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НИС представио
своје потенцијале
» страна 7

Интерно се сели
у 21. век
» страна 8

Грађани нису не спо со бни

Ин ду стри ја у Пан че ву 
од стра те шке ва жно сти

Са ша Јан ко вић је ди пло ми рао на
Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду 1996.
го ди не. На Фа кул те ту по ли тич ких
на у ка је 2005. го ди не за вр шио спе -
ци ја ли стич ке сту ди је без бед но сти и
сте као зва ње спе ци ја ли сте за на ци о -
нал ну и гло бал ну без бед ност. Ра дио
је као но ви нар у аген ци ји „Бе та” и
као струч ни са рад ник у Ми ни стар -
ству за омла ди ну и спо рт. Од 2000.
до 2001. го ди не био је се кре тар Са -
ве зног ми ни стар ства спо р та, а од
2001. до 2003. го ди не по моћ ник са -
ве зног се кре та ра за спо рт и омла ди -
ну. На кон то га био је на ци о нал ни
прав ни са вет ник у Оде ље њу за де мо -
кра ти за ци ју Ми си је ОЕБС-а у Бе о -
гра ду. У два ман да та био је за штит -
ник гра ђа на.

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

– Из бо ри ни су шан са за ме не, већ
за Ср би ју. До би ће мо их не он да ка да
ја по бе дим, већ ка да по сле то га љу ди
осе те да овом зе мљом не вла да је дан
чо век, ка да сва ко бу де ра дио свој по -
сао и ка да гра ђа ни ма др жа ва пре ста -
не да бу де не при ја тељ. Не ће по бе ди -
ти до бра из бор на кам па ња и по ли -
тич ки мар ке тинг, већ онај што зна да
ује ди ни гра ђа не ко ји хо ће про ме ну
ба ха те и на сил не вла сти и упо сли
струч не љу де ко ји зна ју да во де др -
жав не по сло ве. Због то га про це њу јем
да ћу по бе ди ти.

КО ЋЕ 
КОГА...

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

– Ра де ћи свој по сао као за штит ник
гра ђа на по след њих де сет го ди на, био
сам у при ли ци да се су о чим с де се ти -
на ма хи ља да људ ских суд би на. Сви ма
им је за јед нич ки осе ћај бес по моћ но -
сти пред не прав дом, са зна ње да им
др жа ва окре ће ле ђа, сма тра их за
„тро шак”, „пред мет”, ко ла те рал ну
ште ту тран зи ци је и при ва ти за ци је.
По след ње две го ди не нај ве ћи про бле -
ми би ли су еко ном ски. Ак ту ел на
власт ус пе ла је у на ме ри да ве ћи на
љу ди за бо ра ви на обра зо ва ње, кул ту -
ру, жи вот ну сре ди ну, пу то ва ња. Власт
је по сти гла да се га се ма ла по љо при -
вред на га здин ства, по ро дич ни по сло ви.
Све ла нас је на пу ко пре жи вља ва ње,
раз ми шља мо сто ма ком. Алек сан дар
Ву чић оно што је ра дио ло ше, сва ког
да на ра ди све ви ше.

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

– По сло дав ци тре ба да за по шља ва -
ју, бол ни це да ле че, су до ви да су де,
по ли цај ци да хап се, еко но ми сти да
во де еко но ми ју, гра ђе ви на ри да гра -
де, спор ти сти да отва ра ју спорт ске
објек те. За све то по сто је др жав не ин -
сти ту ци је ко је тим љу ди ма мо ра ју да
обез бе де оквир за рад. Као пред сед -
ник др жа ве, ста ра ћу се да сва ко у др -
жа ви ра ди свој по сао, ка ко би сви
гра ђа ни мо гли да ра де свој. Има мо
љу де свих за ни ма ња, ни смо ле њи ни
не спо соб ни. Др жа ва не сме не ком да
бу де мај ка, а не ком ма ће ха. Обез бе -
ди ћу упра во то.

» Наставак на страни 4

Ожи ве ти до ма ћу при вре ду

Спре чи ти про паст земље

Бо шко Об ра до вић, ли дер Срп ског по -
кре та Две ри, ди пло ми рао је на Фи ло -
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду на ка те -
дри за срп ску књи жев ност 2002. го ди -
не. Ау тор је ди плом ске сту ди је „Ми -
лош Цр њан ски и но ви на ци о на ли зам”,
за ко ју је до био на гра ду „Ми лош Цр -
њан ски” за нај бо љу књи гу есе ја об ја -
вље ну на срп ском је зи ку у пе ри о ду
2003–2005. Шест го ди на је ра дио као
би бли о те кар за кул тур но-про свет ну
де лат ност и од но се с јав но шћу Град -
ске би бли о те ке у Чач ку, а по сле то га је
пре шао на ме сто ме на џе ра Срп ског
са бо ра Две ри. За пред сед ни ка Срп ског
по кре та Две ри иза бран је на Осни вач -
ком са бо ру у ју ну 2015. го ди не.

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

Б. ОБ РА ДО ВИЋ: Оче ку јем да ћу у
по зи тив ном сми слу би ти нај ве ће из -
не на ђе ње на пред сто је ћим из бо ри ма.
Гра ђа ни Ср би је, али и гра ђа ни чи та ве
Евро пе и све та, же ле по ли тич ке про -
ме не и гла са ју про тив ко рум пи ра не
по ли тич ке ели те ко ја је у спре зи с
бан ка ри ма, тај ку ни ма и стра ним цен -
три ма мо ћи. Ја ни ка да ни сам био на
вла сти, иза се бе не мам афе ре, ни сам
ку пио ди пло му, као што је то ура дио
ак ту ел ни пред сед ник др жа ве То ми -
слав Ни ко лић. Ми слим да мо гу да бу -
дем пра ви срп ски пред сед ник и да
пред ста вљам обич не и по ште не љу де
ко ји да нас не ма ју свог по ли тич ког за -
ступ ни ка и за штит ни ка. Ови из бо ри

су при ли ка да за у ста ви мо про паст др -
жа ве у ко ју ср ља мо већ два де сет шест
го ди на. Пред сед ник не сме да бу де ни
бри сел ски, а ни НА ТО пред сед ник,
већ ис кљу чи во срп ски, ко ји ће ра ди ти
у ин те ре су свог на ро да.

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

– Су о ча ва ју се с не ко ли ко огром -
них про бле ма, а пре све га с пљач ком.
На пр вом ме сту су стра не бан ке, ко је
има ју нај ве ће ка мат не сто пе у Евро -
пи. Та ко ђе, спор ни су до ма ћи тај ку -
ни ко ји не пла ћа ју по рез. Гра ђа не
пљач ка ју и стра ни ин ве сти то ри ко ји
до би ја ју др жав не суб вен ци је, а не
пла ћа ју по рез на оства ре ну до бит у
Ср би ји. Ипак, нај ве ћу пљач ку су ве -
ро ват но из ве ли стра нач ки па ра зи ти
ко ји вла да ју зе мљом по след њих де -
це ни ја. Ја ћу као пред сед ник др жа ве
у пот пу но сти за у ста ви ти то пљач ка -
ње на ро да. По треб но је до не ти за кон
о ис пи ти ва њу по ре кла имо ви не свих
по ли ти ча ра и тај ку на од 1990. го ди не
до да нас. Нео п ход но је и по о штри ти
ка зне ну по ли ти ку, ка ко би они ко ји
су на др жав ним функ ци ја ма има ли
ве ће за твор ске ка зне за учи ње но кри -
вич но де ло од обич ног гра ђа ни на.

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

– Ин ге рен ци је пред сед ни ка Ср би је
је су огра ни че не, али сва ка ко ни су
ма ле. Има ли смо То ми сла ва Ни ко -
ли ћа, ше фа др жа ве, ко ји ни је ко ри -
стио сво ја устав на овла шће ња, већ је
био про ду же на ру ка пре ми је ра Алек -
сан дра Ву чи ћа. 

» Наставак на страни 4

ПРЕД СТА ВЉА МО ПРЕД СЕД НИЧ КЕ КАН ДИ ДА ТЕ: САША ЈАНКОВИЋ И БОШКО ОБРАДОВИЋ

Вра ти мо др жа ву 
у Ср би ју

За у ста ви ћу пљач ка ње 
на ро да



ђа ли ра зни ка на ли до Со лу на и сил -
не ки не ске ми ли јар де. И про кле та
ди пло ма ти ја му је ишла од ру ке. На -
ро чи то ка да ни је умео да при кри је
да му је ми ли је све што је од ис точ -
не ве ре и, пре све га, ко ли ко му на ср -
цу ле же ру ска бра ћа. На род ски чо -
век, буб не, па шта бу де...

Али оста де То ми ца жив, здрав и
чи тав до кра ја ман да та.

А мо гао би ве се ли Шу ма ди нац ту -
жног ли ка још увек до бро да по ву че,
да ни је мо рао у за слу же ну пен зи ју.
Спа са од ми ро ви не јед но став но му
ни је би ло. И то по свим осно ва ма...

Али сад шта је – ту је: до кра ја ма -
ја, па он да, ка ко ре че, по све ти ће се
по ли ти ци.

Мо лим?! От куд сад то из „ве дра
не ба”, пи та ју се сви. Ка ко ли ће се
сна ћи у том, за ње га пот пу но не по -
зна том хо би ју?

Ако му баш и не по ле ти тај но ви
филм, што ре че ње гов оми ље ни ри -
вал, о ег зи стен ци ји не мо ра пре ви ше
да бри не: сва ког ме се ца по штар ће у
бај че тин ски шљи вик до но си ти стот ку
и ку сур. А та мо ће га по ча сти ти ши ро -
ко гру ди То ма, ма кар јед ном пре пе че -
ни цом. А ње ће би ти, јер шљи ва ће у
Ср би ји оп ста ти до суд ње га ча са.

Бар та ко ве ле Та ра би ћи, на ко је је
и То ма че сто во лео да се по зи ва, јер
оно што од нас пре тек не, мо ра под
не што да се са кри је...

Ј. Ф.

ви со ко школ ску ди пло му да стек не,
ка ко би, на би јен обра зо ва њем, спрем -
но до че као оно за шта га је на род кроз
це ло ку пан рад ни век при пре мао.

Ако је за вај ду, и за слу жио је, јер ни -
ко се то ли ко пу та ни је кан ди до вао за
пред сед нич ку функ ци ју и гу био (мо жда
ње гов екс кум Во ја), па је ху ма но да се и
ње му по сре ћи, и то пред сам крај ка ри -
је ре. До ду ше, по гу ра ше га ма ло и ра зни
бе ли ли сти ћи, ап сти нен ти и, по нај ви -
ше, ње гов ве чи ти ри вал Бо рис.

И, ре ко смо, за слу же но, јер труд се
увек ис пла ти, па је наш То ма шљи вик
у Бај че ти ни за ме нио Ан дри ће вим
вен цем. И пра вед нич ки од слу жбо вао
на ро ду. Пре све га, ока нио се стран ке,
де те та сво јег – ка ко ре че, чак и су зу
пу стио. По што вао је и Устав, ка ко до -
ли ку је. Ра дио је То ма са мо оно што
му је за кон про пи си вао и, мо ра се
при зна ти, био вре дан – на де лио се
ор де ња ша ком и ка пом, а умео је
свој ски и фи зич ки да зап не и, ре ци -
мо, за и гра арап ски плес љу ба ви.

На жа лост, увек има злоб ни ка ко ји
би и та квом на шли ма не. У ства ри,
нај ви ше отров них стре ли ца ишло је
ка ње го вој Дра ги ци. Као, мно го се
пир ли та ла и ску по но си ла. Али и њу
тре ба раз у ме ти – у ви со ко се дру -
штво од мет ну ла с Ми шел и дру гом
бе ло свет ском екс тра ва ган ци јом. Ни -
је ла ко то ис пра ти ти...

Умео је То ма, кат кад, сва шта да
ис фан та зи ра, па су му се та ко при ви -

Спа со но сна
шљи ва бај че тин ска

Док нас по тре са ју из бор не маг ни ту -
де нај ви шег сте пе на, то ли ке да то
мо зак по ште ног и по ли ти ком из му -
че ног чо ве ка ви ше под не ти не мо же,
пред очи ма нам се до га ђа ла га ни,
ти хи и до сто јан стве ни од ла зак јед -
ног ве ли ка на у за слу же ну пен зи ју.

На ра дио се тај ве ли чан стве ни Бај -
че ти нац за чи та вих че тр де сет пет ле -
та, кр ва рио за оп ште до бро и све нас
као по сла ник, пот пред сед ник вла да и,
на по слет ку, као пред сед ник др жа ве.
Шта ви ше, мо рао је под ста ре да не и

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА

НЕДЕЉЕ

Шта недостаје на овој фотографији?

На кеју, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Он ле же с ко ко шка ма. За пи ле ти ну ви ше ни је.

• Лу стра ци ја је де ра ти за ци ја ме ђу љу ди ма.

• Же на и ја спа ва мо у одво је ним со ба ма. Да ли ја имам 
пра во на на док на ду на одво је ни жи вот?

• Мо ја пе то чла на по ро ди ца жи ви у гар со ње ри, та ко да ми 
и да хо ће мо, не мо же мо да се оту ђи мо јед ни од дру гих.

• И ми и они се по зи ва мо на здрав ра зум. Лу ди ло, бра те!

• Има же на ко ји во ле пу ни је му шкар це. На ро чи то оне 
ко ји су пу ни као брод.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НА ШАО ЈЕ ЖЕ НУ ПРЕ КО ЛИ СТА „ОГЛА СИ”. 

ТРА ЈА ЛА МУ ЈЕ ДО СЛЕ ДЕ ЋЕГ БРО ЈА!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Арчење туге
Пр ља во, пр ља во се игра то ком пред и гре... Би ло је у ве зи с про тив кан ди -
да ти ма мно штво увре да, гру бих кли зе ћих стар то ва, ата ка на про шлост,
по ли ва чи на по са да шњо сти... Мар ке тин шке, пи-ар ти мо ве ни ма ло не
оправ да ва то што је улог ве ли ки: мо же би ти са мо је дан пред сед ник.

Кул ми на ци ју, што не зна чи да не мо же би ти још же шће, пред ста вља
пре пу ца ва ње два ју шта бо ва око су пру ге кан ди да та Је ре ми ћа и бра та кан -
ди да та Ву чи ћа. Је сте Вук из го во рио не што што за ди ре у пре ми је ро ву по -
ро ди цу, али је Јо ва нов, је дан од пот пред сед ни ка вла да ју ће стран ке, из нео
го ми лу не су ви слих увре да на ра чун На та ше Је ре мић. Због то га је Ву чић
ка сни је упу тио из ви ње ње На та ши, чак је и јав но за пре тио свим чла но ви ма
СНС-а да ће би ти ис кљу че ни из стран ке ако за дру у не чи ју по ро ди цу, али
из ви ње ње ни је при хва ће но.

Го спо ђа Је ре мић је одр жа ла емо тив ну кон фе рен ци ју за но ви на ре, ко -
ју су пре не ли сви ме ди ји – на рав но, сва ки на свој на чин. При ча се кре -
та ла у ра спо ну од ре ал не, чи ју су исти ни тост по др жа ва ли ци та ти и сним -
ци с тог до га ђа ја, до бљу та ве, ко ју су ство ри ли та бло и ди. То ни је из не на -
ђе ње – сва ко има сво ју пу бли ку, са мо што, на жа лост, дру го по ме ну ти, из -
гле да, има ју број ни ју.

Упра во ту ту жну чи ње ни цу ар чио је Ди-Џеј Ву чи ће вић, уред ник нај -
љи га ви јих днев них но ви на у Ср би ји. Фан та стич на ко ли чи на ки ча, шун да,
вас ко ли ког при ми ти ви зма и отво ре ног на ви ја ња за са мо јед ну оп ци ју –
обе леж ја су ли ста ко ји он уре ђу је, а чи је име не ће мо по ми ња ти да га не би -
смо кроз ан ти ре кла му ре кла ми ра ли.

Чо век је ре шио да од озбиљ не си ту а ци је на пра ви соп стве ни мар ке тин -
шки шоу-про грам. Ње го ви по ку ша ји да на кон фе рен ци ју за но ви на ре
упад не (зва нич но му је ре че но да не ма акре ди та ци ју, али је реч о то ме
да ни ко нор ма лан та мо ни је хтео да га ви ди) би ли су тра ги ко мич ни. За -
ле тао се ка вра ти ма, „ле пио” се за зва ни це, тра жио ал тер на тив не ула зе...
Блам нас је да не ко мо же и да по ми сли да је он но ви нар – за кљу чу ју ћи
та ко, не ко би мо гао да нас по ме ша с њим, што је (бр рр!) но ви на ри ма не -
за ми сли во.

И док је ово ве ћи ни Пан че ва ца по зна та сто ри ја, јер има ју из бор – не -
ко ли ко сто ти на те-ве ка на ла пре ко ка блов ских опе ра те ра, плус сва мо гу -
ћа штам па, тре ба се за ми сли ти, јер је ста нов ни штву ле пог пар че та ју га
на ше зе мље омо гу ће но да гле да са мо „ру жи ча сту” те ле ви зи ју и да чи та
не ко ли ко днев них но ви на, ме ђу ко ји ма је и хар ти ја ко ју уре ђу је Ди-Џеј.

* * *
А сад не што са свим дру га чи је. Хит лап сус, ако се та ко ова ис па ла мо же
на зва ти, до са да шње пред сед нич ке пред из бор не кам па ње је сте по зив
пен зи о не ри ма ко ји је с би не упу тио Кр ко ба бић на Ву чи ће вом ми тин гу у
Ле сков цу:

– Же лим вам да вам ср це бу де пу но то пли не, око бла го сти, ру ка, вр ло
бит но за ста ри је, мир на и да дру гог апри ла за о кру жи те број је дан!

Ли дер ПУПС-а на ви ја за Јан ко ви ћа! Јок, за ак ту ел ног пре ми је ра, али
„са мо” се ба ви ви со ком по ли ти ком, а ни су му по зна те еле мен тар не чи -
ње ни це у ве зи са од ре ђи ва њем ред ног бро ја кан ди да та на пред сед нич -
ким из бо ри ма. На дру штве ним мре жа ма Кр ко ба бић је због ово га био
глав на ме та спрд ње. За слу жио је...

Убе ђе ни смо да му је вр ло бр зо по сле ре то рич ког „ге га” об ја шње но ка -
ко ства ри у зби љи функ ци о ни шу, а ево у че му је ква ка: ре до след пре да -
ва ња и про гла ше ња ли сте је сте кљу чан фак тор при ли ком од ре ђи ва ња
ред ног бро ја ли ста на пар ла мен тар ним из бо ри ма, али ка да се би ра пред -
сед ник, ред не бро је ве кан ди да та од ре ђу је жреб.

