2016 –  29. IV 2017.

Ку мо мо ја, с љу ба вљу

ко ју смрт не пре ки да и

ту гом ко ју вре ме не ле -

чи, док жи вим чу ва ћу те

од за бо ра ва.

Ку ма МИ КА

(73/239216)

Го ди шњи по мен

МА РИ ЈА ДУН ДО ВИЋ КИШ
2016–2017.

Мо јој се стри ци с љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да

и бес крај ном ту гом ко ју вре ме не ле чи.

Тво ја се ја ГО ГА, се стрић ГО РАН са МИ ОМ 

и AMY, се стри чи на КА ТА РИ НА и ЈУР ГЕН, 

се стри чи на ВА ЛЕ РИ ЈА и НИ КО
(74/239215)

Го ди шњи по мен мо јој ни кад не за бо ра вље ној ба ба 

МА РИ ЈИ ДУН ДО ВИЋ КИШ
2016–2017.

Во лим те на не бу као и на зе мљи.

Тво ја СИЛ ВИА
(75/239215)

Го ди шњи по мен мо јој ћер ки

МА РИ ЈИ ДУН ДО ВИЋ КИШ
2016–2017.

Не по сто ји то вре ме ко је ће убла жи ти мо ју бол и

ту гу. Чу вам те у ср цу.

Тво ја мај ка ДРА ГИ ЦА ДУН ДО ВИЋ
(76/239217)

Го ди шњи по мен се стри

МА РИ ЈИ ДУН ДО ВИЋ КИШ
2016–2017.

Док је нас би ће и те бе.

Твој брат МИ О ДРАГ ДУН ДО ВИЋ с по ро ди цом
(77/239217)

Година прође, дан ни-

када

ДИМИТРИЈЕ

МРВАЉЕВИЋ

МРЦИ МИЛЕ

22. априла, у 11.30, да-

ваћемо годишњи помен

вољеном супругу и оцу.

Супруга СЛАВИЦА, син

СТЕФАН, ћерке

МИЉАНА, ЈОВАНА

и НЕВЕНА

(81/239225)

IN MEMORIAM
20. апри ла 2017. на вр ша ва ју се че ти ри го ди не од смр -
ти на шег дра гог

ДИ МИ ТРИ ЈА ВУ КАЈ ЛО ВИ ЋА
дипл. прав ни ка

По ро ди ца

(2/238937)

Дра ги наш

СРЕЋ КО

ИЛИН ЧИЋ
1946–2008.

Про шло је ду гих де вет

го ди на и ни ка ко да се

на вик не мо да те не ма. 

Су пру га ДРА ГИ ЦА, син

СЛО БО ДАН и кћер ка

ИВА НА 

(118/239293)

Пет на ест го ди на ни си с

на ма

ВИ ДО ЈЕ ЗУ БО ВИЋ

Тво ја по ро ди ца

(135/239347)
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АЛЕК САН ДАР 

ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ
24. IV 2001 – 2017.

Вре ме не до но си за бо -

рав. Ту га у ср цу оста је,

ми ли наш.

Ан ђе ли не ка те чу ва ју.

По ро ди ца 

ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ

(1/2138657)

24. апри ла 2017. го ди не на вр ша ва се шест

ту жних го ди на от ка да ни је ви ше с на ма

на ша во ље на мај ка, су пру га и ба ка

НА ДА ГВО ЗДЕ НАЦ
Вре ме ни је убла жи ло ту гу ко ја тра је и тра -
ја ће веч но. Све што мо же мо ре ћи је да
нам бес крај но не до ста јеш.

За у век у ср ци ма и се ћа њу ње не по ро ди це.

По чи вај у ми ру во ље на.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка МИР ЈА НА, су пруг
ПА ВЛЕ, уну ка АН ТО НИ ЈА, унук АЛЕК СА

и зет ВЛА ДИ МИР

(5/238994)

У су бо ту, 22. апри ла, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу у Пан че ву, одр жа ће мо го ди шњи

по мен на шем

ПА ВЛУ АБРА МО ВИ ЋУ
1955–2016. 

Вре ме ко је је про шло ни је убла жи ло ту гу
и пра зни ну у на шим ср ци ма.

Веч но ће мо те во ле ти и пам ти ти.

Тво је ћер ке: МА ЈА и СА ЊА, зет НИ КО ЛА,
уну ка НИ КА, брат ЗЛАТ КО с по ро ди цом

и таст РА ДО ВАН

(3/238943)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЂОР ЂЕ БО ЖИЋ
Во ље ни не уми ру.

БУ БА и НА ДА

(6/238498)

Шест ту жних го ди на от -

ка ко ни је с на ма

ЗЛА ТА 

ПА ВЛОВ СКИ

22. IV 2011 – 22. IV 2017.

С по но сом те спо ми ње -

мо, с љу ба вљу те чу ва мо

у ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(7/239014)

ЉУ БИ ЦА 
БЈЕ ЛА НО ВИЋ

20. IV 2012 – 20. IV 2017.
Мно го је раз ло га да те
веч но пам ти мо, с по но -
сом и за хвла но шћу по -
ми ње мо и чу ва мо од за -
бо ра ва.

Твој су пруг МИ ЛАН,
син РА ДОШ и ћер ка
РА ДА с по ро ди ца ма

(8/239015)

У пе так, 21. апри ла 2017,

у 11 са ти, на Ка то лич -

ком гро бљу да је мо го ди -

шњи по мен дра гом су -

пру гу, те чи и при ја те љу

СЛО БО ДА НУ

ЂА ЈИ ЋУ

1942–2016.

Оста вио си до бро ту ко ја

се не за бо ра вља и ту гу

ко ја не про ла зи.

Су пру га ВЕ РА

(14/239022)

СЛО БО ДАН 

ЂА ЈИЋ

Про шла је јед на го ди на

без на шег ве ли ког при -

ја те ља.

Увек у се ћа њу наш те ча.

НЕ ЂА и АЦА

(15/239024)

У су бо ту, 22. апри ла

2017, у 11.30, на Ка то -

лич ком гро бљу да је мо

ше сто ме сеч ни по мен

на шој во ље ној

ЗО РИ ЦИ 

НЕ СТО РОВ

Тво ји нај ми ли ји

(18/239034)

19. април 2016. го ди не,

ту жан дан, из гу би ла сам

МИ РУ ПО БРУ

Мо ју дра гу при ја те љи цу

из Бе ле Цр кве, као пен -

зи о нер жи ве ла је у Пан -

че ву, где смо про ве ле

нај леп ше пен зи о нер ске

да не. Ни кад не за бо ра -

вље на.

Тво ја НЕ ГИ ЦА

(19/239037)

СЕ ЋА ЊЕ

ТЕ РЕ ЗИ ЈА

КО ВАЧ

1930–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: ТЕ РУ ШКА 

и БО РА с де цом

(26/239063)

СЕ ЋА ЊЕ
20. апри ла се на вр ша ва
два де сет го ди на од смр -
ти на шег дра гог

ЖИВ КА 
ЈОВ ЧИ ЋА

1997–2017.
Тво ји: су пру га СМИ ЉА,
си но ви ДЕ ЈАН и ПЕ ЂА,

се стре НА ДА и ПРО ДА НА 
с по ро ди ца ма

(27/239064)

СЕ ЋА ЊЕ

ФИ ЛИП 

МАР КО ВИЋ

1991–2017.

За бо рав не по сто ји.

И да ље не до ста јеш.

ЗЛА ТА, БРАН КО 

и ДУ ШКО с по ро ди ца ма

(28/239065)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА КР НЕ ТА

Про шле су че ти ри ту жне го ди не без те бе, али

тво ју љу бав, по жр тво ва ност и до бро ту ни ка да

не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји
(30/239070)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ЦА 

СТОЈ КО ВИЋ

19. IV 2015 – 19. IV 2017.

Чу ва мо је у на шим ср -

ци ма.

Ћер ке МИЛ КА 

и ДИВ НА с по ро ди ца ма

(37/239085)

24. апри ла 2017. го ди не на вр ша ва се шест ме се -

ци од смр ти на шег во ље ног су пру га, та те и де ке

МИ ЛА НА КО ВА ЧЕ ВИ ЋА
1938–2016.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша љу бав

ја ча од вре ме на и за бо ра ва.

Тво је: су пру га ДЕ САН КА, ћер ка ВЕ СНА и уну ка

АЛЕК САН ДРА
(41/239090)

ЈУ ГО СЛАВ АТА НАЦ КО ВИЋ 

ЈУ ГА БА КИН
26. III 1960 – 18. IV 2013.

Ка ко го ди не про ла зе, не је ња ва ју ту ге, мо -

ре су за ис пла ка смо без на шег Ју ге.

Ср ца бол бо лу ју и увек ће та ко, са мо ре чи

хва ле зна мо ре ћи ће сва ко. Про на шао си

све тло у ту не лу на кра ју, и нај леп ши си

ан ђео та мо го ре у ра ју.

За у век у ср ци ма: су пру га РА ДИ ЦА, ћер ке

МИР ЈА НА и МА РИ ЈА НА с по ро ди ца ма

(43/239092)

У су бо ту, 29. апри ла, у

11 са ти, на Но вом гро -

бљу обе ле жи ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен

КР СТЕ 
ПЕ ТРЕ СКИ

1949–2016.
Од по ро ди це 

ПЕ ТРЕ СКИ, ЈЕВ ТИЋ 
и ПЕ ТРОВ СКИ

(47/239106)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИН КА 

ДО ШЉА
1938–2009.

Без те бе је сву да бол и

ти ши на, а у на шим до мо -

ви ма ве ли ка пра зни на.

Син СЛА ВО МИР 

и ћер ка ЈА СМИ НА 

с по ро ди ца ма

(52/239124)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

БО ГО ЉУБ ЈО ВА НОВ
1948–2007.

Про шло је де сет го ди на од пре ра не смр ти на шег

во ље ног Бо го љу ба Јо ва но ва.

По ро ди ца ЈО ВА НОВ
(54/239135)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР РА ДА НОВ
24. IV 2014 – 24. IV 2017.

С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.
Су пру га ЦИ ЦА и ћер ка ЗО РИ ЦА

(55/239138)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН 
С. МАР КОВ

2002–2017.
По ро ди ца

(63/239196)

РА ДО МИ РО ВИЋ

СА ВО ТИ ЈЕ                МАК СИ ЈА НА
1999–2017.                                2011–2017.

Бол за ва ма ни кад не пре ста је. 
ВУ ЛЕ и ЗЛА ТА

(64/239181)

СЕ ЋА ЊЕ

КО СТА 

ЊАМ ЦУЉ

2013–2017.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(66/239193)

У су бо ту, 22. апри ла да -

ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен на шем дра гом

ЧЕ ДО МИ РУ

МА ЛИ МАР КО ВУ

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(68/239196)
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На осно ву за кључ ка о унов че њу це ло куп не имо ви не сте чај ног ду жни ка, ко ји је до нео сте чај ни су ди ја 21. 10.

2008. го ди не, Ст. бр.7/2010, а у скла ду са За ко ном о сте чај ном по ступ ку („Сл. гл.РС” број 84/2004) и На ци о нал ним

стан дар дом број 5 – На ци о нал ни стан дард о на чи ну и по ступ ку унов че ња имо ви не сте чај ног, сте чај ни управ ник

сте чај ног ду жни ка

ДОО „МА ЛО ПРО ДА ЈА” у сте ча ју из Пан че ва, Ул. Змај Јо ви на 26-а

ОГЛА ША ВА
про да ју имо ви не јав ним при ку пља њем по ну да

Про це ње на вред ност имо ви не ни је ми ни мал но при хва тљи ва вред ност, ни ти је на дру ги на чин оба ве зу ју -

ћа или опре де љу ју ћа за по ну ђа ча при ли ком од ре ђи ва ња ви си не по ну де. 

Сте чај ни управ ник је ду жан да при хва ти нај ви шу до ста вље ну по ну ду, уко ли ко је иста из над 50% од про -

це ње не вред но сти пред ме та про да је. Ако нај ви ша до ста вље на по ну да из но си ма ње од 50% од про це ње не

вред но сти пред ме та про да је, сте чај ни управ ник је ду жан да пре при хва та ња та кве по ну де до би је са гла сност

од бо ра по ве ри ла ца.

Пра во на уче шће у по ступ ку про да је има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја:

1. на кон до би ја ња про фак ту ре, из вр ше упла ту ра ди от ку па про дај не до ку мен та ци је у из но су од 10.000,00 ди на -

ра. Про фак ту ра се мо же пре у зе ти на адре си сте чај ног управ ни ка у Пан че ву, Ко теж Ива на Ми лу ти но ви ћа 2, сва ког

рад ног да на у пе ри о ду од 9 до 14 са ти, уз оба ве зну на ја ву. Рок за от куп про дај не до ку мен та ци је је 16. 05. 2017. го -

ди не;

2. упла те де по зит (са по зи вом на ред ни број имо вин ске це ли не из огла са) на те ку ћи ра чун сте чај ног ду жни ка бр:

355–0003200052116-31, или по ло же нео по зи ву пр во кла сну бан кар ску га ран ци ју на пла ти ву на пр ви по зив, нај ка -

сни је 5 рад них да на пре одр жа ва ња про да је (рок за упла ту де по зи та је 16. 05. 2017.го ди не). У слу ча ју да се као де -

по зит по ло жи пр во кла сна бан кар ска га ран ци ја, ори ги нал исте се ра ди про ве ре мо ра до ста ви ти ис кљу чи во лич но

сте чај ном управ ни ку, нај ка сни је 16. 05. 2017. го ди не до 15 са ти.У об зир ће се узе ти са мо бан кар ске га ран ци је ко -

је при стиг ну на на зна че ну адре су у на зна че но вре ме. Бан кар ска га ран ци ја мо ра има ти рок ва же ња до 22. 06. 2017.

го ди не.

3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

Имо ви на се ку пу је у ви ђе ном ста њу и мо же се раз гле да ти на кон от ку па про дај не до ку мен та ци је, сва ким рад -

ним да ном од 10 до 14 са ти а нај ка сни је 7 да на пре за ка за не про да је (уз прет ход ну на ја ву по ве ре ни ку сте чај ног

управ ни ка).

За тво ре не по ну де до ста вља ју се на адре су сте чај ног управ ни ка. Крај њи рок за до ста вља ње по ну да је 22.

05. 2017. го ди не до 10.45 .

У раз ма тра ње ће се узе ти са мо по ну де у пи са ној фор ми, до ста вље не у за пе ча ће ним ко вер та ма са на зна -

ком „По ну да” на ко вер ти, на зи вом сте чај ног ду жни ка, а ко је при стиг ну на на зна че ну адре су до на зна че ног

вре ме на. 

За пе ча ће на ко вер та тре ба да са др жи:

– при ја ву за уче шће у по ступ ку јав ног при ку пља ња по ну да;

– пот пи са ну по ну ду, уз на во ђе ње ја сно од ре ђе ног из но са за ку по ви ну пред ме та про да је;

– до каз о упла ти де по зи та или ко пи ју бан кар ске га ран ци је;

– пот пи са ну из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај де по зи та; 

– из вод из ре ги стра при вред них су бје ка та и ОП обра зац, ако се као по тен ци јал ни ку пац при ја вљу је прав но ли це;

– овла шће ње за за сту па ње, oдносно пред у зи ма ње кон крет них рад њи у по ступ ку про да је (за пу но моћ ни ке);

Сте чај ни управ ник не ће раз ма тра ти по ну де ко је не са др же ја сно од ре ђен из нос на ко ји по ну да гла си, по -

ну де ко је се по зи ва ју на не ку дру гу по ну ду, по ну де да те под усло вом, по ну де ко је се по зи ва ју на усло ве ко -

ји ни су пред ви ђе ни у про дај ној до ку мен та ци ји и огла су, као и по ну де уз ко је ни је по ло жен де по зит у пред -

ви ђе ном ро ку. 

Јав но отва ра ње по ну да одр жа ће се да на 22. 05. 2017. го ди не у 11 са ти (15 ми ну та по ис те ку вре ме на за при -

ку пља ње по ну да) на адре си: Аген ци ја „ГМГ”, Пан че во, Ко теж, Ива на Ми лу ти но ви ћа 2, у при су ству ко ми си је за

отва ра ње по ну да. По зи ва ју се по ну ђа чи, као и чла но ви од бо ра по ве ри ла ца да при су ству ју отва ра њу по ну да. Отва -

ра њу по ну да при сту пи ће се и ако чла но ви од бо ра по ве ри ла ца или не ко од по ну ђа ча не при су ству је про да ји.

Сте чај ни управ ник спро во ди јав но при ку пља ње по ну да та ко што:

1. чи та пра ви ла у по ступ ку јав ног при ку пља ња по ну да,

2. отвара достављене понуде,

3. ран ги ра по ну ђа че пре ма ви си ни до ста вље них по ну да,

4. одр жа ва ред на јав ном при ку пља њу по ну да,

5. про гла ша ва нај бо љег по ну ђа ча за куп ца, уко ли ко је нај ви ша по ну ђе на це на из над 50% од про це ње не вред но сти

пред ме та про да је,

6. до ста вља по ну ду нај бо љег по ну ђа ча од бо ру по ве ри ла ца на из ја шње ње, уко ли ко је иста ни жа од 50% од про це -

ње не вред но сти пред ме та про да је,

7. пот пи су је за пи сник.

У слу ча ју да на јав ном при ку пља њу по ну да по бе ди ку пац ко ји је де по зит обез бе дио бан кар ском га ран ци јом,

исти мо ра упла ти ти из нос де по зи та на ра чун сте чај ног ду жни ка, у ро ку од 2 рад на да на од да на при је ма оба ве ште -

ња о при хва та њу по ну де,  на кон че га ће му би ти вра ће на га ран ци ја.

Ку по про дај ни уго вор у фор ми од ре ђе ној за ко ном се пот пи су је под усло вом да је де по зит ко ји је обез бе ђен га -

ран ци јом упла ћен на ра чун сте чај ног ду жни ка.

Про гла ше ни ку пац је ду жан да упла ти пре о ста ли из нос ку по про дај не це не у ро ку од 8 да на од да на за кљу чи ва -

ња ку по про дај ног уго во ра у за ко ном про пи са ној фор ми.

Сте чај ни управ ник ће вра ти ти де по зит сва ком по ну ђа чу чи ја по ну да не бу де при хва ће на, у ро ку од три рад на

да на од да на одр жа ва ња јав ног при ку пља ња по ну да. По ну ђач гу би пра во на по вра ћај де по зи та уко ли ко:

– не под не се по ну ду, или под не се по ну ду ко ја не са др жи оба ве зне еле мен те; 

– не пот пи ше ку по про дај ни уго вор у фор ми од ре ђе ној за ко ном, или

– бу де про гла шен за куп ца, а не упла ти ку по про дај ну це ну у пред ви ђе ном ро ку и на про пи са ни на чин. 

По ре зи и тро шко ви ре а ли за ци је ку по про да је у це ло сти па да ју на те рет куп ца.

У слу ча ју да за куп ца у по ступ ку про да је бу де про гла ше но прав но или фи зич ко ли це ко је под ле же оба ве зи под -

но ше ња при ја ве кон цен тра ци је, сход но од ред ба ма За ко на о за шти ти кон ку рен ци је („Сл. гла сник РС” бр. 51/2009),

усло ви и ро ко ви за кљу че ња јав но бе ле жнич ког за пи са би ће при ла го ђе ни ро ко ви ма од лу чи ва ња Ко ми си је за за шти -

ту кон ку рен ци је. У на ве де ном слу ча ју, про гла ше ном куп цу бан кар ска га ран ци ја ће би ти на пла ће на у ро ку пред ви -

ђе ним огла сом, од но сно де по зит ће би ти за др жан до до но ше ња од лу ке Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је.