Же ли мо му да му ср це бу де пу но то пли не, око бла го сти, ру ка мир на и
да дру гог апри ла за о кру жи број ис пред оног кан ди да та ко ји му је нај ви -
ше по (сло бод ној) во љи. И не са мо ње му, већ сви ма – иза ђи те на из бо ре!
Ис ко ри сти те сво је гра ђан ско пра во! Ако нас пи та те, то вам је и ду -
жност...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



Секретаријат за јавне службе
и социјална питања Градске
управе Града Панчева позива
све заинтересоване парове без
деце с територије града Пан-
чева да поднесу захтев за
остваривање права на суфи-
нансирање трошкова за ванте-
лесну оплодњу у 2017. години.

Ово право могу остварити
парови за четврти покушај

вантелесне оплодње, и то под
следећим условима: да жена у
2017. години навршава најви-
ше 44 године; да пар има др-
жављанство Републике Срби-
је; да имају пребивалиште на
територији града Панчева нај-
мање годину дана пре дана
подношења захтева; да испу-
њавају здравствене критерију-
ме које је прописала Репу-

бличка стручна комисија Ми-
нистарства здравља за ванте-
лесну оплодњу и асистирану
репродукцију и да је по одлу-
ци комисије пар био укључен
у поступак вантелесне оплод-
ње у претходна три покушаја.

У изузетним случајевима ово
право могу остварити и парови
који су имали први или други
безуспешан покушај вантеле-
сне оплодње на терет средстава
обавезног здравственог осигу-
рања, у случају да је жена ста-
рија од 42 године односно да
нема више од 44 године.

Право на ову услугу парови
остварују у здравственим уста-

новама које имају дозволу
здравствене инспекције Ми-
нистарства здравља Републи-
ке Србије за обављање поступ-
ка вантелесне оплодње, као и
у здравственим установама са
седиштем ван граница Србије,
а које имају дозволу надлежне
здравствене инспекције држа-
ве у којој се налази њихово по-
словно седиште.

Све додатне информације
могу се добити путем телефо-
на Секретаријата за јавне слу-
жбе и социјална питања 308-
871, а особа задужена за кон-
такт је Драгана Дачић.

Д. К.

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

По пуст за пен зи о не ре

Груп на из ло жба „Не под но шљи -
ва ла ко ћа тран зи ци је”, чи ји је
ау тор ли ков ни кри ти чар Са ва
Сте па нов, а на ко јој су пред ста -
вље ни ра до ви вој во ђан ских
умет ни ка, на ших су гра ђа на
Ми ла на Јак ши ћа и На та ше Те о -
фи ло вић, Иго ра Ан ти ћа из Па -
ри за, Звон ка Сан тра ча из Вр -
шца, Ире не Ко вач из Ки кин де,
Сте ва на Ко ји ћа, Го ра на Де спо -
тов ског, Би ља не Ба ка лу це, Дра -
га на Вој во ди ћа и Жељ ка Ман -
ди ћа из Но вог Са да, отво ре на је
у че твр так, 16. мар та, у Срп ском
кул тур ном цен тру у Па ри зу.

„Те ма је усме ре на је ка умет -
нич ком про ми шља њу нај ра зли -
чи ти јих ма ни фе ста ци ја тран зи -
ци је у са вре ме ном дру штву – од
по ли тич ких, пре ко со ци о ло -
шких и при вред но-еко ном ских,
па све до тех но ло шких про ме на

ко је ка рак те ри шу са вре ме ни
свет у ко ме жи ви мо. Сви ови
тран зи циј ски про це си се за -
хва љу ју ћи гло бал ној ме диј ској
умре же но сти од ви ја ју убр за -

но, без мо гућ но сти прет ход -
них ела бо ра ци ја и при ви ка ва -
ња – што до во ди до ко лек тив -
них тра у ма”, на во ди се у са оп -
ште њу.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 22. апри ла. М. М.

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

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

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

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

Да кле, од пет ка, 24. мар та,
до че тврт ка, 30. мар та, ва -
жи ће ку пон број 4, 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.

Же сто ка бор ба 
про тив „Ви зу ре”

Бе о гра ђан ке 
иду да ље

Од бој ка ши це „Ди на ма” за вр -
ши ле су у сре ду, 22. мар та, јед -
ну од нај у спе шни јих се зо на у
срп ској ели ти. Го ди ну ка да су
игра ле у фи на лу Ку па Ср би је,
ка да су по бе ђи ва ле го то во све
ти мо ве у Су пер ли ги, де вој ке
ко је пред во ди тре нер Алек сан -
дар Вла ди са вљев окон ча ле су у
че тврт фи на лу плеј-офа. У бор -
би за ти ту лу пр ва ка на ше зе -
мље пан че вач ке „ла ви це” за
ри ва ла су има ле „Ви зу ру”, зва -
нич ног шам пи о на Ср би је. У
два же сто ка окр ша ја, у ко ји ма
је од лу чи ва ла јед на лоп та, ви -
ше сре ће и спрет но сти имао је
тим из Бе о гра да.

Пр ви ду ел од и гран је у не де -
љу, 19. мар та, у на шем глав -
ном гра ду, ка да су од бој ка ши -
це „Ви зу ре” по бе ди ле са 3:1,
по се то ви ма: 25:18, 24:26,
25:22 и 25:23.

Иа ко су на сту па ле без пр вог
тех ни ча ра Је ле не Ме да ре вић,
„ла ви це” се ни су упла ши ле ве -

АКТУЕЛНО
Петак, 24. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

3

ОД БОЈ КА ШИ ЦЕ „ДИ НА МА” ЗА ВР ШИ ЛЕ СЕ ЗО НУ

„ЛА ВИ ЦЕ” РАВ НО ПРАВ НЕ СА ШАМ ПИ О НОМ
НО ВА УСЛУ ГА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

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

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

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

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

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

Д. К.

Че тр на е сти ме ђу на род ни фе -
сти вал под вод ног фил ма и
фо то гра фи је отво рен је у по -
не де љак, 20. мар та, у фо а јеу
Кул тур ног цен тра.

Ове го ди не су пред ста вље не
фо то гра фи је три на ест ау то ра
из Ср би је и Хр ват ске. За све -
оп шти рад гран-при је до био
Да мир Зу руб из Хр ват ске, у
ка те го ри ји „ри ба” на гра ђен је
Ми лан Зур ко вић из Сом бо ра,
при зна ње за ком по зи ци ју до -
био је Ми лан Пе тр ов из Вр -
шца, а за ма кро је на гра ђен
Си ни ша Ла за ре вић.

Фил мо ви о под вод ном све ту
ау то ра из Фран цу ске, Шпа ни -
је, Ита ли је, Аме ри ке, Ен гле -
ске и Ру си је при ка зи ва ни су

од 20. до 23. мар та у Из а бин -
ском про сто ру Кул тур ног цен -
тра, а из ло жба фо то гра фи ја
би ће отво ре на до 29. мар та.

Ор га ни за тор фе сти ва ла је
Клуб под вод них ак тив но сти
Пан че во. М. М.

ФЕ СТИ ВАЛ ПОД ВОД НОГ ФИЛ МА И ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ

На отва ра њу 
до де ље не на гра де

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

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

при ли ка да об ра ду је те сво ју
де цу, али и да по мог не те овом
де ча ку.

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

Д. К.

У ПЕ ТАК У „ОСТР ВУ С БЛА ГОМ”

Пред ста ва 
за Вла ду Ђор ђе ви ћа

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

Уште ди те на го ри ву

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

је да је ме ђу бо љим ти мо ви ма
у на шој зе мљи – ре као је по сле
утак ми це тре нер „Ви зу ре” Јо -
ви ца Цвет ко вић.

Пан че вач ке „ла ви це” су ове
се зо не би ле нај при јат ни је из -
не на ђе ње, па због то га по раз
про тив шам пи о на и не пе че
мно го.

– Мо жда смо мо гли да про -
ду жи мо ову се ри ју, али све у
све му за до во љан сам шам пи о -
на том. По сти гли смо успех ко -
ји је пре ва зи шао и на ша оче ки -
ва ња. Де вој ке су то ком це лог
пр вен ства да ва ле свој мак си -
мум, игра ле су ср ча но и бор бе -
но, без стра ха, и ја им че сти там
на то ме. По но сан сам на њих.
Игра ли смо у фи на лу Ку па, ју -
нач ки се бо ри ли у плеј-офу, не -
ма ме ста раз о ча ра њу. Окре ће -
мо се но вим иза зо ви ма, јер
„Ди на мо” има мно го мла дих и
та лен то ва них од бој ка ши ца ко је
ће са да из би ти у пр ви план –
ис та као је тре нер „ла ви ца”
Алек сан дар Вла ди са вљев.

Се ни ор ке „Ди на ма” су за вр -
ши ле се зо ну. Са да ће се па жња
усме ри ти на ју ни ор ски тим,
ко ји ће се та ко ђе бо ри ти за ти -
ту лу пр ва ка Ср би је.

А. Жив ко вић

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

Ис ко ри сти те ову при -
ли ку и за ка жи те пре -

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

Д. К.

ИЗ ЛО ЖБА У ПА РИ ЗУ

Не под но шљи ва ла ко ћа 
тран зи ци је

ПОЗИВ ЗА ПАРОВЕ БЕЗ ДЕЦЕ

Град суфинансира четврти покушај ВТО

ли ког про тив ни ка. „Ди ри гент -
ску па ли цу” пре у зе ла је Ми ли -
ца Јо ва но вић, а пред во ђе не
од лич ном Ни ном Ко цић и
сјај ном Је ле ном Ла зић, од бој -
ка ши це „Ди на ма” до бро су на -
му чи ле из ра зи тог фа во ри та.
Ипак, за ко нач но из не на ђе ње
не до ста ја ло им је и ма ло
спорт ске сре ће.

Бор бен и не из ве стан пр ви су -
срет на го ве шта вао је же сток
окр шај и у ре ван шу у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту. Та ко је
и би ло. Овај ду ел од и гран је у
сре ду, 22. мар та, пред ве ли ким
бро јем по кло ни ка игре пре ко
мре же. Иа ко по но во осла бље -

не, „ла ви це” су игра ле хра бро и
мак си мал но ан га жо ва но, али
ис ку сни ји тим је обез бе дио
про лаз у да ље так ми че ње: „Ди -
на мо”–„Ви зу ра” 0:3, по се то ви -
ма: 19:25, 24:26 и 23:25.

– Обе утак ми це би ле су пот -
пу но не из ве сне и ујед на че не.
По го то во она пр ва у Бе о гра ду.
Игра ла се до бра, ква ли тет на
од бој ка, а ми смо ово га пу та
има ли ма ло ви ше сре ће. Због
то га че сти там обе ма еки па ма.
По што же ли мо да од бра ни мо
ти ту лу, он да нам ова ко ја ки и
ква ли тет ни ме че ви упра во и
тре ба ју. Че сти там и „Ди на му”
на од лич ној се зо ни. По ка зао



Град ски од бор Со ци ја ли стич -
ке пар ти је Ср би је одр жао је
сед ни цу у уто рак, 21. мар та, у
ма лој са ли Град ске упра ве,
по во дом пру жа ња по др шке
кан ди да ту за пред сед ни ка др -
жа ве Алек сан дру Ву чи ћу.

Ни ко ла Дан гу бић, пред сед -
ник ГО СПС-а, ка зао је да се
рас пра вља са мо о нај бо љим ор -
га ни за ци о ним на чи ни ма по -
сту па ња, ко ји би до при не ли то -
ме да Ву чић по бе ди већ у пр -
вом кру гу гла са ња.

Од го ва ра ју ћи на но ви нар -
ско пи та ње да ли су чла но ви

ГО сло жни у од лу ци да се за
ше фа др жа ве по др жи ак ту -
ел ни пре ми јер, с об зи ром на
то да је СПС у ло ка лу део

опо зи ци је, Дан гу бић је од го -
во рио:

– Је сте чи ње ни ца да смо у
Пан че ву део опо зи ци је, али

сма тра мо да ће мо уко ли ко
пру жи мо од го ва ра ју ћи ре зул -
тат на сва ком ни воу, то јест
ако Ву чић по бе ди, има ти про -
сто ра да пар ти ци пи ра мо и у
град ској вла сти. Сма тра мо да
је наш ка дар ква ли те тан и да
мо же да ти до при нос раз во ју
на шег гра да.

ном пред ви ђе не по ступ ке, за
све ко ји су пре ти ли, уце њи ва -
ли, от пу шта ли, зло у по тре бља -
ва ли и на си љем гра ди ли сво ју
по ли тич ку моћ. Ин си сти ра ћу
на бо љем жи во ту гра ђа на, а не
ве шти јем по пу ња ва њу упит -
ни ка о ла жном на прет ку. Тај
бо љи жи вот мо же мо оства ри -
ти са мо за јед но, вра ћа ју ћи др -
жа ву у Ср би ју, вра ћа ју ћи
истин ску ау то но ми ју у Вој во -
ди ну, са мо у пра ву у сва ки наш
град, до сто јан ство сва ком на -
шем гра ђа ни ну. Гра ди ћу дру -
штве ни и др жав ни ди ја лог. О
нај бит ни јим те ма ма мо ра мо
да рас пра вља мо и до но си мо
од лу ке у озбиљ ном, ин сти ту -
ци о нал ном раз го во ру, без
при ти са ка фан том ки и вој ски
пар тиј ских и брат ских по слу -
шни ка. То ће би ти мој за да так
као пред сед ни ка.

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

– Ин ду стри ја у Пан че ву је
од стра те шке ва жно сти за Ср -
би ју и чи ни ћу све да ожи ви.
Као пред сед ник не ћу ожи вља -
ва ти по је ди нач не фа бри ке, јер
ко год ка же да хо ће, го во ри
не и сти ну, или не зна шта је
по сао пред сед ни ка др жа ве.
Као пред сед ник, бо ри ћу се да
ин ду стри ја бу де део при вре де,
а не по ли тич ки алат или сред -
ство за пу ње ње при ват них џе -
по ва нов цем. Сви зна мо да
нам не ке фа бри ке про па да ју
иа ко би објек тив но мо гле да
ра де ве о ма успе шно. Бо ри ћу
се и да у фа бри ка ма не ра де
на јам ни ци, већ рад ни ци, с
пра ви ма и оба ве за ма ко је
шти ти др жа ва. Ова власт се не
мо же по пра ви ти и ре фор ми -
са ти, она се мо ра про ме ни ти.
У сло бод ној Ср би ји вла да не
сме да бу де вла сник и ди рек -
тор на ших фа бри ка. Она мо ра
би ти са ве стан чу вар чи ја ће
ду жност би ти да шти ти имо -
ви ну да је не ко не по кра де.

Др Во ји слав Ше шељ, ли дер
Срп ске ра ди кал не стран ке и
кан ди дат те пар ти је за пред -
сед ни ка др жа ве, по се тио је
Пан че во у уто рак, 21. мар та.
Го во ре ћи о пред сто је ћим из -
бо ри ма, он је пред при сут ним
функ ци о не ри ма, чла но ви ма и
сим па ти зе ри ма СРС-а на вео
ка ко му је глав ни циљ да „по -
ту че” Ву ка Је ре ми ћа и Са шу
Јан ко ви ћа као глав не кон ку -
рен те, да би у дру гом кру гу
мо гао да по бе ди Алек сан дра
Ву чи ћа.

– Ја сам ве о ма оп ти ми сти -
чан и нај ве ће на де по ла жем у
ис ход те ле ви зиј ског ду е ла. Ни -
ко ме за два де сет се дам го ди на
ни је по бе дио у ду е лу, па не ће
ни Ву чић – ре као је Ше шељ.

Он је ис та као да су ње го ви
кон ку рен ти љу ди у ру ка ма за -
пад њач ких ам ба са да и стра них
оба ве штај них слу жби и да се
фи нан си ра ју из ино стран ства.

– Вук Је ре мић је већ по тро -
шио сил не ми ли о не, а Са ши
Јан ко ви ћу су ло ги сти ку обез -
бе ди ли Де мо крат ска стран ка
и ње ни су ро га ти. Ми, срп ски
ра ди ка ли, узда мо се у соп стве -
ни став – са оп штио је кан ди -
дат СРС-а.

Ше шељ је ка зао и да сви кан -
ди да ти осим ње га сва ко днев но
ла жу гра ђа не Ср би је јер обе ћа -
ва ју ве ће пла те и пен зи је, сма -
ње ње сто пе не за по сле но сти,
до бро здрав ство и школ ство.

– Ни јед на од по ме ну тих
обла сти ни је у над ле жно сти

пред сед ни ка Ре пу бли ке. Шеф
др жа ве не мо же ни шта од то га
да ура ди, јер је Вла да од го вор -
на за тај по сао. Да би смо мо -
гли да се ба ви мо тим пи та њи -
ма, мо ра мо да по бе ди мо на
пар ла мен тар ним из бо ри ма.
Због то га ла жо ви ма не ве руј те
ни шта – пре ци зи рао је Ше -
шељ.

Из ја вио је и да он ни ка да
ни је пре ва рио и из не ве рио на -
род и да је увек го во рио оно
што за и ста ми сли. Пре ма Ше -
ше ље вим ре чи ма, гра ђа ни мо -
гу да му ве ру ју јер је чи ње ни -
ца да је по ка зао и до ка зао ка -
ко је лич но спре ман да се жр -
тву је за сво је иде је, прин ци пе,
иде о ло ги ју, отаџ би ну и Срп -
ство.

Страну

припремила

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

– У спољ ној по ли ти ци то ће
би ти из град ња по ли тич ких,
при вред них, кул тур них,
спорт ских, на уч них, омла дин -
ских и свих дру гих од но са са
су се ди ма на те ме љу истин ске,
а не ла жне же ље за ста бил но -
шћу и про спе ри те том ре ги о на.
Ти од но си се не ће за сни ва ти
на тап ша њу по ле ђи ма или ви -
ка њу на дру ге др жав ни ке, на
тај ним до го во ри ма, ни ти на
под сти ца њу стра хо ва и кон -
фли ка та. Ба ви ћу се по слов -
ним и тр жи шним за јед нич -
ким шан са ма, слич ним кул -Ду шан Сто јић, в. д. пред сед -

ни ка Град ског од бо ра и шеф
од бор нич ке гру пе Де мо крат -
ске стран ке, ис та као је да се
на пред сто је ћим из бо ри ма
од лу чу је о то ме ка ко ће се
во ди ти др жа ва у на ред них
пет го ди на и да је због то га
ва жно да што ве ћи број гра -
ђа на иза ђе на гла са ње.

Он је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној у сре ду,
22. мар та, под се тио да је ДС
по др жао кан ди да ту ру Са ше
Јан ко ви ћа због то га што се
за ла же за вла да ви ну пра ва,
на су прот вла да ви ни стра ха.

– Са ша Јан ко вић се за ла -
же за све оне вред но сти за
ко је се Де мо крат ска стран ка
бо ри свих ових го ди на. Он је
из ван ре дан ин те лек ту а лац,
го спо дин и до бар чо век, ко -
ји ће сво јим ра дом учи ни ти

да ова зе мља по ста не бо ље
ме сто за жи вот. Гра ђа ни не -
ће ко ра ча ти смрк ну тих ли -
ца, већ уз диг ну тих че ла, са
осме хом – ка зао је Сто јић.

Том при ли ком је Ни ко ла
Ћур чин, од бор ник ДС-а у ло -
кал ном пар ла мен ту, ис та као
да ће гра ђа ни без об зи ра на то
што ће 2. апри ла би ра ти но -
вог ше фа др жа ве, сво јим гла -
со ви ма ис ка за ти и ми шље ње
о ра ду пан че вач ке вла сти.

– Ви де ће мо да ли је по др -
шка на ро да за и ста она ква
ка квом је пред ста вља ју и да
ли од ра жа ва ста ње у Скуп -
шти ни, с об зи ром на то да
од бор нич ка гру па СНС-а
има пре ко 40 пред став ни ка.
Да кле, бит но је да зна мо да
ли пар ла мент од сли ка ва оно
што гра ђа ни са да ми сле –
пре ци зи рао је Ћур чин.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

За ла га ње 
за вла да ви ну пра ва

СРП СКА РА ДИ КАЛ НА СТРАН КА

Узда мо се у соп стве ни став

Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја фор ми ра ла је Рад но те ло за
спро во ђе ње из бо ра за пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, ко ји
ће би ти одр жа ни 2. апри ла.

Чла но ви по ме ну тог рад ног те ла су: Зден ка Јо кић (СНС), Да -
ли бор ка Ја ги ца (СПС), Фа дил Гре бић (ПУПС), Ана Гла мо ча -
нин (СРС), Ни ко ла По лић (ДЈБ), Ми лу тин Илић (Срп ски по -
крет Две ри) и Оли ве ра Ћи ри ко вач ки (ДС). Ко ор ди на тор је
Ми ло рад Ми ли ће вић, на чел ник Град ске упра ве Пан че во.

У че твр так, 17. мар та, у Ре пу блич кој из бор ној ко ми си ји
жре бом је од ре ђен ре до след кан ди да та на гла сач ком ли сти ћу.

1. Са ша Јан ко вић, Гру па гра ђа на „За Ср би ју без стра ха”
2. Вук Је ре мић, Гру па гра ђа на „Мо ра мо бо ље”
3. Ми ро слав Па ро вић, На род ни сло бо дар ски по крет
4. Са ша Ра ду ло вић, Гру па гра ђа на „До ста је би ло”
5. Лу ка Мак си мо вић, Гру па гра ђа на „Љу би ша Пре ле та че вић 

Бе ли, Бе ли – Са мо ја ко”
6. Алек сан дар Ву чић, ко а ли ци ја СНС, СПС, СДПС, ЈС, 

ПУПС, ПС, СПО, По крет „Сна га Ср би је – БК”, СВМ
7. Бо шко Об ра до вић, Срп ски по крет Две ри
8. Во ји слав Ше шељ, Срп ска ра ди кал на стран ка
9. Алек сан дар По по вић, Де мо крат ска стран ка Ср би је
10. Ми лан Ста ма то вић, Гру па гра ђа на „За здра ву Ср би ју – 

Ми лан Ста ма то вић”
11. Не над Ча нак, Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не

РИК је до нео Од лу ку о об ли ку и из гле ду гла сач ких ли сти ћа,
на осно ву ко је ће би ра чи гла са ти на из бо ри ма за ше фа др жа ве.
Пре ма тој од лу ци, ли сти ћи ће се штам па ти са јед ном, две, три,
че ти ри или пет је зич ких ва ри јан ти, за ви сно од то га ко ји су је зи -
ци и пи сма у слу жбе ној упо тре би у по је ди ним оп шти на ма и гра -
до ви ма у Ср би ји.

Гра ђа ни ко ји ма је ис те кла лич на кар та, мо гу гла са ти уз по -
твр ду МУП-а о под не том зах те ву за из да ва ње но ве лич не кар те,
уко ли ко би рач ком од бо ру по ка жу и ста ру лич ну кар ту.

У СУ СРЕТ ИЗ БО РИ МА

Фор ми ра но рад но те ло

ни јед на пра ва те ма ни је по -
кре ну та.

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

– Пред сед ник др жа ве мо ра
да са ра ђу је с Ре пу блич ком
вла дом, а по себ но ка да се ра ди
о при вред ним ак тив но сти ма.
Ја сам је ди ни кан ди дат ко ји
ин си сти ра на то ме да до ма ћа
при вре да и по љо при вре да бу -
ду у пр вом пла ну. Др жав не

суб вен ци је, по ре ске олак ши -
це, из во зне га ран ци је и ду го -
роч не кре ди те мо ра мо усме -
ри ти ка до ма ћим при вред ни -
ци ма и по љо при вред ни ци ма.
По треб но је за ме ни ти увоз
до ма ћом про из вод њом, уз ца -
рин ске ме ре за за шти ту до -
ма ћег про из во ђа ча, об но ву
по љо при вред но-ин ду стриј ских
ком би на та, ин ду стри ју до ма ће
по љо при вред не ме ха ни за ци је
и срп ско за дру гар ство. Пан че -
во има ка па ци тет за све по ме -
ну те правце де ло ва ња, са мо је
по треб но да иза Гра да ста не
др жа ва, а она тре нут но по ма же
са мо стра не ин ве сти то ре. Срп -
ска еко но ми ја мо ра слу жи ти
ин те ре си ма на шег на ро да.
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Нај ва жни је овла шће ње пред -
сед ни ка је мо гућ ност да вра ти
у пар ла мент на по нов но раз -
ма тра ње сва ки лош за кон. Ни -
ко лић ни ка да то ни је учи нио,
на про тив, до зво лио је да се
усво ји од лу ка о пљач ка шком
сма ње њу пен зи ја. Бит но је и
то што пред сед ник пред ста -
вља Ср би ју у све ту, по ста вља
ам ба са до ре, вр хов ни је ко ман -
дант вој ске, до де љу је од ли ко -
ва ња и пред ла же осо бе за оба -
вља ње не ких од нај ва жни јих
др жав них функ ци ја. Ја же лим
да бу дем пред сед ник ко ји ће
се ме ша ти у свој по сао.

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

– Ин си сти рам на вра ћа њу
прак се на род ног из ја шња ва -
ња, то јест ре фе рен ду ма о
кључ ним др жав ним пи та њи -
ма. Гра ђа ни мо ра ју да ка жу
сво је ми шље ње о да љем пу ту
Ср би је у Европ ску уни ју, о
спо ра зу му с НА ТО-ом  и да се
из ја сне о то ме да ли же ле увоз
ге не тич ки мо ди фи ко ва не хра -
не и се ме на, а та ко ђе тре ба да
ка жу сво је ми шље ње о ан ти у -
став ним бри сел ским спо ра зу -
ми ма ко је је ова власт пот пи -
са ла. Би ћу пред сед ник ко ји ће
омо гу ћи ти на ро ду да од лу чу је
о сво јој бу дућ но сти. Осим то -
га, би ћу за штит ник свих по ро -
дич них љу ди Ср би је. Ини ци -
ра ћу по др шку мла дим брач -
ним па ро ви ма и по ро ди ца ма с
ви ше де це. За ла га ћу се за то да
др жа ва ви ше бри не о са мо хра -
ним мај ка ма и оче ви ма. Ин си -
сти ра ћу на то ме да же не има ју
под јед на ка при ма ња као му -
шкар ци и спре чи ћу да у про -
фе си о нал ном сми слу ис па -
шта ју са мо за то што же ле да се
оства ре и као су пру ге и као
мај ке. При че о фе ми ни зму и
род ној рав но прав но сти су ли -
це мер не, с об зи ром на то да

СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА СР БИ ЈЕ

По др шка Ву чи ћу

ПРЕД СТА ВЉА МО ПРЕД СЕД НИЧ КЕ КАН ДИ ДА ТЕ: САША ЈАНКОВИЋ И БОШКО ОБРАДОВИЋ

Вра ти мо др жа ву 
у Ср би ју

За у ста ви ћу пљач ка ње 
на ро да

тур ним, умет нич ким, исто риј -
ским на сле ђем и њи хо вим
раз во јем. У уну тра шњој по ли -
ти ци по све ти ћу се из град њи
си гур но сти гра ђа на у сва ком
по гле ду, и то кроз по др шку и
ус по ста вља ње од го вор но сти у
др жав ним ор га ни ма за за ко -
нит и не при стра сан рад. Тра -
жи ћу од го вор ност, кроз за ко -



Ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња
Вла дан Ву ко са вље вић по се тио је
Пан че во 17. мар та и у град ској ку ћи
се са стао с гра до на чел ни ком Са -
шом Па вло вим и са чла ном Град -
ског ве ћа за ду же ним за кул ту ру Не -
ма њом Ро та ром, на кон че га су за -
јед но по се ти ли На род ни му зеј, где
је у то ку из ло жба сли ка Са ве Шу ма -
но ви ћа.

Ми ни стар Ву ко са вље вић на вео је
наш град као до бар при мер кул тур -
ног раз во ја, ко ји тре ба да сле де и
оста ле ло кал не са мо у пра ве у зе -
мљи. Под се тио је да, по ред бо га тог
кул тур ног са др жа ја то ком це ле го -
ди не, Град мо же да се по хва ли и
већ дру гом до не том кул тур ном
стра те ги јом, али и чи ње ни цом да је
пр ви град у зе мљи ко ји ју је усво јио
још 2010. го ди не. Из два ја ње за кул -
ту ру у ви си ни од 10 од сто град ског
бу џе та са мо је још је дан плус.

– Пан че во је сво јим ак тив но сти -
ма у обла сти кул ту ре већ ду жи низ
го ди на ус пе ло да одр жи вр ло спе -
ци фи чан иден ти тет, сна жан кул -
тур ни раз вој, кул тур ни и про грам -
ски жи вот. Пан че во се с не ко ли ко
из у зет них по те за свр ста ва у сам врх
по зи тив них кул тур них де ша ва ња у
Ср би ји и вр ло успе шно функ ци о ни -
ше, ако узме мо у об зир да Пан че во
има и де вет кул тур них цен та ра.
Одр жа ва ње ових цен та ра у се ли ма
је јед но из у зет но по стиг ну ће, као и
ма ни фе ста ци је по ко ји ма је Пан че -
во по зна то – ре као је ми ни стар и

до дао да ће ми ни стар ство на чи јем
је он че лу учи ни ти све да На род ни
му зеј Пан че во до би је про је кат за
ре кон струк ци ју.

У по след ње три го ди не Ми ни -
стар ство кул ту ре је по мо гло наш
град с 36 ми ли о на ди на ра. Гра до на -
чел ник Са ша Па влов из ја вио је да је
Пан че во цен тар кул ту ре с ве ли ким
бро јем кул тур них ма ни фе ста ци ја,

ко је су и је дан од те ме ља Стра те ги -
је раз во ја кул ту ре од 2016. до 2020.
го ди не.

– На ма је за на ред ни пе ри од ве о -
ма ва жно да ље уна пре ђе ње Пан че ва
као цен тра кул тур них ма ни фе ста -
ци ја и као филм ског гра да. С ми ни -
стром смо раз го ва ра ли и о на чи ни -
ма по мо ћи за ре но ви ра ње спо ме ни -
ка кул ту ре, али и за објек те ко ји
пред ста вља ју бо га то ин ду стриј ско
на сле ђе гра да, као што су Цр ве ни
ма га цин и пи ва ра Ђор ђа Вај фер та.
Ма ла су сред ства ко ји ма рас по ла жу
и Град и Ми ни стар ство за ин ве сти -
ци о на ула га ња. До го вор је да по ку -
ша мо да до ђе мо до раз ли чи тих
фон до ва – ре као је Па влов.

Ми ни стар кул ту ре Вла дан Ву ко -
са вље вић на кра ју по се те Пан че ву
по гле дао је и го сту ју ћу из ло жбу у
На род ном му зе ју „По след ња де це -
ни ја Са ве Шу ма но ви ћа”. Он је ре -
као да је сли кар нај тра гич ни ја лич -
ност на ше кул ту ре и под се тио да су
му 1942. го ди не уста ше, пре не го
што су га уби ле, од се кле ша ку ко јом
је ства рао умет нич ка де ла. М. Д.

те узе те у прет ход не две го ди не – ре -
као је Жив ко вић.

Про це ду рал но-фи нан сиј ска прак са
је сте да се на пр вој сед ни ци Скуп шти -
не гра да у го ди ни усва ја и нул ти ре ба -
ланс бу џе та (због пре но са де ла не у тро -
ше ног нов ца из прет ход не го ди не), а
Жив ко вић је обра зло жио за што ре ба -
лан са не ма на овој сед ни ци и ка да ће
та од лу ка би ти пред од бор ни ци ма.

– Уко ли ко до би је мо до дат на сред -
ства од ми ни стар ства, а до би ће мо, на -
ша оба ве за ће би ти да до не се мо про -
ме ну од лу ке о за ду жи ва њу Гра да и ре -
ба ланс пан че вач ког бу џе та. Од лу ком о
бу џе ту рас по ре ди ли смо нај ве ћи део
од 800 ми ли о на ди на ра, а за вр шни ра -
чун нам је по ка зао да нам је оста ло 45
ми ли о на, што ће мо рас по ре ди ти тим
ре ба лан сом – ре као је Жив ко вић. 

Сма ње ње ли сте че ка ња де це 
за вр ти ће
Од лу ка о кре дит ном за ду же њу Гра да,
иа ко ва жна, јер до но си и план фи -
нан си ра ња бу ду ћих ра до ва, за од бор -
ни ке је, су де ћи по бро ју из ла за ка за

У име Са ве та за род ну рав но прав -
ност Пан че ва и жен ске од бор нич ке
мре же, Ми ли ца То до ро вић (СНС)
по хва ли ла је ви ше град ских од лу ка,
по пут ове, али и од лу ке о ван те ле сној
оплод њи и на ста вак про гра ма ги не -
ко ло шке за шти те у се ли ма, ко је су
та ко ђе усво је не на сед ни ци, јер су,
ка ко је ре кла, зна чај не за жен ску по -
пу ла ци ју.

При ли ком раз ма тра ња го ди шњег
пла на ра да Град ског шта ба за ван -
ред не си ту а ци је Ни ко ла Ћур чин (ДС)
при ме тио је да у пла ну за 2017. ни су
на ве де ни ро ко ви. Под се тио је да је
Пан че во про шле го ди не за де сио град
ко ји је оста вио ве ли ке по сле ди це,
као и да јав ност ни је до би ла од го вор
на пи та ње за што про тив град не ра ке -
те ни су ис па ље не.

– Све на ве де не ак тив но сти у овом
пла ну не ма ју рок за ре а ли за ци ју, а
то зна чи, на при мер, да про це ну из -
ло же но сти еле мен тар ним не по го да -
ма штаб мо же до не ти у де цем бру.
Мо лим гра до на чел ни ка, ко ји је ко -
ман дант шта ба, да по мог не и да ро -
ко ви бу ду по ста вље ни – ре као је
Ћур чин.

Об је ди ње на рас пра ва, али без рас -
пра ве, би ла је код про гра ма и фи нан -
сиј ских пла но ва град ских уста но ва
кул ту ре и се о ских до мо ва кул ту ре за
ову го ди ну.

Од бор ни ци су усво ји ли и два пла -
на де таљ не ре гу ла ци је за под руч је
Бе ла Ан та у До ло ву, где ће мо ћи да се
из гра ди ве тро парк, као и пред лог за
из ра ду пла на де таљ не ре гу ла ци је за
ши ри цен тар гра да.

На са мом кра ју сед ни це, ка да од -
бор ни ци по ста вља ју пи та ња, Ни ко ла
Ћур чин (ДС) за тра жио је по пис ин -
вен та ра у МЗ Мла дост, за тим до ку -
мен та о на бав ци кли ма-уре ђа ја, као
и ин фор ма ци ју о то ме ко ко ри сти
про сто ри је МЗ у Ба нат ском Но вом
Се лу, али и до кле се сти гло с ре ша -
ва њем про бле ма Апо те ке Пан че во.
Го ран ка Пе тро вић (СРС) по ста ви ла
је од бор нич ко пи та ње у ве зи с ко ри -
шће њем про сто ри ја у Ме сној за јед -
ни ци Ја бу ка. Они ни су про пу сти ли
при ли ку, па су на кра ју по зва ли
Пан чев це да иза ђу на пред сед нич ке
из бо ре 2. апри ла.

М. Ди ми трић

Петак, 24. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Вре ме је у про те клим ме се ци ма по -
ка зи ва ло сво је не пред ви ди ве ћу ди.
Би ло је да на ка да су се тем пе ра ту ре
раз ли ко ва ле и по не ко ли ко де се ти на
сте пе ни. Про ле ће је сти гло, а тем пе -
ра ту ра се ме ња из са та у сат. Ују тро је
про хлад но, у под не ви ше од 20 сте -
пе ни, на ве че нам опет тре ба ка пут...
Пи та ли смо су гра ђа не сме та ју ли им
те на гле вре мен ске и тем пе ра тур не
про ме не и ка ко се обла че у тим усло -
ви ма. 

ДРЕН КА ИГ ЊА ТОВ, пен зи о нер ка:
– Све ми слим да је сам ме те о ро па -

та. У по след ње вре ме све ви ше и ви -
ше. Про ме не вре ме на на ме не не
ути чу баш мно го, али не кад се осе -
ћам ма ло умо р но. Ла га но се обла чим
и ни кад ми ни је хлад но.

ФРА ЊО БУН ЧИЋ, пен зи о нер:
– Про ме не вре ме на ми уоп ште не

сме та ју. Ско ро под јед на ко во лим кад

је зи ма и кад је хлад но и кад је то пло
у про ле ће и на ле то. Ле по је кад до ђе
про ме на вре ме на, би ло ко ја – и на
хлад ни је и на то пли је. Све ми од го -
ва ра. Сад кад су ве ли ке раз ли ке у ју -
тар њим и днев ним тем пе ра ту ра ма,
чо век са со бом мо ра да но си не ки то -
пли ји гор њи део оде ће, ко ји ће пре ко
да на ски ну ти.

ДЕ САН КА КИ ТА НОВ СКА, 
пен зи о нер ка:

– Ни сам ме те о ро па та. Још ми
при ја да се об у чем зим ски. Ни је
још увек вре ме да се рас ко мо ти мо.
Ми слим да про ме не вре ме на ни су
баш здра ве, али не ре а гу јем на њих
мно го јер не мам здрав стве них про -
бле ма.