Oвлашћено ли це: Гли го рић Ми ро слав, сте чај ни управ ник, кон такт те ле фон: 013/353-832 или 063/868-30-68.

На осно ву чл. 57 ст. 1 тач ка 6 За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и

вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС” бр.72/09, 52/2011, 55/2013) и на осно ву

чл. 44 ст. 1 тач ка 17

Ста ту та По љо при вред не шко ле  „Јо сиф Пан чић” Пан че во, те у скла ду са чл.

59 ст. 2

и ст.5 За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња и на осно ву чл. 55

По љо при вред не шко ле   „Јо сиф Пан чић” Пан че во те на осно ву чл. 57-60

Ста ту та

По љо при вред не шко ле „Јо сиф Пан чић” Пан че во, и на осно ву чл. 63 – чл. 66

Ста ту та

шко ле „Јо сиф Пан чић” Пан че во, Школ ски од бор По љо при вред не

шко ле  „Јо сиф Пан чић” Пан че во, на ХХХХ сед ни ци, одр жа ној да на

28. 03. 2017. го ди не је до нео од лу ку и овим пу тем

ОГЛА ША ВА КОН КУРС 

ЗА ИЗ БОР ДИ РЕК ТО РА ШКО ЛЕ
на ман дат ни пе ри од од че ти ри го ди не

На на ве де ни кон курс за рад но ме сто ди рек то ра шко ле

мо же да кон ку ри ше ли це ко је ис пу ња ва сле де ће усло ве, у скла ду са чл. 59

ст. 2 За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла -

сник РС” бр.72/09, 52/2011, 55/2013) и на осно ву чл. 59 ст. 5 За ко на о осно -

ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња и у скла ду са чл. 55 Ста ту та По љо при -

вред не шко ле „Јо сиф Пан чић”, Пан че во и то:

1) по се до ва ње од го ва ра ју ћег ви со ког обра зо ва ња (про пи са ног чла ном 8.

став 2. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња) за на став ни ка те

вр сте шко ле и под руч ја ра да, за пе да го га и пси хо ло га,

2) ис пу ње ност усло ва за при јем у рад ни од нос у уста но ви за обра зо ва ње и

вас пи та ње (про пи са них чла ном 120. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња

и вас пи та ња) – тј.:

а) по се до ва ње од го ва ра ју ћег обра зо ва ња

б) да има пси хич ку, фи зич ку и здрав стве ну спо соб ност за рад са де цом и

уче ни ци ма

в)  да ни је осу ђи ва но прав но сна жном пре су дом за кри вич но де ло за ко је је

из ре че на без у слов на ка зна за тво ра у тра ја њу од нај ма ње три ме се ца, као и

за кри вич на де ла на си ље у по ро ди ци, од у зи ма ње ма ло лет ног ли ца, за пу шта -

ње и зло ста вља ње ма ло лет ног ли ца или ро до скрв ње ње, за кри вич но де ло

при ма ње ми та или да ва ње ми та, за кри вич но де ло из гру пе кри вич них де ла

про тив пол не сло бо де, про тив прав ног са о бра ћа ја и про тив чо веч но сти и

дру гих до ба ра за шти ће них ме ђу на род ним пра вом, без об зи ра на из ре че ну

кри вич ну санк ци ју, и за ко је ни је, у скла ду са за ко ном, утвр ђе но дис кри ми -

на тор но по на ша ње

г) да има др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је

д) да зна је зик на ко ме се из во ди обра зов но-вас пит ни рад у шко ли 

(зна ње срп ског је зи ка)

До ка зе под а и г уче сник кон кур са под но си уз при ја ву на кон курс, а до каз под

б се под но си пре за кљу че ња уго во ра о ра ду, а до каз под в при ба вља уста но ва.

3) нај ма ње пет го ди на ра да у уста но ви за обра зо ва ње и вас пи та ње, на по сло -

ви ма обра зо ва ња и вас пи та ња, на кон сте че ног од го ва ра ју ћег обра зо ва ња.

4) по се до ва ње до зво ле за рад - струч ног ис пи та или ис пи та за ли цен цу

5) обу ку и по ло жен ис пит за ди рек то ра уста но ве;

Уче сник кон кур са ко ји не ма по ло жен ис пит за ди рек то ра шко ле,уко ли ко

бу де иза бран по кон кур су за ди рек то ра, би ће ду жан да га по ло жи у ро ку од

го ди ну да на од да на сту па ња на ду жност.

Ди рек тор ко ји не по ло жи ис пит за ди рек то ра у ро ку од го ди ну да на од

да на сту па ња на ду жност, пре ста је му ду жност ди рек то ра.

Уз при ја ву на кон курс уче сник кон кур са тре ба да под не се:

1) до каз о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је (уве ре ње о др жа вљан ству или из -

вод из ма тич не књи ге ро ђе них);

2) ове рен пре пис или ове ре ну фо то ко пи ју ди пло ме о сте че ном од го ва ра ју -

ћем обра зо ва њу;

3) до каз о зна њу је зи ка на ко јем се из во ди обра зов но-вас пит ни рад у Шко ли

(до ста ви ти ове ре ну фо то ко пи ју ди пло ме као до каз о зна њу срп ског је зи ка,

или уко ли ко кан ди дат ни је за вр шио обра зо ва ње у Ре пу бли ци Ср би ји до ка зу -

је зна ње срп ског је зи ка уве ре њем са фа кул те та о по ло же ном ис пи ту –срп ски

је зик);

4) ове рен пре пис или ове ре ну фо то ко пи ју уве ре ња о по ло же ном струч ном

ис пи ту, од но сно ис пи ту за ли цен цу;

5) по твр ду о рад ном ста жу у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња;

6) рад ну би о гра фи ју;

7) оквир ни план ра да за вре ме ман да та;

8) до ка зе о по се до ва њу ор га ни за ци о них спо соб но сти (фа кул та тив но).

Пот пи са не при ја ве на кон курс са при ло зи ма се под но се не по сред но

Шко ли или пре по ру че ном по шиљ ком на адре су: По љо при вред на шко ла „Јо -

сиф Пан чић” Пан че во, Но во се љан ски пут бр. 31 - са на зна ком за кон курс.

Рок за под но ше ње при ја ва је 15 да на од да на об ја вљи ва ња. Не бла го вре ме не

или не пот пу не при ја ве не ће би ти узе те у раз ма тра ње.

До но ше ње од лу ке по Кон кур су ће се спро ве сти у скла ду са за ко ном и ро -

ко ви ма пред ви ђе ним Ста ту том шко ле.

Ли це за до дат не ин фор ма ци је у ве зи Кон кур са: Ми ле на Ра сто вић, се кре -

тар, на те ле фон: 013/219-00-23.

Пред мет про да је Про це ње на вред ност (дин.) Де по зит (дин.)

По слов ни про стор бр.3 - ло кал, укуп не

не то по вр ши не 119,14м², од че га у при -

зе мљу 64,49 м² и по дру му 54,65м²,

стам бе не згра де за ко лек тив но ста но ва -

ње бр.1 (По+Пр+8+Пк) из гра ђе не на

КП.2804/1 (03а,50м²) КО.Пан че во у

Пан че ву, ул. Осло бо ђе ња бр.23, све упи -

са но у лист не по крет носк ти бр.16429 КО

Пан че во и по крет не имо ви не - ин вен та ра

5.984.462,00 1.196.892,00



Про шле не де ље обе ле жен је
Свет ски дан на пу ште них жи -
во ти ња, што је ујед но би ла и
при ли ка да им се по све ти по -
себ на па жња. Зва ни чан да тум
обе ле жа ва ња, 4. април, уста -
но вљен је као дан ка да би се
тре ба ло се ти ти свих оних ма -
лих би ћа ко ја сва ко днев но
про во де жи вот на ули ца ма у
по тра зи за хра ном, во дом,
скло ни штем и ма лом па жњом
про ла зни ка и ста ра те ља.

Пре ма не ким ста ти сти ка ма,
чак 75 од сто укуп не по пу ла -
ци је па са и ма ча ка у све ту не -
ма дом, а на Ста ром кон ти -
нен ту про блем на пу шта ња
жи во ти ња нај и зра же ни ји је
баш у ју го и сточ ној Евро пи.
Нај ва жни ји раз лог за то је
нео д го вор но вла сни штво и
упра во про тив то га се бо ре
број не ор га ни за ци је, ин сти ту -
ци је и по је дин ци, ин си сти ра -
ју ћи пре све га на не ким од
глав них по сту ла та од го вор ног
вла сни штва, као што су чи по -
ва ње, вак ци ни са ње и сте ри ли -
за ци ја.

Дру штво при ја те ља жи во -
ти ња „Љу бим ци” је у са рад њи
с Пред школ ском уста но вом
„Деч ја ра дост” по во дом Свет -
ског да на на пу ште них жи во -
ти ња за по че ло се ри ју пре да -
ва ња за ма ли ша не у пан че -
вач ким вр ти ћи ма. Нај мла -
ђим су гра ђа ни ма на овај на -
чин би ће при бли же ни про -
бле ми на пу ште них жи во ти ња
и њи хов од нос пре ма љу ди ма
у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, и
то уз по моћ спе ци јал ног про -
гра ма „Пла ви пас”. На кон
еду ка ци је предшкол ци ће до -
би ти за да так да на цр та ју рад
на те му на пу ште них град ских
па са и ма ча ка: „На пу ште нац –
мој друг и ком ши ја”. Ли ков ни

ра до ви ће по за вр шет ку свих
еду ка тив но-кре а тив них ра ди -

о ни ца би ти из ло же ни у ода -
бра ном јав ном про сто ру, а
отва ра ње из ло жбе ће сво јим
кон цер том улеп ша ти ђа ци
сред ње му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур” из Пан че ва.