АЛЕК САН ДАР БУ КА ЗИЋ, 
тех ни чар за би о тех но ло ги ју:

– Ни сам ме те о ро па та. Не мам ни -
ка квих про бле ма што се то га ти че.

На рав но, ви ше ми при ја то пло не го
хлад но вре ме, бо ље ми је да се зно -
јим не го да мр знем. Во лим да но сим
тре нер ке, та ко ми је лак ше, ко мот -
ни је ми је.

ЕР НЕСТ ЛАЦ КО, но ви нар:
– При ја ју ми ове про ме не вре ме на.

Во лим да је што то пли је, не во лим
кад је хлад но, не во лим кад је бљу -
зга во, не во лим кад је тму р но, кад је
ки ша. Не обла чим се сло је ви то. Кад
ми је то пло, ски нем јак ну, а не кад
ми јак на до бро до ђе. Бо ле сни ма ово
вре ме ве ро ват но не при ја, а здра ви -
ма не сме та.

ЈО ВА НА ДРА ГО ВИЋ, 
сту дент ки ња учи тељ ског фа кул те та:

– Про ме не вре ме на ми, у су шти ни,
не сме та ју. Има ла сам по вре ду згло -
ба док сам тре ни ра ла, па ма ло осе -
ћам бо ло ве.

Ан ке ти ра ла Ми ли ца Ма нић

А. БУКАЗИЋД. КИТАНОВСКА Е. ЛАЦКО Ј. ДРАГОВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СТЕ МЕ ТЕ О РО ПА ТА?

Здра ви ма не сме та про ме на вре ме на

Ф. БУНЧИЋД. ИГЊАТОВ

ХРОНИКА

Кре ди том од 273 ми ли о на
ди на ра би ће фи нан си ра ни
ра до ви у се дам шко ла и
на из град њи по та ми шког
ко лек то ра и ка на ли за ци о не
мре же

Но ви в. д. ди рек то ра 
На род ног му зе ја и ТОП-а,
а ман да ти по твр ђе ни 
ди рек то ри ма До ма здра вља
и До ма кул ту ре у Гло го њу

Фо то граф Ни ко ла Сто ил ко вић, ди -
пло ми ра ни ме на џер, и Ми ро слав
Бир цлин, ди пло ми ра ни ар хе о лог,
но ви су вр ши о ци ду жно сти ди рек то -
ра Ту ри стич ке ор га ни за ци је Пан че ва
од но сно На род ног му зе ја. На осно ву
од лу ке од бор ни ка Скуп шти не гра да,
а без рас пра ве, они су по ста вље ни 17.
мар та на те функ ци је уме сто Бра ни -
сла ва Ров ча ни на и Све тла не Ме сиц -
ки, ко ји су под не ли остав ке. На ис тој

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

КРЕ ДИТ, КА ДАР И УПИС 
У ПРИ ВАТ НЕ ВР ТИ ЋЕ

МИ НИ СТАР ВУ КО СА ВЉЕ ВИЋ ПО СЕ ТИО ПАН ЧЕ ВО

Кон ти ну и тет ула га ња у кул ту ру

сед ни ци од лу че но је и да до са да шња
в. д. ди рек тор ка До ма здра вља Да ни -
је ла Ри стов ски Кор ниц, спе ци ја ли ста
ме ди цин ске би о хе ми је, оста не на че -
лу те здрав стве не уста но ве, те је име -
но ва на за ди рек то ра с ман да том од
че ти ри го ди не. Стру ков ном ин же ње -
ру елек тро тех ни ке Слав ку Јо ва нов -
ском та ко ђе је ман дат про ду жен, па
је име но ван за ди рек то ра До ма кул -
ту ре у Гло го љу. Од бор ни ци су из гла -
са ли и про ме ну са ста ва у по је ди ним
управ ним и над зор ним од бо ри ма до -
мо ва кул ту ре у се ли ма, а од лу че но је
и да за ме сто ди рек то ра у Ди рек ци ји
за из град њу и уре ђе ње Пан че ва бу де
рас пи сан кон курс.

Пре ко 90 та ча ка ло кал ни од бор ни ци
су усво ји ли за око два са та, што го во ри
да рас пра ва, али ни из ве сти ла ца за
скуп штин ском го вор ни цом код ве ћи не
та ча ка ни је би ло. И на овој сед ни ци,
при ли ком утвр ђи ва ња днев ног ре да,
од бор ни ца Со ња Ра ди во јев (ЛСВ) из
До ло ва за тра жи ла је да од бор ни ци
рас пра вља ју о це ни од но ше ња сме ћа у
том се лу и по зва ла је ста нов ни ке дру -
гих ме ста да по др же њен пред лог да
це на те услу ге, по до ма ћин ству, бу де
300 ди на ра. Про блем на пла те сме ћа у
том се вер ном се лу ни на овој сед ни ци
ни је раз ма тран, јер пред лог ни је увр -
штен у днев ни ред.

За по та ми шки ко лек тор нај ви ше нов ца
Од бор ни ци су усво ји ли од лу ку о кре -
дит ном за ду же њу Гра да за ка пи тал не
ин ве сти ци је за не што ви ше од 273
ми ли о на ди на ра. Тај но вац, ка ко је
обра зло жио за ме ник гра до на чел ни ка
Пре драг Жив ко вић, би ће утро шен на
из град њу фе кал ног ко лек то ра од Лу -
ке Ду нав до се вер не ин ду стриј ске зо -
не и за ре кон струк ци ју црп не ста ни -
це код Лу ке у ви си ни од 234 ми ли о -
на ди на ра, а пре о ста ли но вац би ће
утро шен за из град њу ка на ли за ци ја у
Ули ци Мар ка Кра ље ви ћа (пет ми ли -
о на) и на ста вак тих ра до ва у Омо љи -
ци (де сет ми ли о на ди на ра). Пет
основ них и две сред ње шко ле до би ће
за ра до ве укуп но око 20 ми ли о на ди -
на ра, а 3,5 ми ли о на би ће уло же но у
кров Спорт ског са ве за.

– Кре дит но за ду же ње у 2017. го ди -
ни знат но је ма ње у од но су на кре ди -

го вор ни цу, ипак би ла ма ње ва жна од
Од лу ке о пра ву на на кна ду де ла тро -
шко ва бо рав ка де це у вр ти ћи ма чи ји
је осни вач дру го прав но или фи зич ко
ли це у Пан че ву за рад ну 2017/18.
Ова од лу ка пред ви ђа по моћ од укуп -
но осам ми ли о на ди на ра за пр вих
три де сет ро ди те ља де це ко ја оста ну
не у пи са на у др жав не вр ти ће „Деч је
ра до сти”. То зна чи да ће бо ра вак ма -
ли ша на у ре ги стро ва ним при ват ним
вр ти ћи ма (ко јих још увек на те ри -
то ри ји Пан че ва не ма) Град су фи -
нан си ра ти са 80 од сто, од но сно до
22.500 ди на ра ме сеч но, исто ко ли ко
из но си и по моћ за ро ди те ље чи ја
де це бо ра ве у др жав ним вр ти ћи ма.
Ова од лу ка се прак тич но до но си
уна пред, за школ ску 2017/18. го ди -
ну, а мо же и да им пли ци ра отва ра ње
при ват ног вр ти ћа. 

Од бор ник Ни ко ла Ћур чин (ДС)
по здра вио је ову од лу ку, али је кри -
ти ко вао то што она не про пи су је
пре ци зни је кри те ри ју ме за ода бир
пр вих три де сет ма ли ша на, већ је
по прин ци пу – ко пре пре да до ку -
мен та ци ју у Град ском услу жном
цен тру.

Чла ни ца Град ског ве ћа за ду же на
за пред школ ско обра зо ва ње мр Та -
тја на Бо жић ре кла је да је циљ ове
од лу ке да се сма њи ли ста че ка ња
де це за упис у вр ти ће. Ка да је реч о
кри те ри ју ми ма, из ја ви ла је да је
про блем то што Пред школ ска уста -
но ва не ма је дин стве ну ли сту не у пи -
са не де це, већ по сто ји спи сак за
сва ки обје кат, укљу чу ју ћи и пан че -
вач ка се ла, од но сно шко ле при ко -
ји ма ра де вр ти ћи.

– План је да не ма мо ли сте че ка ња
на ред них го ди на. Град не ће скла па ти
уго во ре с при ват ним вр ти ћи ма, већ с
ро ди те љи ма, па за то ће ро ди те љи
мо ра ти да при ба вља ју са ми до ку мен -
та ци ју и да кон ку ри шу – од го во ри ла
је она.

Од бор ник По кре та „До ста је би ло”
Де јан Јо ва но вић сло жио се да је иде ја
до бра, али је до дао и да се ка сни с ре -
ша ва њем про бле ма не у пи са не де це. 

– Ли ста че ка ња за упис де це у вр -
ти ће по сто ји ваљ да са мо у Ср би ји –
ре као је Јо ва но вић.



На те ри то ри ји Пан че ва ре ги -
стро ва на су 30.683 не ле гал на
објек та – ре зул тат је за вр ше -
ног по пи са не за ко ни то из гра -
ђе них про сто ра у вла сни штву
прав них и фи зич ких ли ца.

На осно ву За ко на о оза ко -
ње њу обје ка та и ре ше ња гра -
до на чел ни ка о обра зо ва њу ко -
ми си је, од про шле го ди не па
до 13. мар та, ка да је овај по сао
за вр шен, укуп но је на те ре ну у
Пан че ву ра ди ло око 50 по пи -
си ва ча, а у овај по сао би ла је
укљу че на и гра ђе вин ска ин -
спек ци ја Се кре та ри ја та за ин -
спек циј ске по сло ве Пан че ва.

– У Пан че ву и у свих де вет
се ла за вр шен је по пис и еви -
ден ти ра на су укуп но 30.683
не ле гал на објек та – ре као је
Сло бо дан Кун да ко вић, пред -
сед ник пан че вач ке по пи сне
ко ми си је.

Над ле жни из Град ске упра ве
су ове не де ље оба ве сти ли гра -
ђа не да ће ре ше ња о укла ња њу

не за ко ни то из гра ђе них обје ка -
та би ти до ста вља на Се кре та ри -
ја ту за ур ба ни зам и стам бе но-
ко му нал не по сло ве, ка ко би по
слу жбе ној ду жно сти био по -
кре нут по сту пак оза ко ње ња.

Ка ко нам је Кун да ко вић об ја -
снио, то не зна чи да ће се кре -
ну ти у ру ше ње та квих обје ка та,
јер је у ства ри др жа ва ау то мат -
ски по кре ну ла дру ги по сту пак.

– До но си се ре ше ње о укла -
ња њу не ле гал них обје ка та,
али исто вре ме но ће се по кре -
ну ти про це ду ра за ле га ли за -
ци ју, до пра во сна жног ре ше ња
– ре као је он.

То зна чи да је с по пи сом не -
ле гал них обје ка та за вр шен са мо
део по сла, јер је сад по кре ну та
и про це ду ра за ле га ли за ци ју
тих еви ден ти ра них обје ка та,
па ће гра ђе вин ска ин спек ци ја
у да љем ра ду об ра ђи ва ти по -
дат ке и до но си ти ре ше ња у
скла ду са За ко ном о оза ко ње -
њу обје ка та.

За кон ски рок за по пис не ле -
гал но из гра ђе них обје ка та био
је 27. но вем бар про шле го ди не,
али с об зи ром на то да је у Пан -
че ву, а слич но је и би ло и у дру -
гим ме сти ма, до тог ро ка био
по пи сан са мо град, без се ла,
би ло је ја сно да ће над ле жно
ми ни стар ство про ду жи ти рок
за за вр ше так овог по сла. Та да

је би ло од лу че но и да се на том
по слу ан га жу је ви ше љу ди. Та -
ко ђе, за кон про пи су је крај њи
рок за по пис обје ка та, али не и
рок до ка да тај по сао тре ба да
за вр ше ло кал не са мо у пра ве.

За кон о оза ко ње њу обје ка та
омо гу ћи ће да се нај ве ћи број
не за ко ни то из гра ђе них обје ка -
та уве де у за кон ске то ко ве, у
јед но став ној и бр зој про це ду -
ри. Пред ви ђе но је да гра ђе вин -
ска ин спек ци ја из вр ши по пис
свих бес прав но са гра ђе них
обје ка та на сво јој те ри то ри ји.
По еви ден ти ра њу обје ка та за
ко је ни је под нет зах тев за ле га -
ли за ци ју, гра ђе вин ски ин спек -
тор до но си ре ше ње о ру ше њу
тог објек та, ко је се до ста вља
вла сни ку и над ле жном ор га ну
за оза ко ње ње обје ка та, ко ји је у
оба ве зи да по слу жбе ној ду -
жно сти по кре не по сту пак оза -
ко ње ња. Да кле, не пре пу шта се
ви ше на во љу вла сни ци ма не -
за ко ни то из гра ђе них обје ка та
да ли ће под не ти зах тев, већ
др жа ва то чи ни. Гра ђа ни ко ји
су зах те ве за ле га ли за ци ју под -
не ли по прет ход ним за ко ни ма,
ни су би ли у оба ве зи да по но во
при ја вљу ју сво је објек те.

Три де сет по сло да ва ца тра жи -
ће рад ни ке на Сај му за по шља -
ва ња ко ји ће би ти одр жан у
Пан че ву у сре ду, 29. мар та.
На ци о нал на слу жба за за по -
шља ва ње (НСЗ), у са рад њи с
ло кал ном са мо у пра вом, при -
ре ди ће Са јам за по шља ва ња на
Кор зоу, у Ули ци вој во де Жи -
во ји на Ми ши ћа, од 11 до 14
са ти.

По сло дав ци ће на штан до -
ви ма по ну ди ти не за по сле ним
ли ци ма 56 сло бод них рад них
ме ста из обла сти лич них услу -
га, об ра де ме та ла, обра зо ва ња,
со ци јал не за шти те, ин фор ма -
ци о них тех но ло ги ја, ту ри зма,
тр го ви не и уго сти тељ ства. На
Сај му ће се пред ста ви ти по -
сло дав ци ко ји су за и те ре со ва -
ни за мла де, а у окви ру про гра -
ма „Сту дент ска лет ња прак са”.

Са јам за по шља ва ња је при -
лика да по се ти о ци оства ре ди -
рек тан кон такт с ве ћим бро -
јем по сло да ва ца ко ји има ју

по тре бу за за по шља ва њем ка -
дра, да на ли цу ме ста оста ве
при ја ву за за по сле ње и рад ну
би о гра фи ју (CV), као и да са -
зна ју по дат ке о фир ми у ко јој
кон ку ри шу, усло ви ма ра да,
за ра ди ко ју мо гу оче ки ва ти и

мо гућ но сти ма за на пре до ва -
ње. По сло дав ци ће на овај на -
чин мо ћи да јед но став но и
бр зо про на ђу по треб не рад -
ни ке, а на рас по ла га њу ће им
би ти и бес плат на про фе си о -
нал на се лек ци ја при ли ком

из бо ра кан ди да та и мо гућ -
ност ко ри шће ња фи нан сиј -
ских олак ши ца при за по шља -
ва њу.

На ци о нал на слу жба за за по -
шља ва ње по зи ва не за по сле на
ли ца да по се те ово го ди шњи са -
јам и да са со бом по не су сво ју
би о гра фи ју (CV), а на штан ду
НСЗ-а мо ћи ће да до би ју од го -
во ре на пи та ња о ак ту ел ним
услу га ма и про гра ми ма.

Све до дат не ин фор ма ци је за -
ин те ре со ва на ли ца и по сло дав -
ци мо гу до би ти у про сто ри ја ма
пан че вач ке фи ли ја ле НСЗ-а.

Уко ли ко бу де ло ше вре ме,
са јам ће би ти одр жан у хо лу
Град ске упра ве, Трг кра ља Пе -
тра I број 2–4.

Ин сек ти опра ши ва чи су вр -
ло ва жан чи ни лац оп стан ка
би ља ка, али и жи вог све та
уоп ште. У по след њих не ко -
ли ко го ди на њи хов број се
ши ром све та знат но сма њио,
а код по је ди них вр ста то
сма ње ње је до сти гло чак и
дра ма тич не по сле ди це. Раз -
ло зи за по ја ву ма сов ног из у -
ми ра ња пче ли њих дру шта -
ва, ко је је ре ги стро ва но од
2006. го ди не на го то во свим
ме ри ди ја ни ма, још увек ни -
су од ре ђе ни. Оно је за хва ти -
ло ка ко пче ле у ко шни ца ма,
та ко и ди вље пче ле, али су
за па же не слич не по ја ве и у
по пу ла ци ји ди вљих бум ба -
ра. У пи та њу су ва жни по ли -
на то ри, од ко јих за ви си про -
из вод ња ви ше од 80 од сто
по љо при вред них усе ва, али и
оп ста нак пре ко 20.000 раз ли -
чи тих биљ них вр ста. На уч на
ис тра жи ва ња вр ше на у Ве -
ли кој Бри та ни ји по ка за ла су
да јед но пче ли ње дру штво
опра ши ва њем и очу ва њем
би о ло шке ра зно вр сно сти
би ља на не ком под руч ју до -
но си ши рој дру штве ној за -
јед ни ци 1.200 евра го ди шње
(од то га пче ла ри до би ју све -
га од 1,5 до три од сто, кроз
пче ли ње про из во де, а све
оста ло је до бит во ћа ра и дру -
гих по љо при вред ни ка).

По след њих го ди на по ја -
ча ва ју се на по ри на утвр ђи -
ва њу раз ло га из у ми ра ња по -
ли на то ра и пред у зи ма њу
ме ра за са ни ра ње по сле ди -
ца. Као нај че шћи раз лог из -
у ми ра ња пче ла по ми њу се
пе сти ци ди. На ни воу ЕУ уве -
де на је и при вре ме на за бра -
на чи та ве јед не гру пе ин сек -
ти ци да – нео ни ко ти но и да.
При ме ра ра ди, ови пре па ра -
ти се на но се на се ме сун цо -
кре та, а ка да до ђу до цвет ног
пра ха и нек та ра, где га пче -
ле мо гу кон зу ми ра ти, они
ути чу на нер вни си стем пче -
ла, сма њу ју њи хо ве спо соб -
но сти се ћа ња и ми ри са, те се
оне пот пу но дез о ри јен ти шу.
Ова ко отро ва не пче ле до жи -
вља ва ју па ра ли зу, а по том и
смрт. Да се ра ди о ве о ма
отров ним је ди ње њи ма, го во -
ри и чи ње ни ца да су за њи хо -
во раз ла га ње у зе мљи по -

треб не нај ма ње три го ди не,
та ко да уко ли ко је сун цо крет
тре ти ран овим пе сти ци дом,
ве ли ка је ве ро ват но ћа по мо -
ра пче ла и иду ће го ди не.