На пр ве две ра ди о ни це
пре ко сто пе де сет ма ли ша на
упо зна ло се с по на ша њем па -
са и ма ча ка, као и с про бле -
ми ма ко ји се мо гу ја ви ти у
ин тер ак ци ји с на пу ште ним
жи во ти ња ма. До за вр шет ка
свих ра ди о ни ца, тач ни је до
кра ја ме се ца, пла ни ра но је да
се у овај про је кат укљу чи де -
сет вр ти ћа и да се на тај на -
чин еду ку је пре ко шестсто
ма ли ша на.

Петак, 21. април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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има ли два омла дин ска пр ва -
ка: бра ћу Рат ко вић – Ми ло ја и
Ми ло ва на, као и нај пер спек -
тив ни јег де ча ка у Ср би ји –
Мар ка Ми ла но ви ћа, тро стру -
ког пр ва ка зе мље, а дру гог у
Евро пи. Оба ве за нам је да као
пр во ли га ши не гу је мо и жен -
ску еки пу, омла дин ски шах, а
у том по гле ду нај ви ше са ра ђу -
је мо са Основ ном шко лом
„Ми ка Ан тић”. Ту су и две
мла де Бре стов чан ке – Алек -

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

ће тан и на мно гим дру гим по -
љи ма – го во рио је де сет стра -
них је зи ка, на пи сао три де се -
так књи га, од лич но играо те -
нис и фуд бал, ра дио као вр -
хун ски но ви нар НИН-а, а пред
крај жи во та по чео је да се ба ви
и му зи ком, па је чак и из дао
CD – на во ди Ми тро вић.

Нај ста ри ји у зе мљи
Пан че вач ки ша хов ски клуб
но си Гли ги но име од пре пет
го ди на, ка да је на пра вље на и

пе де се тих го ди на до био име
„Иван Кур јач ки”.

Да кле, од 2012. го ди не на
ула зним вра ти ма про сто ри ја
шах клу ба у Ули ци Ву ка Ка ра -
џи ћа сто ји та бла „Све то зар
Гли го рић Гли га”. Уну тра се на -
ла зи не ко ли ко ода ја; по ред по -
ме ну те спо мен-со бе, ту је и са ла
у ко јој се одр жа ва ју тур ни ри,
па при јем на со ба и кан це ла ри -
ја. О све му, по ред Ми тро ви ћа,
нај ви ше бри не пот пред сед ник
клу ба Кон стан тин Ор лов. Он се
при се ћа и све тле про шло сти
ка да је шах био мно го ви ше це -
њен, а ни ре зул та ти ни су из о -
ста ја ли – Пан чев ци су де вет
пу та би ли у фи на лу ку па и ста -
би лан дру го ли гаш у вре ме бив -
ше Ју го сла ви је.

– С про ме ном име на, по -
след њих го ди на смо, на кон

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.

Џесика
Неко је сигурно срео ову
градску паметницу уко-
лико је шетао градским
кејом или посетио другу
обалу Тамиша.

Добар чувар, лајавица
и веома привржена и
одана, желела би да се скраси у нечијем дворишту, где би мо-
гла безбрижно да трчкара и буде своја на своме.

Сада је вакцинисана, микрочипована и стерилисана, па
уколико неко жели да удоми баш њу, може позвати Јадран-
ку, њену хранитељку, на број телефона 062/134-76-39.

Маргићани
Наш суграђанин прона-
шао је у насељу Маргита
пре више од месец дана
дванаест одбачених ште-
наца и решио да им по-
могне и да их смести на
сигурна места.

Њих осморо пронашло
је нови дом, тако да су
остала још четири штенета (два мушка и два женска), који и
даље траже уточиште.

Весели су и разиграни и биће средњег раста, а уколико не-
ко жели да их удоми, треба да позове 066/133-766.

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.

Мо жда нај ве ћу по част од свих
ко лек ти ва у на шем гра ду има
ов да шњи ша хов ски клуб.

На и ме, од 2012. го ди не он
са свим оправ да но но си име
на шег нај чу ве ни јег ве ле мај -
сто ра Све то за ра Гли го ри ћа
Гли ге, јед ног од нај зна ме ни -
ти јих свет ских мај сто ра древ -
не игре на 64 по ља.

Та ко не што ни ма ло ни је
слу чај но, бу ду ћи да је не ко ли -
ко де це ни ја он био нај дра жи
гост на ших су гра ђа на и истин -
ских за љу бље ни ка у нај ми са о -
ни ји спо рт на све ту.

Пред сед ник Шах клу ба „Све -
то зар Гли го рић Гли га” Ми ла -
дин Ми тро вић ову ин те ре -
сант ну при чу по чи ње ре чи ма
да је чу ве ни срп ски и ју го сло -
вен ски ве ле мај стор го ди на ма
по ма гао Пан чев ци ма при ор -
га ни за ци ји ве ли ких тур ни ра,
на ко ји ма су уче ство ва ла и та -
ква ве ли ка име на као што су
Брон штајн, Ге лер, Трин гол,
Иван Со ко лов...

Са рад ња Гли ге и Пан че ва ца
би ла је из у зет на, по ред оста -
лог и због при ја тељ ства ко је је
ле ген дар ни ас не го вао пре ма
не ким су гра ђа ни ма, пре све га
пре ма по ме ну том Ми тро ви ћу.

– С об зи ром на то да ни је
имао де це, он је одав но од лу -
чио да сву бо га ту за о став шти ну

У ПО СЕ ТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ ШАХ КЛУ БУ

ГЛИ ГИ НА ЗА О СТАВ ШТИ НА ВЕ ЛИ КА ОБА ВЕ ЗА ЗА ЦЕО ГРАД

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Сто ја но вић, као и ин тер на ци -
о нал ни и ФИ ДЕ мај сто ри, све
са ма бра ћа – Ор лов, Ко стић,
Ан дри је вић...

У иш че ки ва њу пра вог по те за
Ка да се кро чи у про сто ри је у
Ули ци Ву ка Ка ра џи ћа 4, осе ти
се дух про ху ја лих да на – и у
по зи тив ном сми слу, на ро чи то
ка да се ба ци по глед на фо то -
гра фи је ко је го во ре у при лог
бо га тој исто ри ји, али, на жа -
лост, и у не га тив ном по гле ду,
с об зи ром на то да се при лич -
но осе ћа ме мла.

Ме ђу тим, Гли го ри ће ва за о -
став шти на је не што што ни ко
у све ту не ма, а же ља ових љу -
ди је да ту при чу до ве ду на не -
ки ви ши ни во ка ко би је учи -
ни ли не у по ре ди во атрак тив -
ни јом за љу би те ље ша ха са
свих стра на све та.

На не сре ћу, ма ло је слу ха за
иде је ових пле ме ни тих ен ту -
зи ја ста ко ји се је два до ви ја ју
да не ка ко пла те стру ју, во ду и
гре ја ње. Шта ре ћи кад су као
пр во ли га ши од Гра да до би ли
са мо де ве де сет хи ља да ди на -
ра, што ни је до вољ но ни за ре -
ги стра ци ју.

Очи глед но да је шах у на шем
гра ду ста вљен под сло во Ш, иа -
ко овај спорт, по ред све тле
исто ри је, кра си и ма сов ност.

Крај ње је вре ме да не ко
упре пр стом у гла ву, ду бо ко се
за ми сли и по ву че је дан ви зи о -
нар ски по тез...

НО ВЕ АК ЦИ ЈЕ ДРУ ШТВА „ЉУ БИМ ЦИ”

Ка ко по мо ћи на пу ште ним жи во ти ња ма?

за ве шта пан че вач ком ша хов -
ском клу бу, јер је још за жи во -
та го во рио ка ко ће све што је
оста ло иза ње га ов де нај бо ље
би ти са чу ва но. Мо рам ис та ћи
да је по ред свег вр хун ског ша -
хов ског уме ћа и два на ест
осво је них олим пиј ских ме да -
ља, Гли го рић био ве о ма бе ри -

по ме ну та спо мен-со ба, али он
је за пра во осно ван још 1920.
го ди не. Као та кав, нај ста ри ји
је у Ју го сла ви ји, ста ри ји чак и
од са мог ша хов ског са ве за,
фор ми ра ног го ди ну да на ка -
сни је. Пан че вач ки клуб је по -
том про ме нио не ко ли ко на зи -
ва – „Сло га”, „Ди на мо”, да би

сан дра Ми лу ти нов и Ан дри ја -
на Јан ко вић, као и још не ко -
ли ко мла ђих де вој чи ца из
стре ли штан ског по го на – ис -
ти че Ор лов.

Све у куп но је пе де се так чла -
но ва, пет на е стак се ни ор ских
игра ча, а пер ја ни це су Да ли бор

ви ше го ди шњег та во ре ња у ни -
жим ран го ви ма, пре ско чи ли
не ко ли ко ни воа и по ста ли ста -
бил ни пр во ли гаш. Вре ди спо -
ме ну ти да смо у две го ди не



Мла ди фуд ба ле ри Ди на ма
1945, де ча ци ро ђе ни 2000. и
2001. го ди не, ко је с мно го
успе ха пред во ди тре нер Кри -
сти јан Сто ја нов, по ка за ли су и
у овој се зо ни да има ју мно го
та лен та и да пред ста вља ју бу -
дућ ност пан че вач ког фуд ба ла.

Ка де ти „бр зог во за” ус пе ли
су да се ква ли фи ку ју за плеј-оф
Ква ли тет не ли ге Вој во ди не, и
то као пр ва ци гру пе „Ба нат”.
По ред њих, на ово пре сти жно
над ме та ње пла си ра ли су се и
Рад нич ки из Зре ња ни на, Бо -
рац и Вој во ди на из Но вог Са да,

су бо тич ки Спа р так и ТСЦ из
Бач ке То по ле.