Ши ре ње и про из вод ња
ГМО би ља ка озна че ни су
као је дан од зна чај них узро -
ка из у ми ра ња ко ри сних ин -
се ка та. Пре ма Сту ди ји о ста -
ту су опра ши ва ча у Се вер ној
Аме ри ци из 2006, по че так
не ста ја ња пче ла, на зван Co-
lony collapse disorder, по кла -
па се с ма сов ним га је њем
ге не тич ки мо ди фи ко ва них
би ља ка у САД. Од 2006. го -
ди не па на да ље ана ли зе по -
ка зу ју да у тим под руч ји ма
пче ла ри гу бе нај ма ње тре -
ћи ну пче ли њих за јед ни ца.
ГМО биљ ке от пор не на
штет не ин сек те са др же ге не
бак те ри је Bacillus thuringi-
ensis, ко ји ства ра ју про те и не
са ин сек ти цид ним деј ством.
Тим на уч ни ка на Уни вер зи -
те ту Џе на у Не мач кој од
2001. до 2004. утвр дио је да
пче ле ин фи ци ра не ми кро -
спо ри ди ја ма мно го бр же
уми ру ка да су исто вре ме но
из ло же не и ток си ну Bacillus
thuringiensis. Та ко ђе, ис тра -
жи ва ње ра ђе но у Ка на ди
2004. го ди не по ка за ло је да
су пче ле ма ње по се ћи ва ле
цве то ве ГМО би ља ка, от пор -
них на хер би цид, не го цве -
то ве кла сич но или ор ган ски
про из ве де них би ља ка.

Је дан од раз ло га ова квог
раз во ја си ту а ци је је и да на -
шња не кон тро ли са но ин -
тен зи ви ра на ин ду стриј ска
по љо при вред на про из вод -
ња, ко ја до во ди до не стан ка
ста ни шта, хра ни ли шта и
под руч ја раз мно жа ва ња по -
ли на то ра, па све то иза зи ва
сма ње ње бро ја ових ко ри -
сних ин се ка та. Фор ми ра ње
и упра вља ње ста ни шти ма у
ко ји ма ће, на по љо при вред -
ним по вр ши на ма, жи ве ти
ин сек ти опра ши ва чи зна -
чај но по бољ ша ва би о ло шку
ра зно вр сност и под сти че
до бро бит за око ли ну.

У на ред ном бро ју „Пан -
чев ца” упо зна ће мо вас с ме -
то дом цвет них по ја се ва ко ји
се ко ри сте у одр жи вим си -
сте ми ма биљ не про из вод ње.
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От пи са но 6,4 ми ли о на
ди на ра за ста ре лог 
ду га за за куп

Пар ти је ће убу ду ће
мо ра ти ре дов но да
из ми ру ју сво је оба ве зе

Од бор ни ци Скуп шти не гра да
усво ји ли су на про шлој сед ни -
ци из ме ње ну од лу ку о пла ћа њу
до спе лих а не из ми ре них за куп -
ни на за пословнe просторe ЈП
Ди рек ци је за из град њу и уре ђе -
ње Пан че ва. Ова из ме на се од -
но си на по тра жи ва ња по ли тич -
ких стра на ка и пред ви ђа да се
ду го ва ња за по след ње три го ди -
не, за ко ја оне ни су уту же не и
за ко ја ни је по кре ну та при нуд -
на на пла та, мо гу пла ти ти на
нај ви ше 24 ме сеч не ра те. Од лу -
че но је и да Ди рек ци ја от пи ше
сва за ста ре ла ду го ва ња.

Струч на ко ми си ја фор ми ра -
на по чет ком го ди не у том јав -
ном пред у зе ћу са гле да ла је сва
ду го ва ња по ли тич ких стра на -
ка за за куп про сто ри ја и утвр -
ди ла ко ли ко из но си ви си на за -
о ста лих на пла ти вих по тра жи -
ва ња, као и ви си на ду го ва ња
ко ја због за ста ре ло сти не мо гу
би ти на пла ће на, те је пред у зе -
ће прак тич но до не ло две од лу -
ке: да се из вр ши от пис не на -
пла ти вих по тра жи ва ња и да се
за оне на пла ти ве по ну ди мо -
гућ ност пла ћа ња на ра те.

ЕКОНОМИЈА

Ка ко смо са зна ли, до спе ла а
не на пла ти ва по тра жи ва ња по -
ли тич ких стра на ка за за куп
по слов них про сто ра ко ја ће
би ти от пи са на из но се 6,4 ми -
ли о на ди на ра, за кључ но с 31.
де цем бром 2013. Ка да се по -
гле да струк ту ра от пи са них по -
тра жи ва ња за укуп но 29 по ли -
тич ких стра на ка, ви ди се да ту
има и пар ти ја ко је ви ше у Пан -
че ву не по сто је, по пут Ко а ли -
ци је „Вој во ди на”, Гра ђан ског
са ве за Ср би је...

– Са да је де фи ни тив но ре -
ше но да се на пла те до спе ла
ду го ва ња по ли тич ким стран -

ка ма ко је има ју у за ку пу град -
ске про сто ри је од 2014. го ди -
не. Због то га смо прак тич но
мо ра ли пр во да от пи ше мо сва
она за о ста ла ду го ва ња до кра -
ја 2013. го ди не – ре као је Ми -
лан Бал чин, по моћ ник ди рек -
то ра Ди рек ци је за фи нан сиј ске
по сло ве, и до дао да ће у су -
прот ном би ти при мо ра ни да
по кре ну по сту пак при нуд не
на пла те.

На кон от пи са тих за ста ре -
лих по тра жи ва ња Ди рек ци ји
по ли тич ке пар ти је тре нут но за
ко ри шће ње ње них про сто ри ја
укуп но ду гу ју 2,4 ми ли о на ди -

на ра, а тај дуг ће мо ћи да пла -
те на ра те. У су прот ном, пред -
у зе ће ће би ти при ну ђе но да
по кре не при нуд ну на пла ту.

Сви они ко ји же ле да пла те
дуг на од ло же но, мо ћи ће да
под не су зах тев у ро ку од 45 да -
на од да на сту па ња ове од лу ке
на сна гу.

До са да прак тич но ни ка да
ни је би ло по ку ша ја да се
стран ка ма ду го ва ња на пла те,
па ни је би ло за бе ле же них
при нуд них на пла та, али и ни -
је пр ви пут да се стран ка ма от -
пи су ју ду го ва ња, јер је то
прак тич но био уо би ча јен по -
сту пак.

Ина че, град ска од лу ка про -
пи су је да по ли тич ке стран ке
за за куп про сто ри ја пла ћа ју
из нос у ви си ни од 25 од сто це -
не од ре ђе не за ко мер ци јал не
де лат но сти. Бал чин је до дао и
да су ре ви зиј ске ку ће ин си сти -
ра ле на то ме да у књи го вод -
стве ну до ку мен та ци ју бу ду
уне та по тра жи ва ња ко ја су на -
пла ти ва да би се у сва ком тре -
нут ку зна ло ре ал но ста ње. И
екс тер на ре ви зи ја и др жав ни
ре ви зор упу ћи ва ли су Ди рек -
ци ју на от пис за ста ре лих по -
тра жи ва ња.

Стран ке ко је има ју ду го ве и
опо ме не до би ће по зив за за -
кљу че ње спо ра зу ма с Ди рек -
ци јом. Ка да по ми ње мо стран -
ке, у Пан че ву је ди но СНС ни је
за ку пац Ди рек ци ји них од но -
сно град ских про сто ри ја.

ГМО и пчеле

ЗА ВР ШЕН ПО ПИС НЕ ЛЕ ГАЛ НИХ ОБЈЕ КА ТА

За оза ко ње ње че ка пре ко 30.000 ре ше ња

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ДИ РЕК ЦИ ЈА ПРЕД ЛО ЖИ ЛА СТРАН КА МА

ДУГ ЗА ЛО КА ЛЕ НА 24 РА ТЕ

СЛЕ ДЕ ЋЕ НЕ ДЕ ЉЕ

Са јам за по шља ва ња у Пан че ву

Страну припремила
Марина

Димитрић

На осно ву од лу ке Град ског
ве ћа, Град Пан че во усту пи ће
Ре ги о нал ној раз вој ној аген -
ци ји „Ју жни Ба нат” на бес -
плат но ко ри шће ње про сто -
ри је „Ур ба ни зма” (Ди рек ци је
за из град њу и уре ђе ње Пан че -
ва) на углу Не ма њи не и Ка ра -
ђор ђе ве.

Ова не дав но осно ва на
аген ци је би ће сме ште на у
105 ква драт них ме та ра про -
сто ра згра де ко ју је и до са да
ко ри сти ла Ди рек ци ја за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва. У
уго во ру је пре ци зи ра но и да
ће аген ци ја и „Ур ба ни зам”
за јед но ко ри сти ти још 141
ква драт. Пред сед ник Скуп -

шти не Аген ци је је Са ша Па -
влов, гра до на чел ник Пан че -
ва, а ди рек тор је Игор Кне -
же вић, офи цир из Бе о гра да.

У осни ва њу ове аген ци је
уче ство ва ле су све ло кал не са -
мо у пра ве с те ри то ри је ју жног
Ба на та – два гра да и шест оп -
шти на, као и при ват на пред у -
зе ћа „Фин нет” из Пан че ва и
„Хај тим” из Вр шца.

Чла на ри на Пан че ва у овој
ре ги о нал ној аген ци ји из но -
си 24 ми ли о на ди на ра, а ове
го ди не укуп но ће би ти уло -
же но 60 ми ли о на ди на ра.
Го ди шња чла на ри на „Ју -
жног Ба на та” је 60 ми ли о на
ди на ра.

УГО ВОР ЗА „УР БА НИ ЗАМ”

„Ју жни Ба нат”
до био про сто ри је



Гло бал на еко ло шка
кам па ња

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

Наш град ће и ове го ди не
би ти део свет ске по ро ди це,
та ко да ће Пан чев ци има ти
при ли ку да у су бо ту, 25. мар та,

у Град ском пар ку при су ству ју
при год ном про гра му у ко јем
ће уче ство ва ти деч ји хор Пан -
че вач ког му зич ког дру штва и
„Брас ор ке стар”. Тог да на
Удру же ње гра ђа на „Пре по знај
у се би” ор га ни зо ва ће кре а тив -
ну ра ди о ни ца под на зи вом
„Ко ли ко је са ти за на шу пла -
не ту?”, у ко јој ће уче сни ци
би ти у при ли ци да од ре ци -
кли ра них ма те ри ја ла и ко ма -
да ам ба ла жног и оста лог упо -
тре бљи вог от па да осми сле и

на пра ве ча сов ни ке ко ји ће
при ка зи ва ти ко ли ко је за пра -
во са ти за на шу пла не ту. Ком -
па ни ја „Бо жић и си но ви”
обез бе ди ће кон теј нер за од ла -
га ње ис тро ше них си ја ли ца и
флу о ре сцент них це ви, а Се -
кре та ри јат за за шти ту жи вот -
не сре ди не по ста ви ће ми ни-
кон теј нер за ис тро ше не ба те -
ри је. Про грам по др шке пла -
не ти осми сли ли су Дом омла ди -
не Пан че во, Кан це ла ри ја за мла -
де и Се кре та ри јат за за шти ту

жи вот не сре ди не Град ске
упра ве Пан че ва. Уче шће на
овој ма ни фе ста ци ји по твр ди -
ла су мно га пан че вач ка удру -
же ња и не фор мал не гру пе
мла дих.

Се кре та ри јат за за шти ту жи-
вот не сре ди не Град ске упра -
ве Пан че ва упу тио је по зив на
адре се прав них ли ца и до
овог тре нут ка сво је уче шће су
по твр ди ли: ОШ „Ак сен ти је
Мак си мо вић” из До ло ва, ОШ
„Вук Сте фа но вић Ка ра џић” из
Стар че ва, пан че вач ка удру -
же ња гра ђа на „Еко пан”, „Пре -
по знај у се би” и Цен тар за ин -
фор ми са ње и обра зо ва ње „Пе ро”,
ме сне за јед ни це из Ива но ва,
Ба нат ског Бре стов ца и Ка ча -
ре ва и Ра дио-те ле ви зи ја Пан -
че во.

Реч је о ма ни фе ста ци ји ко ја
се код нас ор га ни зу је де се ти
пут. „Сат за на шу пла не ту” по -
све ћен је одр жи вим из во ри ма
енер ги је, а иде ја је да се убла же
кли мат ске про ме не од но сно да
се сма њи еми си ја са ефек ти ма
ста кле не ба ште, те да се по ве ћа
енер гет ска ефи ка сност.

Јав но пред у зе ће „Вој во ди на -
шу ме” и Шум ско га здин ство
„Ба нат” из Пан че ва обе ле жи -
ли су 21. мар та Свет ски дан
шу ма. Том при ли ком је при -
ре ђе на ра ди о ни ца за уче ни -
ке осмог раз ре да Основ не
шко ле „Иси до ра Се ку лић”.
Ак ци ји су се при дру жи ли и
чла но ви По кре та го ра на и
цен тра во лон те ра Пан че во.
Шум ско га здин ство „Ба нат”
спро ве ло је у Град ској шу ми
по ка зно упо зна ва ње уче ни ка
с по шу мља ва њем по вр ши не
хра стом лу жња ком. По се бан
ак це нат је ста вљен на одр -
жи во ко ри шће ње шу ма с ци -
љем да се очу ва ју би о ди вер -

зи тет и при род на рав но те жа
у том шум ском еко си сте му.

О зна ча ју шу ма за при ро ду
и чо ве ка и по тре би њи хо вог
очу ва ња и об на вља ња при -
сут ним уче ни ци ма и го ра ни -
ма го во ри ли су мр Го ран Ву -
че тић, шеф слу жбе пла ни ра -
ња га здо ва ња шу ма ма, инж.
Си мо Тра ви ца, шеф Шум ске
упра ве Пан че во, шу мар Пе -
тар Слав нић и инж. Ма ри јус
Ол ђа, са мо стал ни ре фе рент
за за шти ће на под руч ја и жи -
вот ну сре ди ну. На кра ју еду -
ка ци је уче ни ци су са зна ли
ка ко се пра вил но са ди др ве -
ће и би ли су у при ли ци да и
са ми по са де мла ди цу.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 24. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРИ ДРУ ЖИ ТЕ СЕ АК ЦИ ЈИ „САТ ЗА НА ШУ ПЛА НЕ ТУ”

Ис кљу чи све тло! Осве тли про блем!

СТУ ДЕН ТИ ЈЕЈ ЛА ПО СЕ ТИ ЛИ РА ФИ НЕ РИ ЈУ ПАН ЧЕ ВО

НИС ПРЕД СТА ВИО СВО ЈЕ ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛЕ
Шест го ди на са рад ње
са обра зов ним 
ин сти ту ци ја ма

По сло ва ња у скла ду 
с прин ци пима 
одр жи вог раз во ја

Не гу ју ћи са рад њу с ме ђу на -
род ним и до ма ћим обра зов -
ним ин сти ту ци ја ма, ком па ни -
ја НИС је про шлог че тврт ка,
16. мар та, уго сти ла сту ден те
Шко ле за ме наџ мент аме рич -
ког уни вер зи те та Јејл. У окви -
ру сту диј ске по се те аме рич ки
пост ди плом ци има ли су при -
ли ку да чу ју пре да ва ње ге не -
рал ног ди рек то ра НИС-а Ки -
ри ла Крав чен ка на те му по -
сло ва ња ком па ни је. Го сти с
Јеј ла об и шли су и Ра фи не ри ју
наф те у Пан че ву, а на кра ју
по се те сту ден ти су има ли при -
ли ку да бо ра ве на мо дер ној
„Га спро мо вој” бен зин ској ста -
ни ци „Ду нав”.

Ки рил Крав чен ко, ге не рал -
ни ди рек тор НИС-а, одр жао је
пре зен та ци ју сту ден ти ма ма -
стер-сту ди ја тог уни вер зи те та
о тре нут ној си ту а ци ју у нафт -
ном и га сном сек то ру на гло -
бал ном пла ну и на Бал ка ну,
нај но ви јим еко ло шким трен -
до ви ма, као и о нај ва жни јим
по слов ним ре зул та ти ма НИС-а
и „Га спром њеф та”. Он је го во -
рио о тран сфор ма ци ји НИС-а
из нафт но-га сне ком па ни је у
је дан од нај ве ћих вер ти кал но
ин те гри са них енер гет ских си -
сте ма у ју го и сточ ној Евро пи.
Да под се ти мо, пре о бра жај ре -
ги о нал ног ли де ра по чео је
2009. го ди не, с до ла ском „Га -

пре ра ђи вач ког ком плек са
НИС-а.

Пред став ни ци НИС-а уго -
сти ли су сту ден те Јеј ла на
бен зин ској ста ни ци „Ду нав”,
ко ја при па да брен ду „Га -
спром”, пре ми јум сег мен ту у
обла сти ма ло про да је у Ср би ји
и ре ги о ну. Аме рич ким ака -
дем ци ма је пред ста вљен кон -
цепт ре ги о нал ног раз во ја
брен да бен зин ских ста ни ца
ко јим НИС, по ред Ср би је,
упра вља и у Бо сни и Хер це го -
ви ни, Бу гар ској и Ру му ни ји и
на ко ји ма се по тро ша чи ма ну -
де вр хун ска го ри ва.

Парт нер ски од но си
Про фе сор ка Ива на Ка тић, ко -
ја је и про шле го ди не би ла у
по се ти НИС-у, на кон оби ла ска
пан че вач ке ра фи не ри је ре кла
је да је им пре си о ни ра на оним
што НИС чи ни да се раз ви ја
упр кос иза зо ви ма. Оно што ју
је по себ но за ди ви ло, је су ула -
га ња НИС-а у сек тор обра зо ва -
ња и са рад ња нафт ног ги ган та
с на уч но о бра зов ним ин сти ту -
ци ја ма. Кеј тлин Фол стром,
ко ја је на пост ди плом ским
сту ди ја ма, ис та кла је да је ра -
фи не ри ја у Пан че ву ве о ма мо -
дер на, а по се бан ути сак на њу
оста ви ле су уре ђе ност и чи сто -
ћа по го на.

Ком па ни ја НИС већ ше сту
го ди ну за ре дом кроз про грам
„Енер ги ја зна ња” не гу је парт -
нер ске од но се са обра зов ним
и на уч ним ин сти ту ци ја ма у
зе мљи и ино стран ству, ко ји
из ме ђу оста лог под ра зу ме ва ју
ор га ни за ци ју сту дент ских по -
се та ком па ни ји, али и го сту ју -
ћа пре да ва ња пред став ни ка
НИС-а на фа кул те ти ма.