– Мом ци су од лич ни. Вред -
но тре ни ра ју, та лен то ва ни су,
па су и за слу жи ли да игра ју у
плеј-офу. За и ста је сјај на ге не -
ра ци ја, два игра ча су про шла
при пре ме и с пр вим ти мом, а
си гу ран сам да ће их би ти још.
Ако бу де мо тре ћи на кра ју, иза
Вој во ди не и Спар та ка, пла си -
ра ће мо се и у Ква ли тет ну ли ге
Ср би је, у ко јој ће мо од ме ра ва -
ти сна ге и с Цр ве ном зве здом,
Пар ти за ном... – ре као је Кри -
сти јан Сто ја нов, тре нер ка де та
Ди на ма 1945.

Ве ли ки успех оства ри ли су:
Ан дре јић, Ми ло је вић, Пе рић,
Ни ко лић, Ни ко ла јев, Жи ва -
ље вић, Сто ја нов, Та на ско вић,
Де ра нић, Мла де но вић, Гру -
ји чић, Ша ре нац, Са вин, Јан -
ко вић, Гра о вац, Зул фић, Ко -
тр ља и Ми тро вић.

У пр вом ко лу плеј-офа Ди -
на мо 1945 са вла дао је Бо рац
у Но вом Са ду са 2:1, а про -
шлог ви кен да пред та лен то -
ва ним Пан чев ци ма оруж је је
мо рао да по ло жи и Рад нич ки
(1:0). Са да је на ре ду дер би с
Вој во ди ном у Но вом Са ду.

Брон за не ме да ље за
се ни ор ску еки пу и
Ива ну

Стре љач ка дру жи на „Пан че во
1813” не дав но је би ла ор га ни -
за тор Пр вен ства Вој во ди не по
Ц-про гра му за ју ни ор ске и се -
ни ор ске ка те го ри је. Над ме та -
ње је одр жа но у пре у ре ђе ној
так ми чар ској стре ља ни са 22
ме ста за га ђа ње на два ни воа.
Са мим тим клуб до ма ћин ис -
ко ри стио је при ли ку да има и
нај ма сов ни ју еки пу (20 стре -
ла ца), па је та ко знат но и
уште део, јер ни је имао тро -
шко ве пре во за и ко ти за ци је.

Пан че вач ке су ди је су, уз по -
моћ ко ле га из Уљ ме, с ру ко во -
ди о цем так ми че ња Жи ви цом
Дим ко ви ћем од лич но ре а ли зо -
ва ле так ми че ње. На сту пи ло је
137 уче сни ка из се дам на ест вој -
во ђан ских клу бо ва, а тех нич ки
де ле гат Стре љач ког са ве за Ср -
би је био је та ко ђе наш су гра ђа -
нин, ина че и ин тер на ци о нал ни
су ди ја, Си ни ша Вељ ко вић.

Еки па се ни о ра СД-а „Пан -
че во 1813” осво ји ла је тре ће
ме сто у ве о ма ја кој кон ку рен -
ци ји, а у са ста ву ти ма би ли су:
Га бри јел Да у то вић (368 кру го -
ва), Да ли бор Па вло вић (359) и
Ђор ђе Јов че вић (369 кру го ва),
ко ји је за у зео и пе то ме сто у

по је ди нач ном над ме та њу ју -
ни о ра и се ни о ра.

Брон за ним од лич јем оки ти -
ла се и Ива на Ви слав ски, ко ја
је по го ди ла 353 кру га у кон ку -
рен ци ји се ни о ра. Еки пе ју ни -
ор ки и се ни ор ки пла си ра ле су
се на че твр то ме сто, али да је
на сту пи ла Иси до ра Сто ја но -
вић, њи хов пла сман био би
знат но бо љи. Због бо ле сти ни -
је уче ство вао ни Алек сан дар
Па вло вић, та ко да је би ла
осла бље на и ју ни ор ска еки па
клу ба из на ше га гра да.

Сви по ме ну ти так ми ча ри
пла си ра ли су се на Пр вен ство
Ср би је, ко је ће би ти одр жа но
22. и 23. апри ла у Сме де ре ву.

У исто вре ме еки пе пи о ни ра
и пи о нир ки над ме та ле су се
на пр вен ству у Зре ња ни ну.

Тим де вој чи ца ко ји су чи ни -
ле: Ма ри ја Алек сић (172 кру -
га), Те о до ра Кон дић (162) и
Са ра Ма ле тић (153 кру га) пла -
си рао се на ше сто ме сто. Де ча -
ци су би ли осми, а пу ца ли су:
Алек са Ра ко њац (162 кру га),
Сте фан Ра ђе но вић (157) и
Мар ко Јо ва но вић (146 кру го -
ва). У по је ди нач ном над ме та -
њу уче ство вао је Сте ван Ка ли -
нић, ко ји је упу цао 164 кру га.

Пла сман на др жав ни шам -
пи о нат оства ри ле су и пи о -
нир ске еки пе СД-а „Пан че во
1813”.

СПОРТ
Петак, 21 април 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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„Ди зел ка” на 
по бед нич ком 
ко ло се ку

Ди на му 1945 бо до ви
из Ба нат ског 
Кар лов ца

Ни нај ве ћи хри шћан ски пра -
зник ни је про те као без нај ва -
жни је спо ред не ства ри на све ту.
На те ре ни ма Срп ске ли ге гру па
„Вој во ди на” по пу лар на „бу ба -
ма ра” ко тр ља ла се и у не де љу,
16. апри ла – баш на Ус крс!

По сле по бе де над Бор цем из
Са ку ла и ре ми ја у Но вој Па зо -
ви, ка да је с Рад нич ким играо
2:2, Же ле зни чар је на СЦ-у
„Мла дост” уго стио Цр ве ну зве -
зду из Но вог Са да. Око 400 по -
кло ни ка фуд ба ла до шло је да
по др жи свој оми ље ни тим у ју -
ри шу ка но вој по бе ди, а Жељ -
ко Стај чић и ње го ви дру го ви
пру жи ли су им још јед ну пред -
ста ву за ужи ва ње: Же ле зни чар
– Цр ве на зве зда 3:1 (0:0).

Шеф струч ног шта ба по пу -
лар не „ди зел ке” Не над Стој -
чић по ве ре ње за овај ду ел по -
кло нио је сле де ћем 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,
Жељ ко Стај чић, Бо јан Трип -
ко вић, Да ни ло Ко ва че вић,
Ми лан Не ду чић и Не ма ња Це -
лин, а у дру гом по лу вре ме ну
при ли ку су до би ли и Лу ка Си -
мо но вић, Но вак Ша ли пу ро вић
и Сло бо дан Дроб њак.

Баш као што на ја вљу је пре
сва ке утак ми це, тре нер Стој чић
је и у овом ме чу сво јим мом ци -
ма „на ре дио” офан зи ву, па је од
са мог по чет ка утак ми це би ло
ја сно да „Же љу” за ни ма са мо
по бе да. Го сти, ко ји се гр че ви то
бо ре за оп ста нак, у наш град су
до шли с на ме ром да се бра не,

ПИ О НИР КЕ ОД БОЈ КЕ 013 ОПЕТ ОДУ ШЕ ВИ ЛЕ

БРОН ЗА НА ТУР НИ РУ ГРА ДО ВА

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЗВЕ ЗДА „ПА ДА ЛИ ЦА” НА МИ СИ

зи ма сед мо ме сто на та бе ли,
са 28 бо до ва. Пан чев ци ће на -
ред ног ви кен да би ти сло бод -
ни, а по том опет на свом те -
ре ну до че ку ју Рад нич ки из
Зре ња ни на.

– За до во љан сам. Игра мо
све бо ље и то ме ра ду је. Че сти -
там мом ци ма на за ла га њу и
од но су пре ма игри – до дао је
тре нер Же ле зни ча ра Не над
Стој чић.

Ка да би се ра чу на ли бо до ви
са мо у про лећ ном де лу шам -
пи о на та, „ди зел ка” би тре нут -
но би ла дру га на та бе ли, од -
мах иза во де ћег Брат ства.

По сле по ра за у ве ли ком
дер би ју, ка да су на свом те ре -
ну из гу би ли од Ко за ре из Ба -
нат ског Ве ли ког Се ла с 1:2,

упо слио свог ка пи те на, а Жељ -
ку Стај чи ћу ни је би ло те шко
да са вла да гол ма на Цр ве не
зве зде и до ве де „Же љу” у вођ -
ство од 2:0. Го сти су у 77. ми -
ну ту ус пе ли да сма ње на 2:1,
али то је би ло све од њих у овој
утак ми ци. У са мом фи ни шу

Пи о нир ска се лек ци ја Од бој -
ке 013 на ста ви ла је да оду ше -
вља ва љу би те ље спо р та у на -
шем гра ду. Де вој чи це ко је
пред во де тре не ри Вла ди мир
Јо ван чић и Ду брав ка Фло ра
оства ри ле су исто риј ски
успех про шлог ви кен да.

По сле убе дљи ве се зо не на
ре ги о нал ном ни воу так ми че -
ња и осво је не злат не ме да ље
од лич не пи о нир ке Од бој ке
013 уче ство ва ле су од 13. до
15. апри ла на нај пре сти жни -
јем так ми че њу за пи о нир ке у
Ср би ји ко је се већ де це ни ја ма
одр жа ва у Обре нов цу. На ово -
го ди шњем тур ни ру уче ство ва -
ло је 28 еки па из це ле Ср би је,
а у та ко ја кој кон ку рен ци ји
пан че вач ке пи о нир ке су осво -

ји ле брон за но од лич је, што је
ујед но и пр ва ме да ља на овом
тур ни ру за наш град!