спром њеф та” за ве ћин ског
ак ци о на ра. Ге не рал ни ди рек -
тор НИС-а из нео је пла но ве за
да љи раз вој ком па ни је и ис та -
као зна чај по сло ва ња у скла ду
с прин ци пи ма одр жи вог раз -
во ја. Ово ни је пр ви пут да Ки -
рил Крав чен ко др жи пре да ва -
ња у обла сти на уч ног ра да. Ге -
не рал ни ди рек тор НИС-а ре -
дов но др жи ова кве ма стер-
кла со ве сту ден ти ма раз ли чи -
тих по слов них шко ла, по пут
Ин тер на ци о нал не шко ле за
ме наџ мент из Бле да или По -
слов не шко ле INSEAD. Ки рил
Крав чен ко по се ду је зва ње док -
то ра еко ном ских на у ка и пре -
да је на Хе миј ско-тех но ло -
шком уни вер зи те ту „Мен де -
ље јев”, као и на Уни вер зи те ту
„Гуп кин” у Мо скви. Он је и го -
сту ју ћи пре да вач Де парт ма на
за ин ду стриј ски ин же ње ринг

и ме наџ мент на Фа кул те ту
тех нич ких на у ка у Но вом Са -
ду. По ред то га, ау тор је број -
них на уч них пу бли ка ци ја.

Мо дер ни за ци ја
По сле пре зен та ци је ге не рал -
ног ди рек то ра око 30 сту де на -
та, ко је је у по се ти НИС-у
пред во ди ла Ива на Ка тић, про -
фе сор Уни вер зи те та Јејл, об и -
шло је мо дер ни зо ва ну Ра фи -
не ри ју наф те у Пан че ву. Пред -
став ни ци Бло ка Пре ра да пред -
ста ви ли су ака дем ци ма Ком -
плекс за бла ги хи дро кре кинг и
хи дро о бра ду (MHC/DHT), чи -
јом је из град њом омо гу ће на
про из вод ња мо то р них го ри ва
„Евро 5” стан дар да. Сту ден ти
су има ли при ли ку да ви де
глав ну ко манд ну са лу Ра фи -
не ри је и да се упо зна ју с пла -
но ви ма за да љу мо дер ни за ци ју

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ШУ МА

Чу вај мо при ро ду

Чла но ви Пла ни нар ског дру -
штва „Је ле нак” спро ве ли су
две ак тив но сти про шлог ви -
кен да: јед на гру па пла ни на -
ра об и шла је На ци о нал ни
парк Дур ми тор, а дру га Со -
кол ске пла ни не.

Пет на ест пан че вач ких
пла ни на ра по те шком те ре -
ну пре пе ша чи ло је 50 ки ло -
ме та ра ви син ске раз ли ке од
пре ко 3.200 ме та ра и осво -
ји ло не ко ли ко вр хо ва цр но -
гор ског пла нин ског го ро -
ста са. Дру га гру па, од три -
на ест пла ни на ра, има ла је

не што лак ши за да так –
осва ја ње Со кол ских пла ни -
на. Реч је пла нин ском вен цу
у Под ри њу ко ји спа да у гру -
пу ни жих пла ни на (нај ви ши
врх Ро жањ на ла зи се на
над мор ској ви си ни од 973
ме тра). На ње го вим об рон -
ци ма су оста ци не ка да нео -
сво ји вог Со ко-гра да. За два
да на пан че вач ка екс пе ди -
ци ја пре пе ша чи ла је око 40
ки ло ме та ра по овој ле пој и
пи то мој пла ни ни и са вла да -
ла ви син ску раз ли ку од око
1.150 ме та ра.

АК ТИВ НОСТ „ЈЕ ЛЕН КА”

Две гру пе, два вр ха

Ре ги о нал ни цен тар за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” при ре ди ће
пре зен та ци ју мо но гра фи је о
Ми хај лу Пу пи ну у сре ду, 29.
мар та, од 13.30, у Гим на зи ји
„Урош Пре дић”. Реч је о де лу
„На уч ник и па три о та Ми хај ло
Идвор ски Пу пин” ау то ра
проф. др Дра го љу ба Мар ти но -
ви ћа и др Дра го љу ба Цу ци ћа.

По себ ност ове мо но гра фи -
је је у при сту пу пи са њу о ве -

ли ком на уч ни ку, као и у то -
ме што су у њој пр ви пут об -
ја вље не мно ге чи ње ни це ко је
се ти чу жи во та и ра да Ми -
хај ла Пу пи на.

Пр во пред ста вља ње мо но -
гра фи је одр жа но је у Идво ру
12. мар та и том при ли ком су
обе ле же не и 82 го ди не од
смр ти Ми хај ла Пу пи на.
Књи гу је из дао Му зеј Ми хај -
ла Пу пи на у Идво ру.

МО НО ГРА ФИ ЈА О МИ ХАЈ ЛУ ПУ ПИ НУ

Но ве чи ње ни це

Пан чев ци се при дру жи ли
про те сту „Чо век се
ве же за реч”

Син ди кал ци твр де 
да су за по сле ни у
про све ти оште ће ни
за 60.000 ди на ра

Чла но ви Асо ци ја ци је про свет -
них рад ни ка Ср би је у пе так,
17. мар та, при кљу чи ли су се
јед но днев ном про те сту „Чо век
се ве же за реч”, ко ји је ор га ни -

зо ва ла Уни ја син ди ка та про -
свет них рад ни ка Ср би је. Тог
да на у де сет пан че вач ких шко -
ла одр жа на је на ста ва у тра ја -
њу од 30 ми ну та, а око 80 про -
фе со ра и на став ни ка из на шег
гра да из ра зи ло је сво је не за до -
вољ ство и на про те сту ко ји је
ор га ни зо ван у Бе о гра ду.

Пре ма ре чи ма Дра ги це Та -
сић, пред сед ни це Асо ци ја ци је
про свет них рад ни ка Пан че ва и
чла на Глав ног од бо ра Уни је
син ди ка та про свет них рад ни ка
Ср би је, за по сле ни у пан че вач -
ким основ ним и сред њим шко -

ла ма од лу чи ли су се на овај ко -
рак јер Вла да Ре пу бли ке Ср би је
ни је ис пу ни ла од ред бе из спо -
ра зу ма пот пи са ног кра јем
апри ла 2015, ко јим се др жа ва
оба ве за ла да ће уве сти плат не
раз ре де и та ко уре ди ти пла те
за по сле них у јав ном сек то ру,
као и да ће обез бе ди ти сред ства
за ис пла ту ју би лар них на гра да
и по мо ћи за по сле ни ма у про -
све ти. Штрајк је уред но био
при ја вљен у скла ду са за ко ном
и, пре ма ње ним са зна њи ма, на
те ри то ри ји на шег гра да ни је
би ло при ти са ка ди рек то ра

шко ла на про фе со ре и на став -
ни ке да од у ста ну од про те ста.
Ка ко је она ре кла за наш лист,
Глав ни од бор Уни је син ди ка та
про свет них рад ни ка Ср би је до -
нео је од лу ку да се у пе так, 31.
мар та, об у ста ви на ста ва у свим
шко ла ма чла ни ца ма ове син ди -
кал не ор га ни за ци је уко ли ко др -
жа ва не ис пу ни оно што је пот -
пи са ла.

Да под се ти мо, спо ра зум је на -
стао као до го вор др жа ве и про -
свет них син ди ка та на кон ви ше -
ме сеч ног штрај ка ко ји је ор га -
ни зо ван због ума ње ња за ра да.

ОДР ЖАН ШТРАЈК ПРО СВЕТ НИХ РАД НИ КА

Ни су ис пу ње не од ред бе спо ра зу ма

Пла ни нар ско-ал пи ни стич ки
клуб „Ма тер хорн” при ре ди ће
тре ће ко ло Тре кинг ли ге Ср -
би је –Вој во ди не у су бо ту, 25.
мар та, на Фру шкој го ри. Ма -
ра тон ска ста за би ће ду га 33

ки ло ме тра и про ла зи ће кроз
по зна те пре де ле тог кра ја.

Ста рт и циљ би ће на по -
зна том из ле ти шту По по ви -
ца, а по че так тр ке за ка зан
је за 9 са ти.

АК ТИВ НОСТ „МА ТЕР ХОР НА”

Тре кинг ли га



Представници Удружења гра-
ђана за бригу о деци и млади-
ма „Препознај у себи” посети-
ли су дом „Споменак” у четвр-
так, 16. марта, како би тoj
установи донирали пакете во-
ћа и поврћа прикупљене у
оквиру пројекта „Помажемо
да имају и они који немају”.

Тај пројекат, чији је циљ да
се смањи расипање и бацање
хране, реализује се у сарадњи
са организацијом „Банка хра-
не” и компанијом „Делез Ср-
бија” још од 2015. године.

– Ова врста помоћи је једин-
ствена, јер обезбеђује храну за
око 8.000 људи месечно. Парт-

нерске организације „Банке
хране” у продавницама које су
им додељене, а тренутно је то
175 „Макси”, „Shop & Go” и
„Темпо” продајних објеката у
32 града у Србији, редовно
преузимају воће и поврће и до-
нирају га својим члановима.
Наша организација, осим чла-

новима Удружења, храну по-
клања и дому „Споменак” и
Сигурној кући – рекао је Раде
Машић, председник удружења
„Препознај у себи”.

Када је реч о осталим актив-
ностима Удружења, Машић је
истакао да је при самом крају
реализација пројекта „Апла-
уз”, који је подржан кроз јед-
ногодишњи програм „Успе-
шни фандрејзинг”. Програм је
покренула „Траг фондација”, а
финансијски га је подржао
USAID.

– Пројекат „Аплауз” подра-
зумева наткривање и опрема-
ње сценско-бинског простора

у дворишту Удружења,
захваљујући којем ће се
наше активности убу-
дуће одвијати без смет-
њи. Уз то, сцена ће бити
на располагању и оста-
лим организацијама
цивилног друштва,
школама и свим заин-
тересованим групама
које имају потребе за

јавним наступима – најавио је
Машић. У Удружењу се реа-
лизује и стални пројекат „По-
дршка”, који се састоји из еду-
кативног и креативног циклу-
са. Едукативни циклус се бави
проблемом савладавања школ-
ског градива и пружањем по-
моћи деци у говору, читању,
писању и учењу, док се у окви-
ру креативног циклуса реали-
зују вежбе које потпомажу
концентрацију, меморију, ло-
гику, самопоуздање, сигур-
ност и креативност.

Петак, 24. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ра до ви по чи њу у ма ју
и тра ја ће де вет ме се ци

Вред ност про јек та
око 500 ми ли о на 
ди на ра

Па ци јен ти ће би ти
пре у сме ра ва ни 
у дру ге бол ни це

На ја ва по чет ка ре кон струк ци -
је Ин тер ног оде ље ња и раз го -
вор о де та љи ма у ве зи с том те -
мом би ли су раз лог што је по -
кра јин ски се кре тар за здрав -
ство доц. др Зо ран Гој ко вић у
че твр так, 16. мар та, по се тио
пан че вач ку Оп шту бол ни цу.

Гој ко вић се са стао с ди рек -
то ром те уста но ве др Сло бо да -
ном Ову ком, на чел ни ком Деч -
јег оде ље ња др Сло бо да ном
Про да но ви ћем и с гра до на -
чел ни ком Са шом Па вло вим, а
по ред Ин тер ног, об и шао је и
Деч је оде ље ње.

Ру жне сли ке не ста ју
Се кре тар је том при ли ком
под се тио на то да су у про те -
клих шест ме се ци но во ру ко -
вод ство Бол ни це и пан че вач ка
ло кал на са мо у пра ва за јед но с
По кра јин ском вла дом ус пе ли
да ре ше сва имо вин ско-прав на
пи та ња у ве зи с ре кон струк ци -
јом Ин тер ног, те да је са свим
из ве сно да ће по чет ком сле де -
ће го ди не гра ђа ни Пан че ва и
чи та вог ју жног Ба на та на по -
кон до би ти про стор и усло ве за
ле че ње ко ји при ли че 21. ве ку.

– У Оп шту бол ни цу у Пан че -
ву од ње не из град ње по чет ком
се дам де се тих го ди на про шлог
ве ка до да нас го то во да ни је
уло жен ни је дан је ди ни ди нар.
Ин тер но оде ље ње је у та квом
ста њу да сли ке го во ре ви ше од
ре чи. До шло је вре ме да се та
си ту а ци ја про ме ни. На сед ни -
ци По кра јин ске вла де одр жа -

ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР ПО СЕ ТИО ОП ШТУ БОЛ НИ ЦУ

ИН ТЕР НО СЕ СЕ ЛИ У 21. ВЕК

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ко жа му шкар ца се мно го
раз ли ку је од ко же же не. По -
вр шин ски слој (епи дерм)
мно го је чвр шћи и са сто ји се
од из ду же них ће ли ја, ко је
че сто при а ња ју јед на уз дру -
гу; пот ко жне ма сне на сла ге
ма ње су из ра же не, а ве зив на
тки ва су чвр ста и зби је на.
За хва љу ју ћи то ме ја чи пол
не зна за це лу лит, стри је и
пре вре ме но ста ре ње. Али, с
дру ге стра не, код му шка ра -
ца је из ра же на сла бост по вр -
шин ских крв них су до ва,
што ли цу да је цр вен каст из -
глед, за тим че сто има ју се -
бо реј ни дер ма ти тис услед
хи пер троф не функ ци је лој -
них жле зда, а про бле ме им
пра ви и пре те ра но зно је ње.

Због ових осо би на му шке
ко же у ко зме тич ка сред ства
ко је при пад ни ци му шког
по ла тре ба да ко ри сте спа да -
ју пре па ра ти за не гу ко же
(ло си он за чи шће ње ли ца,
хи дра тант на днев на и хран -
љи ва ноћ на кре ма, пи линг и

гел за пре део око очи ју) и
ко зме ти ка за бри ја ње (пе на
за бри ја ње, ло си он и гел по -
сле бри ја ња). Из бор пре па -
ра та за не гу је ве ли ки, јер се
ко зме тич ке ку ће утр ку ју ко -
ја ће про из ве сти ви ше раз -
ли чи тих ар ти ка ла тог ти па.

Ве ли ка је по тре ба да на -
шњег му шкар ца за не гом
ли ца. У пр ву ка те го ри ју спа -
да ју по слов ни љу ди до че тр -
де сет го ди на, за ко је је не га
ли ца „са став ни део” успе -
шне ка ри је ре. Дру гу гру пу
чи не му шкар ци од 40 до 60
го ди на, ко ји се тру де да при -
кри ју зна ке ста ре ња и бу ду
ду же „мла ди” због при ро де
по сла. То су нај че шће глум -
ци и дру ги љу ди из јав ног
жи во та. По сто ји и тре ћа гру -
па му шка ра ца – то су они
ко ји јед но став но не мо гу за -
ми сли ти жи вот без не ге.
Упра во они дик ти ра ју мо ду
у ин ду стри ји ле по те.

У ко зме тич ком са ло ну
има трет ма на ко ји из у зет но
при ја ју му шкој ко жи. Је дан
од њих је онај с воћ ним ки -
се ли на ма, ко је под мла ђу ју и
чи сте ко жу, а уз то про ду жа -
ва ју раз мак из ме ђу два бри -
ја ња и до че ти ри да на. Та ко -
ђе, ра ди о та ла сни лиф тинг
да је за 40 од сто бо ље ре зул -
та те код му шка ра ца не го
код же на, а за па њу ју ће до -
бре ефек те да је и ме зо те ра -
пи ја ли ца, и то већ по сле са -
мо не ко ли ко трет ма на.

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

Му шкар ци и не га

об у хва та чи та ву згра ду – од су -
те ре на и про сто ра фи зи кал не
ме ди ци не, пре ко При јем ног
оде ље ња, где су сме ште не
При јем но-ур гент на слу жба и
ди јаг но сти ка, за тим пр вог
спра та, где су са да про сто ри је
За во да за јав но здра вље, до
пре о ста ла три спра та ин тер -
ни стич ког бло ка. Пре по чет ка
ра до ва За вод ће би ти исе љен
на две ло ка ци је, а у тај део
згра де се ви ше не ће вра ћа ти,
бу ду ћи да је он про јек том
пред ви ђен за груд но и не у ро -
ло шко оде ље ње. У то ку су и
при пре ме за пре се ље ње Хе мо -
ди ја ли зе. Упр кос овим из ме -
на ма и пред сто је ћим сло же -
ним усло ви ма функ ци о ни са -
ња Бол ни це, Ову ка ис ти че да
па ци јен ти ма не ће би ти ус кра -
ће не услу ге на ко је има ју пра -
во по здрав стве ном оси гу ра њу,
ни у ква ли та тив ном ни у кван -
ти та тив ном сми слу.

Гра до на чел ник Са ша Па влов
под се тио је на то да је од лу ка о
ре но ви ра њу Бол ни це, као стра -
те шком про јек ту По кра ји не у
2017. го ди ни, до не та на за јед -
нич кој сед ни ци Ре пу блич ке и
По кра јин ске вла де, што, ре као
је Па влов, пред ста вља га рант
си гур но сти да ће ре кон струк ци -
ја би ти за вр ше на, и то у пла ни -
ра ном ро ку, ако не и ра ни је.

За ре кон струк ци ју це ле згра -
де обез бе ђе но је око 500 ми ли -
о на ди на ра, ко ли ка је и вред -
ност чи та вог про јек та. Чи ни се
да ви ше ни шта не сто ји на пу ту
Ин тер ном оде ље њу да се у на -
ред них де вет ме се ци вре мен -
ском кап су лом вра ти из 19. ве -
ка, где је за лу та ло и оста ло за -
гла вље но, и да за бли ста но вим
сја јем, на све оп ште олак ша ње
ка ко па ци је на та, та ко и за по -
сле них у Оп штој бол ни ци.

ној у сре ду, 15. мар та, Упра ви
за ка пи тал на ула га ња Вој во ди -
не на ло же но је да кре не у по -
сту пак ре кон струк ци је и адап -
та ци је 8.000 ква дра та Оп ште
бол ни це. Сред ства су у пот пу -
но сти обез бе ђе на бу џе том за
2017. го ди ну, без ика квих но -
вих за ду жи ва ња. Оче ку је мо да
ће мо већ по чет ком ма ја има ти
пр ве рад ни ке у Оп штој бол ни -
ци – ис та као је Гој ко вић.

Он је до дао да се оче ку је да
ће ра до ви тра ја ти де вет ме се -
ци и на гла сио да ни у јед ном
тре нут ку про цес ра да Бол ни це
и ле че ње па ци је на та не ће би -
ти за по ста вље ни.

– Већ по сто ји до го вор о то ме
да је дан део па ци је на та пре у -
зму Кли нич ки цен тар Вој во ди -
не и Кли нич ки цен тар Ср би је,
као и бол ни це у Ба на ту, и то
пре све га Оп шта бол ни ца у
Зре ња ни ну и Оп шта бол ни ца у
Вр шцу. Оче ку јем да сле де ће
го ди не у ово вре ме ви ди мо но -
ву бол ни цу у Пан че ву. Сви
имо вин ско-прав ни од но си су
ре ше ни: има мо гра ђе вин ску и
ур ба ни стич ку до зво лу, идеј ни
про је кат, обез бе ђе на сред ства
и опе ра тив ну од лу ку Вла де, та -
ко да се оче ку је да Упра ва за
ка пи тал на ула га ња Вој во ди не
у на ред них ме сец да на рас пи -

ше јав ну на бав ку и тен дер за
из град њу Ин тер ног бло ка – за -
кљу чио је Гој ко вић.

Ре зул тат си нер ги је
Ди рек тор Оп ште бол ни це др
Сло бо дан Ову ка ис та као је да
му пред ста вља ве ли ку част то
што мо же да на ја ви по че так
ра до ва у згра ди уста но ве ко -
јом ру ко во ди.

– Ово је нај бо љи при мер ка -
ко си нер ги ја Ре пу блич ке вла -
де, по кра јин ске ад ми ни стра -
ци је и ло кал не са мо у пра ве да је
ре зул тат. Знам да је би ло мно -
го не вер них То ма, ко ји су пре
шест ме се ци, ка да смо на ја -
вљи ва ли ре кон струк ци ју, од -
ма хи ва ли гла ва ма, због то га
што се на ви кло на ја ва шлук,
не рад и кра ђу у здрав ству Вој -
во ди не. Као што је ре као и по -
кра јин ски се кре тар, сред ства
до де ље на Бол ни ци ни су кре -
дит на, већ она пред ста вља ју
уште ду на пра вље ну до бр ом по -
ли ти ком, пре све га По кра јин -
ског се кре та ри ја та за здрав ство
и Вла де – на гла сио је Ову ка.

Идеј ни про је кат за ре кон -
струк ци ју Ин тер ног оде ље ња

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ба тат је ви ше го ди шња троп -
ска биљ ка. По ре клом је из
Сред ње и Ју жне Аме ри ке, а
уз га ја ли су га још древ ни на -
ро ди, по пут Ин ка и Ма ја. Иа -
ко се ши ром све та на зи ва
слат ки кром пир, он не ма ни -
ка кве ве зе са обич ним кром -

пи ром. За јед нич ки су им са -
мо кр то ласт ко рен и сли чан
на чин при пре ме. Ба тат је
мно го здра ви ји и хран љи ви ји
од обич ног кром пи ра. По об -
ли ку из гле да као спој кром -
пи ра и шар га ре пе, а по уку су
под се ћа на слат ку бун де ву.

Са стој ци: ки ло грам ба та та, две су пе не ка ши ке ма сли но вог уља, две

ка фе не ка ши чи це круп не мор ске со ли, јед на ка фе на ка ши чи ца бе -

лог лу ка у пра ху, јед на ка фе на ка ши чи ца мле ве ног цр ног би бе ра,

1/4 ка фе не ка ши чи це ка јен би бе ра, 10 г рен да ног пар ме за на и 10 г

све жег пер шу но вог ли ста.

При пре ма: Рер ну угреј те на 220 сте пе ни. Ба тат опе ри те (не љу шти -

те) и исе ци те на шта пи ће. Уба ци те га у чи ни ју, па до дај те уље, со,

лук, би бер и ка јен. Ме шај те док се сви за чи ни јед на ко не рас по ре -

де. Плех од рер не об ло жи те пек-па пи ром, па по ре ђај те ба тат. Пе ци -

те у рер ни де сет ми ну та, па из ва ди те и окре ни те, а за тим на ста ви -

те пе че ње још де сет ми ну та. Из ва ди те из рер не и док је вру ће, по -

спи те пар ме за ном. Из ме шај те да се фи но рас по ре ди, а за тим по -

спи те сец ка ним пер шу ном.

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

Слат ки кром пир 
ба тат из рер не

Траума, бесвесно стање,
мождани или срчани удар
и друга ургентна стања
представљају велики стрес
како за пацијента, тако и за
лица у његовој непосредној
близини. Није свеједно да
ли ће помоћ лаика бити
прибрана, оснажена иску-
ством и знањем, или ћемо у
нападу панике можда угро-
зити сопствени живот и жи-
вот унесрећеног. Савремена

друштва велику пажњу по-
свећују превентивним ак-
тивностима и едукацији
немедицинских радника с
циљем квалитетније и
ефикасније здравствене за-
штите. Ни економски раз-
лози нису занемарљиви.

Са задовољством можемо
констатовати да су превен-
тивне активности Дома
здравља Панчево, па тиме и
наше службе, наишле на раз-
умевање и материјалну по-
дршку Градске управе. То ће

нам бити од велике помоћи у
интензивирању здравствено-
едукативних предавања у вр-
тићима, основним и сред-
њим школама. Када је о нај-
мла ем узрасту реч, свака на-
ша посета вртићу учвршћује
нас у уверењу да ће наредни
сусрети медицинских рад-
ника и малишана протећи уз
много више осмеха и разу-
мевања. Једна у низу таквих
посета реализована је у уто-
рак, 21. марта, када смо би-
ли у вртићу „Бубамара".
Играње шприцевима, завоји-
ма, газама и слушалицама
помаже детету да без страха
убудуће прихвати улогу па-
цијента. Праву знатижељу
буди сусрет са санитетом,
његовом апаратуром, светло-
сном и звучном сигнализа-
цијом. Има ли лепшег начи-
на да се малишанима при-
ближи посао лекара, техни-
чара и возача наше службе, а
да се истовремено умање
страхови и предрасуде о

здравственим радницима?
Практична едукација уче-

ника седмих разреда основ-
них школа реализује се кроз
акцију „КПР изазов", у
оквиру које се основцима,
изме у осталог, практично
показују мере прве помоћи
код трауме и крварења. У
среду, 22. марта, такве ак-
ције реализовали смо у
Старчеву и Омољици, а у на-
редним месецима следе по-
сете осталим вртићима и
основним школама.

Едукација деце и младих

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „ПРЕПОЗНАЈ У СЕБИ”

Воће и поврће 
за „Споменак”

Сли ке су ре кле ви ше од ре чи



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ

И СКРОБА У ФЕЦЕСУ
Цена: 600 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗЕ УРЕЕ И КРЕАТИНИНА 

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 (ОД 8. МАРТА)

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ TSH, fT4 и fT3

Цена: 450 динара сваки

ПАКЕТ 5 (ОД 8. МАРТА)

• ТУМОР-МАРКЕР PSA
Цена: 650 динара

• ТУМОР-МАРКЕР fPSA
Цена: 750 динара

Петак, 24. март 2017.

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

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О



У че твр так, 16. мар та, обе ле -
же на је је да на е сто го ди шњи ца
по сто ја ња ли ков не сек ци је у
окви ру Клу ба за од ра сла и ста -
ра ли ца.

Сек ци ја бро ји пет на е стак
чла но ва. То ком го ди не они
сли ка ју и цр та ју ра зним тех -
ни ка ма, иду у ли ков ну ко ло -
ни ју ко ју клуб ор га ни зу је, уче
о ли ков ној умет но сти, пред -
ста вља ју се на са мо стал ним и
груп ним из ло жба ма.

– По ку ша вам да им пре не -
сем сва сво ја ис ку ства, све оно
што но сим са со бом у про фе -
си о нал ном ра ду. Ле па је ат -
мос фе ра, вред но ра ди мо, уз
ме ђу соб но дру же ње, али и
дру же ње са умет но шћу. Сва ко
од њих на пре ду је, што се, на -
рав но, ви ди кроз њи хо ве ра до -
ве. Ов де се озбиљ но ра ди у
раз ли чи тим тех ни ка ма – ко -
ри сте аква рел, па стел, уља ну
тех ни ку, акри лик, цр теж, сен -
че ње... – об ја шња ва сли кар

Емил Сфе ра, ко ји сек ци ју во -
ди у по след њих го ди ну да на.

Пр вих осам го ди на ли ков ну
сек ци ју у окви ру Клу ба за од -
ра сле во дио је Ал фред Пе зељ,
а на кон ње га са чла но ви ма је
две го ди не ра ди ла Ксе ни ја
Ми ло са вље вић.

– Раз ми шљао сам ка ко би
тре ба ло да из гле да ли ков на
сек ци ја, ка ква да јој бу де фи зи -
о но ми ја. Обич но сма тра ју да то
тре ба да бу де са мо не ки курс,
обу ка у цр та њу или сли ка њу.
Ме ђу тим, ја сам же лео да то бу -
де уоп ште јед но кул тур но уз ди -
за ње свих чла но ва, да се упо -
зна ју с ли ков ном умет но шћу,
али и с дру гим умет но сти ма –
ре као је Пе зељ.

На ху ма ни тар ном кон цер ту
чи ји је при ход на ме њен До му
за де цу и омла ди ну без ро ди -
тељ ског ста ра ња „Спо ме нак”,
а ко ји је одр жан у са ли Му зич -
ке шко ле „Јо ван Бан дур” у пе -
так, 17. мар та, на сту пи ли су
Мар та Бла го је вић (со пран),
наш не ка да шњи су гра ђа нин
Го ран Го је вић (кла ри нет) и

Во ји слав Пе ру ћи ца (кла вир).
По се ти о ци су, уме сто да ку пе
ула зни це, до ни ра ли од ре ђе ну
сво ту нов ца, па је на тај на чин
при ку пље но 7.500 ди на ра, а
још 10.800 из дво ји ли су за по -
сле ни у Му зич кој шко ли. У
ор га ни за ци ји ове ху ма ни тар -
не ак ци је уче ство вао је и ђач -
ки пар ла мент те шко ле.

Му зи ка
Пе так, 24. март, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт пле сног клу ба „Ба ле ри на”.

Су бо та, 25. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт гру пе „Melmac Riders”. Спе ци ја лан гост ће би ти Тра -
вол та из Бор че Гре де.

Не де ља, 26. март, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Ами ре Ме ду ња нин.

Уто рак, 28. март, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: кон церт уче ни ка обое из кла се проф. Ма ри је Ни ко лић.

Че твр так, 30. март, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт „Fauna Sacra” три ја „Сен сар ти ка”. 

Че твр так, 30. март, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: кон церт „Асја и дру га ри”, ко ји ор га ни зу је Му зич ки ку -
так Га би Дин.

Из ло жбе
Че твр так, 30. март, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: отва ра -
ње из ло жбе фо то гра фи ја „Ста ре при че” Не бој ше На др љан ског.

Књи жев ност
Пе так, 24. март, 19 са ти, На род ни му зеј: пред ста вља ње
књи ге „Дру штва сво га до ба”, чи ји су ау то ри ака де мик Ва си -
ли је Кре стић и др Ива на Спа со вић.

Че твр так, 30. март, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: про мо ци ја ан то ло ги је на род них без о бра зних при ча „Че -
сто скок” Ива на Злат ко ви ћа.

Филм
Сре да, 29. март, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
про јек ци ја фил ма „Hypernormalisation” Ада ма Кер ти са, у
окви ру про гра ма ПАФФ-а „До ку мен тар на сре да”.

Те мат ски про грам
Су бо та, 25. март, 10 са ти, Дом омла ди не: 48. град ска смо -
тра ре ци та то ра „Пе сни че на ро да мог”.

Уто рак, 28. март, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: пре -
ли ста ва ње књи га из фон да На уч ног оде ље ња Град ске би бли -
о те ке Пан че во на те му „Не ма њи ћи и сред њо ве ков на Ср би ја”.

Че твр так, 30. март, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че сал се.

Пе так, 31. март,13 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: школ ско так -
ми че ње уче ни ка Ба лет ске шко ле „Ди ми три је Пар лић” Пан че во.

Про грам за де цу

Су бо та, 25. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Шкр ти бер бе рин”.

КУЛТУРА
Петак, 24. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ПО ВО ДОМ ГО ДИ ШЊИ ЦЕ ЗА ВО ДА ЗА ЗА ШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ

ИЗ ЖИ ВО ТА СТА РОГ БА НА ТА
За вод бри не о 
120 не по крет них 
кул тур них до ба ра

Исто риј ско-
-ет но граф ске цр ти це 

По во дом 24 го ди не од осни ва -
ња За во да за за шти ту спо ме -
ни ка кул ту ре у Пан че ву, у чи -
та о ни ци Град ске би бли о те ке у
пе так, 17. мар та, исто ри чар ка
Сло бо дан ка Пе ро вић го во ри ла
је о ра ду те ин сти ту ци је и за -
шти ти не по крет них кул тур них
до ба ра, а ет но лог Ни ко ла Вла -
јић одр жао је пре да ва ње „Ба -
нат и Ба на ћа ни – исто риј ско-
-ет но граф ске цр ти це из жи во -
та ста рог Ба на та”.

Ни ко ла Вла јић је под се тио
на до га ђа је с по чет ка 18. ве ка,
из пе ри о да ка да је овај део Ба -
на та осло бо ђен од Ту ра ка, а
при чао је и о ње го вој кон фи гу -
ра ци ји, исто ри ји и гра ни ца ма.

– Ба нат је фре квент но под -
руч је од пре и сто ри је на о ва мо.
Ми гра ци о не стру је од но сно
раз не се о бе и кре та ња ко ји су
ве за ни за тај про стор то ком
про шлих ве ко ва вр ло су ком -
пли ко ва ни. До ла зи до су да ра
кул ту ра, су да ра све то ва, а Ду -
нав је не ка гра ни ца. Го ре има -
мо за пад но е вроп ску или сред -
њо е вроп ску кул ту ру, ко ја се су -
да ра с бал кан ским за ле ђем од -
но сно с тур ским на сле ђем. Из
те ме ша ви не на ста ју не ки но ви
оби ча ји, а ми гра ци је у по след -
њих сто ти нак го ди на по ја ва су
ко ја је еви дент на и на про сто -

ру са мог Пан че ва. Наш град је
пре пе де се так го ди на имао око
два де сет хи ља да ста нов ни ка, а
са да их је осам де сет, али то
ни је по сле ди ца при род ног
при ра шта ја, не го до се ља ва ња.
Све то је ути ца ло и на про ме ну
ет нич ке сли ке – ка же пан че -
вач ки ет но лог.

Део пре да ва ња он је по све -
тио и сва ко днев ном жи во ту –
ка ко се жи ве ло у Ба на ту, шта
се је ло, ка ко су се љу ди обла -
чи ли, ка ко се гра ди ла ку ћа,
шта зна чи тер мин Ла ла...

– Мно го је те о ри ја о то ме,
али углав ном га на ши ет но ло -
зи у Вој во ди ни ве зу ју за цвет
ла лу и ње го во по ја вљи ва ње у
ра зним ва ри јан та ма: на но -
шњи, на пред ме ти ма ма те ри -
јал не кул ту ре, на уни фор ма -
ма... – об ја шња ва Вла јић.

Ина че, ор га ни зо ва на за шти -
та кул тур них до ба ра по чи ње да

Пр ва зби р ка пе са ма на шег су -
гра ђа ни на Сте фа на Ста но је -
ви ћа пред ста вље на је у пе так,
17. мар та, у дво ра ни „Апо ло”
До ма омла ди не.

Књи гу чи ни по е зи ја ко ју је
мла ди пе сник пи сао у про те -
кле две го ди не, а сим бо лич но
је зби р ци дао на зив „Мла ди
Атлас”.

– Све те пе сме су мо ја убе -
ђе ња, мој при вид, мо ја лич на
пер цеп ци ја. Књи жев ни лик и
про та го ни ста је у сва кој пе сми
исти, кроз њих он са зре ва и
ра сте. Атлас је мит ски лик и
ње га су бо го ви са Олим па ка -
зни ли да др жи не бе ски свод
на ра ме ни ма. Тре нут но, ка ко
ја ви дим са вре ме ни свет, љу ди
су на пра ви ли бо го ве од ма те -
ри јал ног, од нов ца. Ти са вре -
ме ни бо го ви ка жња ва ју мла -
дог Атла са. Мла ди Атлас је ка -
жњен због то га што ни је же лео
да се при дру жи ма те ри јал ном
и по тро шач ком дру штву. Он
би ра да бу де свој, да ви ди ства -
ри она кве ка кве је су или бо ље
не го што је су – об ја шња ва Ста -
но је вић.

О књи зи су са ау то ром раз -
го ва ра ли чла но ви књи жев не
гру пе „Пуч у Ан до ри”, пе сни -
ци и про за и сти Да мјан Ун че -
вић и Ми лош Ми лен ко вић.
На кон то га су на сту пи ли ре пе -
ри Ба та Пар ке (Алек са Па ро -

вић) и Џу (Кон стан тин Мар че -
тић), као и рок гру па „Мла ди
Џек”.

Сте фан Ста но је вић сту ди ра
срп ски је зик и књи жев ност на
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе -
о гра ду. До са да је об ја вљи вао
на ви ше ин тер нет пор та ла, у
он лајн и фи зич ким из да њи ма
ча со пи са, у збор ни ци ма. Био
је до пи сник не дељ ни ка „Пан -
че вац”, ау тор кри ти ке на ин -
тер нет пор та лу „Кон крет но –
здрав ра зум и јав на кри ти ка”,
а тре нут но је но ви нар омла -
дин ског ча со пи са „Драфт” и
са рад ник пор та ла blackshe-
ep.rs. Одр жао је ви ше од пет -
на ест са мо стал них ве че ри по -
е зи је у раз ли чи тим ло ка ли ма
по Пан че ву, Бе о гра ду и Зе му -
ну. Књи га „Мла ди Атлас” об ја -
вље на је у из да њу „Бал кан ског
књи жев ног гла сни ка”.