Ве ли ки успех су оства ри ле:
Алек сан дра Кр стић, Ми ли ца
Сто јић, Та ма ра Ра до ва нов,
Не ве на Па нић, Те о до ра Ми -
нић, Со фи ја Аша нин, Ма ша
Ко са но вић, Ан ђе ла Ву ја нић,
Да ни ца До бро са вље вић, Те о -
до ра Ћи ри ко вач ки, Алек сан -
дра Га ће ша, Не ве на Злат ко -
вић, Те о до ра Би сак, Ла на
Бен дић, Ни ко ли на Ве ско вић
и Та ма ра Кра чун.

Де вој ке су у Обре нов цу
пред во ди ли Ду брав ка Фло ра
и Алек сан дар Га ври лов, с об -
зи ром на то да је пр ви тре нер
Вла ди мир Јо ван чић у бол ни -
ци и да че ка опе ра ци ју.

До ма ћи су чвр стом од бра -
ном по ку ша ли да па ри ра ју ли -
де ру из Пан че ва, да осу је те
ње го ве на па де и евен ту ал но
„иш чу па ју” ре ми из овог ду е -
ла. Ипак, то им ни је по шло за
ру ком. У 21. ми ну ту То шић је
до вео „бр зи воз” у вођ ство од
1:0, што је био ре зул тат пр вог
по лу вре ме на. Тач ку на овај су -
срет ста вио је Вој но вић у 86.
ми ну ту.

Пан чев ци су и да ље на пр -
вом ме сту на та бе ли, с 53 бо да,
ко ли ко има и дру го пла си ра на
Ко за ра, а иду ћег ви кен да на
Град ском ста ди о ну до че ку ју
Је дин ство из Но вог Бе че ја.
На ви ја чи оче ку ју да ће то би ти
са мо још јед на ус пут на ста ни -
ца ка пла сма ну у ви ши ранг.

да по ку ша ју да са чу ва ју сво ју
мре жу и та ко осво је бод ко ји би
за њих био ве ли ки као Но ви
Сад. У пр вих 45 ми ну та то им је
не ка ко и по ла зи ло за ру ком...

Дру го по лу вре ме до не ло је
још же шћи при ти сак Же ле -
зни ча ра ка го сту ју ћем гол ма -
ну, а већ у 48. ми ну ту, по сле
од лич но од и гра не ак ци је, Сло -
бо дан Спа сков ски је до вео „ди -
зел ку” у вођ ство. Гле да о ци ни су
мо ра ли ду го да че ка ју на дру ги
по го дак. Око 300 се кун ди ка -
сни је нај бо љи ак тер овог су сре -
та Да ни ло Ко ва че вић за вр шио
је ве ћи део по сла, од лич но је

по пу лар ни Ко ва је кру ни сао
још јед ну сјај ну пар ти ју – и
сам се упи сао у стрел це и по -
ста вио ко на чан ре зул тат: Же -
ле зни чар – Цр ве на зве зда 3:1.

– Ни је нам би ло ла ко, јер се
го сти бо ре за оп ста нак, до шли
су да се бра не. Ипак, у на став ку
су сре та ус пе ли смо да по стиг -
не мо три го ла и осво ји мо три
вред на бо да. Са да смо сма њи -
ли за о ста так за во де ћим еки па -
ма и ве ру јем да ће мо до кра ја
шам пи о на та игра ти све бо ље –
ре као је Жељ ко Стај чић.

По сле 22. ко ла Срп ске ли ге
„Вој во ди на” Же ле зни чар за у -

пред фуд ба ле ри ма Ди на ма
1945 би ло је те шко го сто ва ње
у Ба нат ском Кар лов цу. Ипак,
мом ци ко је пред во ди тре нер
Бран ко Ђо кић ус пе ли су да се
опо ра ве од шо ка, па су у 22.
ко лу Вој во ђан ске ли ге гру па
„Ис ток” оства ри ли и се дам на -
е сти три јумф: Про ле тер – Ди -
на мо 1945 0:2.

Пан чев ци су овај меч од и -
гра ли у са ста ву: То мић, Вој но -
вић, То до рић, Сто ја нов ски,
Јан ко вић (Те ки ја шки), Ни ко -
лић (Ја вор), Скок на, То шић,
Ра кић, Те о фа нов и Ву ко вић
(Ар бу ти на).

ПРИ ЈА ТЕЉ СКИ ДУ ЕЛ С КИ НЕ ЗИ МА

СЦ „Мла дост” ће у су бо ту, 22. апри ла, би ти по при ште ме ђу -

на род ног фуд бал ског окр ша ја. Же ле зни чар ће тог да на уго -

сти ти сво је при ја те ље из Ки не, из Фуд бал ског клу ба Ти а њин

Те да из гра да Ти а њи на.

Утак ми ца по чи ње у 16 са ти, па ће то би ти до бра при ли ка

да љу би те љи фуд ба ла из на ше га гра да, али и с Да ле ког ис -

то ка, до ђу на Спорт ски цен тар и бо дре сво је ми ље ни ке.

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

ПАН ЧЕ ВАЧ КА „ДРУ ЖИ НА” СЈА ЈАН ОР ГА НИ ЗА ТОР

КА ДЕТ СКА СЕ ЛЕК ЦИ ЈА ФК-а ДИ НА МО 1945

ДЕ ЧА ЦИ КО ЈИ ОБЕ ЋА ВА ЈУ

Бре сто вач ки Ка ра те клуб Ку -
ми те 013 уче ство вао је не дав -
но на тур ни ру „Ша бач ки по -
бед ник”, на ко јем је оства рио
за па же не ре зул та те.

Злат ну ме да љу у ка та ма
осво јио је Ма те ја Цвет ко вић, а

сре бр на од лич ја су за слу жи ли:
Џе нан Та хи ро вић, Лу ка Кр -
стић, Ву ка шин Ан то ни је вић и
Вук сан Ко стић. Брон зе су за -
ра ди ли: Ке нан Та хи ро вић,
Маг да ле на и Ми хај ло Ан ђел -
ко вић и Ре ља Те о фи ло вић.

МЕДАЉЕ ЗА МАЛЕ БРЕСТОВЧАНЕ

ША БАЧ КИ ПО БЕД НИК
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

ПЛЕЈ-ОФ

Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА

субота, 19 сати

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ЖУПА

субота, 17 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–СРЕМ

субота, 20.30

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – С. ПАЗОВА

недеља, 20.30

Фудбал

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Панчево: ДИНАМО – ЈЕДИНСТВО (НБ)

субота, 16 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Гај: ПАРТИЗАН–МЛАДОСТ

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ

Селеуш: ВОЈВОДИНА–СЛОГА

Црепаја: ВОЈВОДИНА–СТРЕЛА

Алибунар: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У)

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ

Војловица: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Долово: ДОЛОВО–ЈЕДИНСТВО

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ОМЛАДИНАЦ

Баваниште: БСК – С. ТАМИШ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

ПЛЕЈ-ОФ

Панчево: ДИНАМО–СЛОГА 31:25

Кошарка

Апатин: ДУНАВ – КРИС КРОС 86:78

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ц. ЗВЕЗДА 3:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР – ДИНАМО 1945 0:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Старчево: БОРАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА 3:0

Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ 3:0

Б. Н. Село: СЛОГА – ВОЈВОДИНА (Ц) 4:2

Избиште: ПОЛЕТ – ЈЕДИНСТВО (К) 0:3

Омољица: МЛАДОСТ–БАК 2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Глогоњ: ГЛОГОЊ–МЛАДОСТ 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Плочица: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ 4:2

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО 2:0
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Hernandez

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Ве о ма ја ка 
кон ку рен ци ја

Сле де за вр шне 
при пре ме пред 
Пр вен ство Евро пе

Још јед ном је по твр ђе но – нај -
бо љи ка ра те у Ср би ји ве жба се
у Ди на му. Нај зна чај ни је до ма -
ће так ми че ње, се ни ор ско Пр -
вен ство Ср би је, про те кло је у
до ми на ци ји клу ба из на ше га
гра да, а оста ће упам ће но и по
кон ти ну и ра ном на став ку
оства ри ва ња до брих ре зул та та
ове го ди не... Над ме та ње нај -
бо љих ка ра ти ста у на шој зе -
мљи одр жа но је 14. апри ла у
Чач ку, а љу би те љи ка ра теа
мо гли су да при су ству ју ин те -
ре сант ним ме че ви ма, по го то -
ву ка да су се ме ђу соб но са ста -
ја ли ре пре зен та тив ци Ср би је.

Кон ку рен ци ја је би ла из у -
зет но ја ка, а мно ги мла ди бор -
ци су се тру ди ли да с тро на
ски ну про шло го ди шње шам -
пи о не. То им овог пу та ни је
по шло за ру ком у ка те го ри ји
пре ко 84 кг – нај бо љи ка ра ти -
ста Ср би је Сло бо дан Би те вић
су ве ре но је осво јио но ву ти ту -
лу шам пи о на. По пу лар ни Бо -
ба је ру тин ски са вла дао све
про тив ни ке, па је сво ју ри зни цу

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ КА РА ТИ СТА У ДР ЖА ВИ

БО БА БИ ТЕ ВИЋ ШАМ ПИ ОН СР БИ ЈЕИЛИ ЈИ ЧЕ ТВР ТА 

УЗА СТОП НА ТИ ТУ ЛА
У Кра гу јев цу је у че твр так, 13.
апри ла, одр жа но ка дет ско Пр -
вен ство Ср би је у ре ша ва њу
ша хов ских про бле ма. На сту -
пи ло је 67 так ми ча ра, ко ји су
се над ме та ли у уз ра сним гру -
па ма до де сет, че тр на ест и
осам на ест го ди на.

Наш два на е сто го ди шњи су -
гра ђа нин Или ја Се ра фи мо -
вић, уче ник ше стог раз ре да
ОШ „Ми ро слав Ан тић”, по но -
во је за бли стао и осво јио ти ту -
лу др жав ног пр ва ка у ка те го -
ри ји до че тр на ест го ди на. До
пр вог ме ста до шао је на убе -
дљив на чин, јер је је ди ни у
сво јој гру пи ре шио све за да те
про бле ме за 101 ми нут од 120
мо гу ћих.

Овим ре зул та том мла ди Се -
ра фи мо вић је од бра нио ти ту лу
осво је ну про шле го ди не и
оства рио је дин ствен под виг
по став ши че твр ти пут уза стоп -
но пр вак Ср би је у ре ша ва њу
ша хов ских про бле ма. До пр вог
зла та до шао је 2014. го ди не у
ка те го ри ји до де сет го ди на, а
на ред на три осво јио је у гру пи
ре ша ва ча до че тр на ест го ди на.

Пр во на ред но ис ку ше ње
Или ју че ка кра јем ма ја, ка да ће
на сту пи ти на два на е стом Бе о -
град ском фе сти ва лу про блем -
ског ша ха, ко ји оку пља нај бо ље
свет ске про бле ми сте, а од мах
за тим сле ди Отво ре но пр вен -
ство Изра е ла, где ће бра ни ти
ти ту лу осво је ну про шле го ди не
у ју ни ор ској кон ку рен ци ји.

МА ЛИ МАР КО – 

ВЕ ЛИ КЕ ПО БЕ ДЕ
Про шле не де ље у Кра гу јев цу
је по че ло је да на е сто ка дет ско
Пр вен ство Ср би је у ша ху.
Шам пи о нат тра је де сет да на, а
са сто ји се из че ти ри де ла –
так ми че ња у бр зо по те зном,
убр за ном ша ху и стан дард
тем пу, као и у ре ша ва њу ша -
хов ских про бле ма.

Мар ко Ми ла но вић, ви ше -
стру ки ка дет ски пр вак Ср би је,
ове го ди не се у свим ди сци пли -
на ма так ми чи у кон ку рен ци ји

ста ри јих од се бе. За сад су за вр -
ше на пр ва два де ла пр вен ства
и на њи ма је мла ди Пан че вац
оства рио из ван ре дан успех.

У бр зо по те зном ша ху на кон
де вет ко ла осво јио је осам по е -
на и пр во ме сто, чи ме је од бра -
нио ти ту лу пр ва ка Ср би је. На
так ми че њу по убр за ном (ра -
пид) тем пу Мар ко је с нај ве -
ћим бро јем по е на и по бе да по -
де лио пр во ме сто, а по до дат -
ним кри те ри ју ми ма је дру ги.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ме да ља до пу нио још јед ним
зла том.

На жа лост љу би те ља спор та
у Пан че ву, због здрав стве них
про бле ма пре и то ком са мог
так ми че ња, Ни ко ла Јо ва но вић
је по ра жен у дру гом ко лу, а на
кра ју је остао без пла сма на и
ме да ље.

Мла ди так ми чар Алек сан -
дар Ан ђел ко вић на сту пио је у
ка те го ри ји до 84 кг и од лич но
се бо рио, али је с ми ни мал них
2:1 по ра жен у пр вом ко лу.

Већ на ред ног ви кен да нај -
бо љи ка де ти, ју ни о ри, мла -
ђи се ни о ри и се ни о ри на -
сту пи ће на Ку пу Вој во ди не,

На Ади Ци ган ли ји је одр жан
је ово го ди шњи Куп Ср би је у
ка ја ку и ка нуу у ди сци пли ни
спринт. Так ми че ње је тра ја ло
од 13. до 15. апри ла, а оку пи -
ло је око 160 уче сни ка у ка дет -
ској, ју ни ор ској и се ни ор ској
кон ку рен ци ји. Ве сла ло се на
ста за ма од 200, 500 и 1.000
ме та ра, а у су бо ту, 15. апри ла,
одр жа но је и Пр вен ство Ср би -
је у тр ка ма на 5.000 ме та ра.

Ово го ди шњи Куп Ср би је у
ка ја ку и ка нуу био је исто вре -
ме но и пр во тест-так ми че ње
за по тен ци јал не ре пре зен та -
тив це на ше зе мље.

ККК Пан че во су на Ади Ци -
ган ли ји пред ста вља ли: Би ља на
Ре лић, Вик тор Ста мен ко вић,
Ален Ђу хић, Бо јан Ма ри ло вић,

Да ни ло Ле ко вић, Ла зар Ле ко -
вић, Алек са Лев на јић и Иван
Сто ја но вић.

Нај бо љи ре зул тат оства ри ла
је Би ља на Ре лић, про шло го ди -
шња дво стру ка пр ва ки ња Евро пе

у ју ни ор ској кон ку рен ци ји.
Она је овог пу та осво ји ла сре -
бр ну ме да љу у тр ци се ни ор ки
на 200 ме та ра, за о став ши иза
пр во пла си ра не так ми чар ке
све га 0,03 се кун де! Исти успех

Би ља на је оства ри ла и на ста зи
од 5.000 ме та ра, па је на тај на -
чин још јед ном по твр ди ла свој
ста тус си гур не ре пре зен та тив -
ке Ср би је на пред сто је ћим ме -
ђу на род ним так ми че њи ма.

КУП СР БИ ЈЕ У КА ЈА КУ И КА НУУ

ДВА СРЕ БРА ЗА БИ ЉА НУ

На ше мла де су гра ђан ке – чла -
ни це Гим на сти чар ског дру штва
Па ли лу ла, ко је го ди на ма вред -
но тре ни ра ју у са ли ДТВ-а „Пар -
ти зан”, ни жу успе хе на так ми -
че њи ма ши ром на ше зе мље.

Иа ко је у ја ну а ру про ме њен
пра вил ник за рит мич ку гим -
на сти ку, па су клу бо ви стре пе -
ли од но вих ко ре о гра фи ја и
пред сто је ће так ми чар ске се -
зо не, то на ше су гра ђан ке ни је
оме ло у но вом по хо ду ка од -
лич ним ре зул та ти ма.

По чет ком го ди не на ше су -
гра ђан ке су уче ство ва ле на
тур ни ри ма у Мла де нов цу, Но -
вом Са ду и Бе о гра ду, где су
до бро ве жба ле и на ја ви ле да је
ви сок пла сман на ја чим так -
ми че њи ма и те ка ко мо гућ.

У на шем глав ном гра ду 9.
апри ла одр жа на је пр ва ве ли -
ка про ве ра у но вој се зо ни –
Пр вен ство Бе о гра да. То је так -
ми че ње на ко јем сва ки клуб

пред ста ви не ко ли ко нај бо љих
еки па из сво јих сек ци ја. Гим -
на сти чар ско дру штво Па ли лу -
ла на сту пи ло је с ве ли ким
бро јем ква ли тет них еки па,
али сек ци ја из Пан че ва ус пе ла
је да осво ји чак пет ме да ља и
та ко до ка же да ре дов ни тре -
нин зи, ве ли ки труд и де це и
тре не ра, леп дру гар ски од нос
и до бра са рад ња с ро ди те љи ма
увек до не су ре зул тат.

Нај мла ђе де вој чи це су осво -
ји ле сре бр но од лич је у ве жби
без ре кви зи та, за о став ши за
пр во пла си ра ном еки пом за
све га 0,200 бо до ва. Ка дет ки ње
су заслу жи ле брон за не ме да ље у
ви ше бо ју и ве жба ма са обру чем,

а мла ђе ју ни ор ке би ле су дру -
ге у ве жби с лоп том.

Нај ста ри ја гру па – ју ни ор -
ке, ујед но и нај и ску сни је гим -
на сти чар ке – три јум фо ва ла је
у ви ше бо ју.

– То су де вој ке ко је већ го -
ди на ма тре ни ра ју и оп ста ју,
упр кос мно ги ма из њи хо ве ге -
не ра ци је ко је пре ста ју да ве -
жба ју, јер тренд ме ђу мла ди -
ма, на жа лост, ви ше ни је да се
ба ве спор том. Ове де вој ке
успе шно ускла ђу ју сво је оба -
ве зе, тре нин ге, шко лу, али и
до дат не ча со ве стра них је зи -
ка, до бре су уче ни це, див на
де ца и сем тре нер ске стра не
по сла, дра го ми је да пра тим
њи хов раз ви так на свим по љи -
ма и да сам део њи хо вих жи -
во та – ре кла је Је ле на Га чић,
тре нер пан че вач ких гим на -
сти чар ки.

По сле не ко ли ко да на од мо -
ра на ше су гра ђан ке су већ за -
по че ле при пре ме за Пр вен -
ство Ср би је, ко је ће би ти одр -
жа но у ма ју.

ко ји ће би ти одр жан у Но -
вом Бе че ју.

Се ни ор ски ре пре зен та тив ци
Ср би је Ни ко ла Јо ва но вић и
Сло бо дан Би те вић уче ство ва -
ће на за вр шним при пре ма ма
за Европ ско пр вен ство, ко је ће
би ти одр жа но по чет ком ма ја у
Тур ској.

ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ГИМ НА СТИ ЧАР КЕ НИ ЖУ УСПЕ ХЕ

БЕ О ГРАД „ОСВО ЈЕН”, НА РЕ ДУ СР БИ ЈА

Стране припремио

Александар
Живковић
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Тијана
Јевремовић,
сред њо школ ка:
     
– Тре ба ло би да иде мо
на Зла ти бор, по што
мој брат уче ству је у
фуд бал ском так ми че њу.
Та мо ћу би ти цео 
ви кенд, па ћу ше та ти
ако бу де ле по вре ме.

Милица
Механовић, 
сред њо школ ка:
     
– Ве ро ват но ћу за 
ви кенд ићи у би о скоп.
Ићи ћу и на Ко теж код
ма ме. Ма ло ћу учи ти и
од ма ра ћу се.

Јанош Барањ,
сред њо шко лац:
     
– Иза ћи ћу с 
дру штвом ако 
не где бу де не ка жур ка.
Ис ко ри сти ћу ви кенд 
и да се ма ло од мо рим.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Ис те ра ти сен ке
Ко нас пра ти од сту па ња на ову пла не ту? Па, кад се чо век ро ди

и док од ра ста, као сен ке га пра те ро ди те љи. То је при род но.

    Е, кад стек не оно нај ра ни је ти неј џер ско соп ство у би ло ком

ли цу или на лич ју, он да ми сли да сен ке не по сто је. Или да су то,

евен ту ал но, утва ре. Што је не при род но.

    Од ра стао, са мо све стан чо век зна да без осен ча ва ња ствар но сти

ње и не ма. За ми сли те јед но ди мен зи о нал ну, нео сен че ну сли ку; она

ни на шта не ли чи. Тре ба сен ке ис те ра ти на чи стац, да се ви де.

Шта пом ис ку ства
Жи вот те ра сво јом пу та њом, хте ли ми то или не. По ен та је у то ме

да сва ко свој мо же да усме ри та мо где же ли. Их, мо же – мо ра!

    У су прот ном, о све му ва жном у твом жи во ту уме сто те бе од лу -

чи ће не ко дру ги. А то, да ли је по треб но ре ћи, не ва ља. Без сна -

ге соп стве не во ље из ли шно је хо да ти; у том слу ча ју шет ња кроз

град мо же се на зва ти ту ма ра њем, лу та њем.

    Океј, ја сно је да се не ке ства ри чо ве ку не ја ве док шта пом ис -

ку ства не до дир не пут.

Без об ру ша ва ња!
По сто је си ту а ци је у ко ји ма мо раш да раз ру шиш да би по но во из -

гра дио. Мо ти ве, иде је, ста во ве...

    Тад тре ба би ти па ме тан, би ти из над те си ту а ци је. То се по сти -

же хлад ном гла вом. И то ни је ни ма ло ла ко. Јер, тај про цес ни је

при си лан, не мо же се мо зак тек та ко на те ра ти да ме ња сво је

оби ча је.

    Ва жно је да чо век бу де све стан сво јих тре нут них ин те лек ту ал -

них огра ни че ња. И мо гућ но сти да по сто ји без гра нич ност. У та -

квој кон сте ла ци ји про ме на до ла зи без об ру ша ва ња.

Ди на мо не по ра жен у плеј-офу

Пан чев ке до че ку ју Жу пу

Хит Су пер ли ге – не по ра жен у плеј-офу!
На рав но, реч је о Ру ко мет ном клу бу
Ди на мо, о по пу лар ним „ву ко ви ма” са
Та ми ша, о сјај ној че ти Ива на Пет ко ви -
ћа ко ја ис пи су је нај леп ше стра ни це
спорт ске исто ри је на ше га гра да... По -
сле ре гу лар ног де ла шам пи о на та у срп -
ској ели ти, „жу то-цр ни” су са од лич ним
пар ти ја ма на ста ви ли и у до и гра ва њу за
ти ту лу пр ва ка. Осво ји ли су бод у Но вом
Са ду про тив ве ли ке Вој во ди не, по том
су са вла да ли Ша мот из Аран ђе лов ца, а
у сре ду, 19. апри ла, оруж је је мо ра ла да
по ло жи и вр ло до бра еки па из По же ге.
Пред око 600 гле да ла ца у Ха ли спор то -
ва на Стре ли шту, у сјај ном, пра вом бра -
зил ском ам би јен ту Бран ко Ра да но вић
и ње го ви са и гра чи са вла да ли су Сло гу
са 31:25 (15:11).

Од са мог по чет ка утак ми це во ди ла
се ве ли ка бит ка на сва ком пар че ту те -
ре на, игра ло се бр зо и ве о ма офан зив -
но. Го ло ви ма Ко мла но ва и Бан ду ке,
Ди на мо је по вео с 2:0, али го сти су бр -
зо ухва ти ли свој ри там, па су из јед на -
чи ли на 4:4. У 18. ми ну ту на се ма фо ру
је пи сао ре зул тат 8:9, па је тре нер

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПА ЛА ЈЕ СЛО ГА, ДО ЛА ЗИ ЗВЕ ЗДА

– Че сти там мом ци ма на још јед ној
по бе ди, али ми се окре ће мо на ред ним
иза зо ви ма. Плеј-оф је спе ци фич но и
ја ко зах тев но так ми че ње. Игра се у рит -
му сре да-су бо та, па са мо фи зич ки и
мен тал но спрем не еки пе мо гу да бу ду
рав но прав ни так ма ци. Сле ди дер би са
Цр ве ном зве зе дом. Из у зет но по шту јем
све што је Не над Пе ру ни чић ура дио са
сво јом еки пом, би ће ја ко не из ве сно, а
шан се за по бе ду су по ла-по ла. Зве зда
игра озби љан ру ко мет, а ја се на дам да
ће мо ји мом ци и у су бо ту би ти пра ви,
да ће на гра ди ти пре све га се бе, још јед -
ном до бр ом игром и по бе дом. За хва -
лио бих се и на шој пу бли ци ко ја нас
це ле се зо не пра ти и бо дри, а ову при ли -
ку ко ри стим да по зо вем све на ви ја че да
бу ду са на ма и у су бо ту и ужи ва ју у још
јед ном пра зни ку ру ко ме та – ре као је
тре нер Ди на ма Иван Пет ко вић.

Не ма сум ње да ће Ха ла спор то ва на
Стре ли шту у су бо ту, 22. апри ла, би ти
ис пу ње на до по след њег ме ста. По го то -
ву ако се зна да је на ре пер то а ру ду пли
ру ко мет ни про грам. Од 17 са ти де вој -
ке ЖРК Пан че ва до че ку ју Жу пу, по сле
три јум фа у По жа рев цу, а по том, од 19
са ти, сле ди по сла сти ца из ме ђу Ди на ма
и Цр ве не зве зде. Оба ти ма из на ше га
гра да за слу жу ју по др шку!

А. Жив ко вић

Иван Пет ко вић мо рао да ре а гу је тајм-
ау том. „Ин тер ме цо” је до нео но ву
сна гу „ву ко ви ма”, а по себ но је био
рас по ло жен Ми лош Иво ше вић ко ји је
ре ше тао гол го сти ју из По же ге из свих
по зи ци ја, а ка да су му се при дру жи ли
Јо ца Сто ја но вић и Пе тар Жу јо вић...
Фи ниш пр вог по лу вре ме на при пао је
Ди на му па се на од мор оти шло с ре -
зул та том 15:11.

На ста вак су сре та до нео је агре сив ни ју
и ефи ка сни ју игру Сло ге, ко ја је ус пе ла
да сма њи на 16:15. По но во је Пет ко мо -
рао да ре а гу је, а он да је кре ну ла пот пу на
офан зи ва „жу то-цр них”. Ра ду ле Ра ду ло -
вић је спу стио рам пу на го лу, раз и грао се
Сто ја но вић, од ли чан је био и Ко мла нов,
а Иво ше вић је на ста вио да тре се мре жу
Сло ге. Си гур но, без ве ћих про бле ма, Ди -
на мо је утак ми цу ру тин ски при вео кра ју
и та ко на нај бо љи на чин по слао по зив -
ни цу сво јим на ви ја чи ма за дер би у су бо -
ту, 22. апри ла.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма до ма -
ћих био је Ми лош Иво ше вић ко ји је
по сти гао чак два на ест по го да ка. Пе -
тар Жу јо вић и Јо ван Сто ја но вић су по
пет пу та по го ди ли мре жу гол ма на
Сло ге, Па вле Бан ду ка је био пре ци зан
два пу та, а у ли сту стре ла ца су се упи -
са ли и Ми љан Бу њев че вић, Иван Дис -
тол и Сте фан Ша по њић.

Раг би клуб Ди на мо 1954 на сту пио је у
пу ном са ста ву на пр вом тур ни ру Ку па
Ср би је, одр жа ном про шлог ви кен да на
те ре ну ФК-а Хе рој у Ја јин ци ма. На
том так ми че њу је уче ство ва ло се дам
клу бо ва са 17 еки па у ка те го ри ја ма пи -
о ни ра и пе тли ћа.

Пе тли ћи Ди на ма 1954 осво ји ли су
пр во и пе то ме сто, пи о ни ри су у фи на -
лу из гу би ли од РК-а Рад са 2:1 и та ко
за у зе ли дру го ме сто, а дру ги тим пи о -
ни ра био је че твр ти.

– По ред до бре игре, по ка за ли смо
ви сок сте пен ор га ни за ци је, а по себ на
част нам је при па ла јер смо од и гра ли
пр ву утак ми цу по сле об но ве ра да Раг -
би клу ба Бо рац из Стар че ва. Та ко ђе,
же ли мо да ис ка же мо за хвал ност Фуд -
бал ском клу бу Ди на мо, ко ји нам је
усту пио ау то бус, па је та ко до ка зао да
спорт ска по ро ди ца Ди на ма не гу је
спорт ски дух и со ли дар ност. Тре не ри

на шег клу ба за мла ђе ка те го ри је Алек -
сан дар Ми ја то вић, Да ни јел Ка јан и
Амир Хам за гић за до вољ ни су при ка за -
ном игром на ших де ча ка. Же лим да
на по ме нем да Ди на мо 1954 на Европ -
ском пр вен ству за ју ни о ре у Сло вач кој
има чак ше сто ри цу игра ча. Сви у клу -
бу по но сни смо на успех омла дин ске

шко ле и оче ку је мо за ни мљи ву се зо ну
у свих пет ка те го ри ја – ре као је спорт -
ски ди рек тор РК-а Ди на мо 1954 Игор
Сто ја ди но вић.

Нај мла ђи раг би сти из на ше га гра да,
по пу лар ни „ди вљи ве при ћи”, у на став -
ку так ми че ња у Ку пу Ср би је на сту пи -
ће на још че ти ри тур ни ра. А. Ж.

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ РАГ БИ СТА

ДО БАР СТА РТ „ДИ ВЉИХ ВЕ ПРИ ЋА”