Вре ме у на ма 
и ми у вре ме ну

МОЈ избор МОЈ

Ва ња Се не ши, про ду цент у

кул ту ри и буб њар

АЛ БУМ: Ми слим да сам
пре шао мно го пре чи ца на
пу ту до са зна ња да је му зи ка
оно чи ме же лим да се ба вим
цео жи вот од ка да сам по чео
да слу шам и це ним ал бу ме
као це ли не. Сан ми је да јед -
ног да на имам ко лек ци ју ра -
зних фи зич ких из да ња и већ
имам у гла ви не ко ли ко сто -
ти на ал бу ма ко је бих још да -
нас ку пио. Обе ћа вам да ћу
ра ди ти на то ме да по ли це у
мо јој со би по ла ко поч ну да
се пу не. Ал бум „The Congre-
gation” ми је обе ле жио ову
зи му (нај бла же ре че но –
дра го ми је што је го то ва).
Ап со лут но нај бо љи ал бум
бен да ко ји је још бо љи ужи -
во не го на сним ку и ко ји је
био већ не ко ли ко пу та у Ср -
би ји, а за во лео сам га убр зо
на кон по след њег кон цер та...
Са мо ћу ре ћи да их не ћу че -
ка ти да се вра те, већ ћу от пу -
то ва ти на не ки њи хов кон -
церт чим ис кр сне при ли ка.
Слу шао сам га гле да ју ћи
кроз за ма гље не про зо ре ау -
то бу са, ше та ју ћи мог Ча ки ја
на за ле ђе ном по во цу и од -
ма ра ју ћи се на кон ча со ва у
„Рок шко ли”…

ФИЛМ: Ни сам знао шта да
оче ку јем од на став ка култ -
ног фил ма ко ји се сни ма по -
сле два де сет го ди на, али „T2
– Trainspotting” има све што
је дан до бар на ста вак до бр ог
фил ма тре ба да има. Му зи ка
је опет ја ча стра на фил ма,
на ста вак је вр ло ак ту е лан и
пред ста вља до бро упам ће не
ли ко ве из гу бље не у не ком

но вом вре ме ну. Не мо гу ће и
не по треб но је по ре ди ти „Т2”
с пр вим „Trainspotting-ом”,
али сам пот пу но си гу ран да
је ово до бар на чин да се обе -
ле жи два де сет го ди на од из -
ла ска пр вог де ла.

СЕ РИ ЈА: „Гр лом у ја го де” је,
по мом ми шље њу, нај бо ља
се ри ја ика да сни мље на на
овим про сто ри ма. Гле дао
сам је ви ше де се ти на пу та и
ни ка да ни је до са ди ла. Глу по
би би ло да об ја шња вам зна -
чај ове се ри је ста ри ји ма од
се бе, по го то во они ма ко ји су
до жи ве ли да је гле да ју у вре -
ме ка да је на ста ла, али твр -
дим да је бе смрт на и да и да -
ље мо же до не ти хи ља ду но -
вих зна че ња. Мој став пре ма
овој се ри ји не де ли ве ћи на
мо је ге не ра ци је и мла ђих од
ме не, али од го вор но твр дим
да мла ди тре ба да јој да ју
шан су и да ће ми би ти за -
хвал ни уко ли ко осе те пре ма
њој бар по ла оно га што ја
осе ћам. Сни мље на је пре че -
тр де сет го ди на и по ка зу је
ка ко се од та да про ме ни ло
све и/или ни шта.

ПЕ СМЕ СТЕ ФА НА СТА НО ЈЕ ВИ ЋА

Мла ди Атлас

Страну припремила 
Милица

Манић

ЛИ КОВ НА СЕК ЦИ ЈА КЛУ БА 
ЗА ОД РА СЛА И СТА РА ЛИ ЦА

Је да на ест го ди на 
дру же ња са умет но шћу

ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ У МУ ЗИЧ КОЈ ШКО ЛИ

По моћ за де цу 
из „Спо мен ка”

се спро во ди сре ди ном 19. ве ка,
а пр ви за кон о то ме на те ри то -
ри ји да на шње цен трал не Ср би -
је до нет је 1844. го ди не.

– Де се так го ди на ка сни је у
Ау стриј ском цар ству до нет је
пр ви за кон у ко ме се спо ми ње
за шти та кул тур них до ба ра и
он се од но сио и на те ри то ри ју
ко ју да нас по кри ва наш за вод.
Ве ро ват но мно ги не зна ју, али

Просторна инсталација „NON
FI NI TO, пасаж 3: Кад зидови
постану мекани” визуелне
уметнице Светлане Волиц
отворена је у понедељак, 20.
марта, у Галерији савремене
уметности. Поставка се састо-
ји од серије фотографија и од
две видео-инсталације у про-
стору.

Изложба је део већег про-
јекта, који се зове „NON FI NI -
TO / Извођења просторних на-
ратива”, и ово је трећи пасаж,
посебно рађен за Галерију са-
времене уметности у Панчеву.

– Призори су бирани да ре-
зонују с мојим унутрашњим
просторима. Сваки од њих је

неко пронађено унутрашње
место, односно мисао која је
пронашла своју слику током
тих мојих кретања и путовања.
На њима нећете видети кон-
кретну брендирану дестина-
цију. Готово сваки призор мо-
гао је бити снимљен овде у
околини Панчева или Београ-
да, јер се ради о неким уни-
верзалним сликама и општим
местима, који у датом тренут-
ку на одређеном месту ослоба-
ђају унутрашњу мисао или
осећање, или потребу да се
кроз слику проговори – каже
ауторка.

Изложба ће бити отворена
до 31. марта.

ПРОСТОРНА ИНСТАЛАЦИЈА СВЕТЛАНЕ ВОЛИЦ

Кад зидови постану мекани

пр ви за шти тар ник у Пан че ву
био је про та Ва са Жив ко вић.
По сле Дру гог свет ског ра та уо -
че на је по тре ба да се бри га о
ве ли ком бро ју кул тур них до -
ба ра на овим про сто ри ма, ко ја
су до та да шти ти ли са ве зни,
ре пу блич ки и по кра јин ски за -
во ди, по ве ри је ди ни ци за за -
шти ту спо ме ни ка кул ту ре ко ја
је 1978. го ди не осно ва на при
На род ном му зе ју Пан че во.
Пет на ест го ди на ка сни је та је -
ди ни ца је по ста ла са мо стал на
ин сти ту ци ја, уста но ва кул ту ре
– ка же исто ри чар ка Сло бо дан -
ка Пе ро вић.

Она је до да ла да је од 1995.
го ди не За вод ре ги о нал на уста -
но ва ко ја се ба ви за шти том не -
по крет них кул тур них до ба ра
на те ри то ри ји ју жног Ба на та.
Бро ји ше сна ест стал но за по -
сле них и они во де ра чу на о
120 не по крет них кул тур них
до ба ра, од ко јих је осам спо -
ме ни ка од из у зет ног зна ча ја, а
48 не по крет них кул тур них до -
ба ра и две про стор не кул тур -
но-исто риј ске це ли не су од ве -
ли ког зна ча ја.



На осно ву број них при ја ва
гра ђа на да је у ста ром ко ри ту
Та ми ша на пра вље на ве ли ка
ди вља де по ни ја, не дав но је
мо ра ла да ре а гу је Ко му нал на
ин спек ци ја Гра да Пан че ва.
Ра ди се о де лу оба ле на ко ји
из ла зе пла це ви гра ђа на на ста -
ње них у Та ми шкој ули ци, где
ни је мо гу ће при ћи коп не ним
пу тем, па се сме ће ко је су ба -
ца ли не мар ни љу ди та мо та -
ло жи ло већ ду же вре ме.

По ме ну ти ко му нал ци су у
уто рак, 21. мар та, за јед но с
пред став ни ци ма Ме сне за јед -
ни це, чам цем об и шли спо р ну
ло ка ци ју од ер ге ле „Ве лич ко -
вић”, па не ких две ста ме та ра

ка Гло го њу. На кон што су фо -
то гра фи са ли до ка зни ма те ри -
јал и на чи ни ли за пи сник, оче -

ку је се да ће на ло жи ти ЈКП-у
„Вод-ком” чи шће ње оба ле. А с
об зи ром на то да се има ња

ста нов ни ка Та ми шке ули це
на сла ња ју на са му ре ку, го то во
да не ма сум ње да су „за слу -
жни” за фор ми ра ње ди вље де -
по ни је. Сто га је из ве сно да ће
и они би ти оба ве за ни да по -
мог ну при укла ња њу сме ћа. У
про тив ном, пре ти им ре ал на
мо гућ ност санк ци о ни са ња ман -
дат ним ка зна ма од два де сет
хи ља да ди на ра па на ви ше.

Да зло бу де ве ће, тре нут но
је на нај ве ћој ба нат ској ре ци
ви сок во до стај, па лак ше ђу -
бре по чи ње да плу та и од ла зи
ка Ду на ву.

Због све га то га Ме сна за јед -
ни ца апе лу је на су гра ђа не да
чу ва ју сво ју жи вот ну сре ди ну.

Од ред из ви ђа ча „На дел” по но -
во је до ка зао за што је јед но од
нај ор га ни зо ва ни јих удру же ња у
око ли ни и у зе мљи ка да је реч о
ска ут ским ор га ни за ци ја ма.

На и ме, сва ко ко је при су -
ство вао њи хо вој го ди шњој
скуп шти ни у су бо ту, 18. мар -
та, мо гао се уве ри ти у нај ви ши
мо гу ћи ни во по што ва ња ста -
ту тар них од ред би. Пред око
се дам де сет при сут них, од ко -
јих је нај ви ше би ло осно ва ца
из стар че вач ке шко ле и њи хо -
вих дру га ра из ОШ „Ми ро слав
Ми ка Ан тић” са Стре ли шта,
ко ји су од не дав но укљу че ни у
рад од ре да, из ве штај о ак тив -
но сти ма у ми ну лој го ди ни на
бри љан тан на чин из нео је на -
чел ник удру же ња Мар ко Иво -
ше вић.

У овом слу ча ју ци фре све
го во ре: ОИ „На дел” је у 2016.
го ди ни при ре дио пе де сет јед -
ну ак тив ност, пре ко сто ше -
зде сет еду ка тив них са ста на ка
и пе де сет шест да на про ве де -
них у при ро ди. И све то уз ви ше
не го скро ман бу џет од све га
400.000 ди на ра.

Реч је о не ве ро ват них два -
де сет де вет хи ља да во лон тер -
ских рад них са ти, ко ли ко су
во ђе утро ши ле за ре а ли за ци ју
све га на ве де ног.

Од то га се као нај зна чај ни ји
мо гу сма тра ти та бор у Де ли -
блат ској пе шча ри, ме ђу на род -
на са рад ња с грч ким ска у ти ма,
три на е сто так ми че ње „Да ни
дру же ња”, два на е сто ме мо ри -
јал но над ме та ње „Иви ца Пра -
њић”, као и од ла сци на Та ру,
Ста ру пла ни ну, Чар дак и уче -
шћа на до га ђа ји ма у Бе лој Цр -
кви, Кра гу јев цу, Шап цу, Срем -
ској Ми тро ви ци, Пе тров цу на
Мла ви, Ждре лу, Ја го ди ни и
грч ком Псе ри мо су (Грч ка).

Ни су из о ста ли ни ре зул та -
ти, а по ред нај ва жни јег – да су
де ца мно го ква ли тет ног вре -
ме на про ве ла у при ро ди, тре -
ба из дво ји ти и до де ље но зва ње
„Од ред ор ло ва” за 2016. го ди -
ну, нај ви ше при зна ње Са ве за
из ви ђа ча Ср би је. Вре ди ис та -
ћи и се дам осво је них пе ха ра,
као и то да је уре ђе ње фа са де
До ма кул ту ре и при ла за тој
згра ди Ре ги о нал ни во лон тер -
ски цен тар про гла сио за нај -
бо љу ак ци ју тог ти па.

При зна ња су до би ли нај у -
спе шни ји из ви ђа чи у ра -
зним ка те го ри ја ма – Ања
Ве лич ко вић, Ива Мар кић,
Мар ко Зор кић, Бо јан Ма це -
до нац, Ог њен Сто ја но вић,
Еми ли ја Вар га, Или ја Гер -
дић, Бра ни слав Ни кић, Ања
Не дељ ко вић, Та ма ра Об ра -
до вић, Алек сан дра Ко стић и
Вук Ми ли са вље вић, а за нај -
бо љег во ђу про ла ше на је Је -
ле на Ко ша рић.

На по слет ку су сви за јед но
от пе ва ли хим ну од ре да.

Ру бри ка ко ја се ба ви кро ки
пре гле дом до га ђа ња у де вет
пан че вач ких се ла у овом
бро ју обе ле жа ва (не)ма ли ју -
би леј – три сто ти из ла зак у
„Пан чев цу”.

„Ме сне ак ту ел но сти” пр ви
пут су угле да ле све тлост да -
на у сеп тем бру 2010. го ди не
и ота да је на тај на чин сва ке
не де ље, с рет ким из у зе ци ма,
ста нов ни штво та ко зва них
ру рал них сре ди на ин фор ми -
са но о нај ва жни јим до га ђа -
ји ма у по ме ну тим ме сти ма.

Све то вре ме ау тор тек ста
је, уз ве ли ку по моћ са рад -
ни ка, по ку ша вао да у нај са -
же ти јој фор ми упо зна чи та -
о це са ак тив но сти ма ме -
сних за јед ни ца, ра до ви ма
на уре ђе њу ин фра струк ту -
ре, ве сти ма из до ме на хро -
ни ке, на ја ва ма и од ја ва ма
кул тур них са др жа ја, као и с
ра зним дру гим сер ви сним
ин фор ма ци ја ма.

Ка да спо ми ње мо са рад -
ни ке, не ки од њих су од са -
мог по чет ка па до да нас
укљу че ни у при ку пља ње ме -
сних ак ту ел но сти. Пре свих,
Ни ко ла Ра до њин из До ло ва,
Слав ко Јо ва нов ски из Гло го -
ња, Бран ко Бо кун и Зо ран
Мар ко вић из Ка ча ре ва, Пе -
тар Ан дре јић и Пре драг

Стан ко вић из Стар че ва, Са -
ва Ми ја то вић и Ђу ри ца Јо -
ва нов из Омо љи це, Мар ко
Гу ран и Са ња Си мић Ми ја -
то вић из Ива но ва, Ми ле на
Јо ви шић и Си ни ша Ко јић из
Но вог Се ла... На рав но, те -
шко је на бро ја ти и све оне
ко ји су се ка сни је при дру -
жи ли у кре и ра њу по ме ну те
ру бри ке, а сви ма њи ма ре -
дак ци ја „Пан чев ца” нај ср -
дач ни је за хва љу је на то ме.

Ве о ма је ва жно ис та ћи и
то што се са истим ци љем ја -
вља ју та ко зва ни обич ни гра -
ђа ни, ко ји не ма ју ни ка кве
ди рект не ве зе са ин сти ту ци -
ја ма.

Сто га још је дан пут по зи ва -
мо све оне ко ји има ју ин фор -
ма ци је нај ши рег спек тра да,
без ус те за ња, по зо ву ре дак -
ци ју нај ста ри јег ли ста на
Бал ка ну на број 301-150 или
ди рект но ау то ра ове ру бри ке
на број 064/866-23-72, а мо -
гу нам се обра ти ти и пу тем
имеј ла jordan.filipovic@pan-
cevac-online.rs.

Ве ли ки по здрав свим чи та -
о ци ма и по тен ци јал ним са -
рад ни ци ма, у на ди да ће мо
за јед нич ки на ста ви ти да
објек тив но, тач но и пра во вре -
ме но ин фор ми ше мо пан че -
вач ку јав ност.

Ба нат ски Бре сто вац: У то ку
је сад ња ве тро за штит ног по -
ја са на по те зу од се ла ка ба -
ва ни штан ском атар ском пу -
ту. На ин си сти ра ње Скуп -
шти не МЗ, фир ма „Ал мекс”
је са ни ра ла бан ки не на глав -
ном пу ту, као и ата р ски пут
на по те зу „тре ће по ље”. На -
ред не не де ље ЈКП „Ком -
брест” за по че ће фар ба ње
жар ди ње ра на пла тоу.

Ба нат ско Но во Се ло: Бес -
плат ни пре вен тив ни ул тра -
звуч ни пре гле ди аб до ме на и
штит не жле зде спро ве де ни
су у не де љу, 19. мар та, у До -
му кул ту ре. За хва љу ју ћи ан -
га жо ва њу чла но ва Удру же ња
гра ђа на „На ше Но во Се ло”
од не дав но у цен тру се ла
свим гра ђа ни ма је до ступ на
те ре та на на отво ре ном.

До ло во: Је да на е ста Ре ги о нал -
на смо тра ов но ва одр жа на је у
су бо ту, 18. мар та, на пла тоу
иза Ме сне за јед ни це. Та ин -
сти ту ци ја је ини ци ра ла по ста -
вља ње деч јег игра ли шта у Ру -
мун ској ули ци, што ће уско ро
би ти ура ђе но и у Ис точ ној
ули ци. У то ку је рав на ње по је -
ди них ули ца, по чев од Де те -
лин ске. Дан Основ не шко ле
„Ак сен ти је Мак си мо вић” обе -
ле жен је у уто рак, 21. мар та,
ка да је по се бан ак це нат ста -
вљен на то да школ ство у До -
ло ву по сто ји већ 245 го ди на.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца је
ура ди ла глав ни про је кат за
из град њу пар кин га ис пред
По ште. По на ло гу те ин сти -
ту ци је би ће по ста вље но три -
де се так но вих кан ти за сме -
ће у пар ку. У окви ру фол -
клор не сек ци је, од сре де, 22.
мар та, функ ци о ни ше гру па
ве те ра на.

Ива но во: Ових да на су број -
ни оче ви ци по твр ди ли да је
по но во уве ћа на кон цен тра -
ци ја хе ми ка ли ја у На де лу и
Ду нав цу и да за у да ра ин тен -
зив ни је не го икад. Оче ку је се
по че так по си па ња На сип ске
ули це гре ба ним ас фал том.

Ја бу ка: У то ку су ра до ви на
ре кон струк ци ји лет ње по -
зор ни це.  Про мо ци ја књи ге
„Пр сто хват ма слач ка” Са ње
Ра ду ло вић из До ло ва при -
ре ђе на је у че твр так, 23.
мар та, у га ле ри ји До ма кул -
ту ре. Истог да на у ве ли кој
са ли по ме ну те уста но ве
при ка зан је филм „Би сер
Бо ја не”.

Ка ча ре во: Филм „Би сер Бо -
ја не” при ка зан је у су бо ту,
18. мар та, у спорт ској ха ли,
пред око 250 гле да ла ца. Не -
ша Бри џис одр жа ће ве че
стен дап ко ме ди је у пе так,
24. мар та, од 19 са ти, а ула -
зни ца ста је 250 ди на ра.

Омо љи ца: Бес плат ни пре -
вен тив ни пре гле ди аб до ме на
и штит не жле зде спро ве де ни
су у сре ду, 15. мар та, у Ме -
сној кан це ла ри ји, а на истом
ме сту у су бо ту, 18. мар та,
гра ђа ни ма су ра ђе не ла бо ра -
то риј ске ана ли зе. Слу жба

хит не ме ди цин ске по мо ћи у
сре ду, 22. мар та, у шко ли је
одр жа ла обу ку уче ни ка за
пру жа ње кар ди о пул мо нал не
ре а ни ма ци је. 

Стар че во: Ме тал не кан те
скло ње не су с Тр га нео ли та
ра ди ре па ра ци је, па Ме сна
за јед ни ца мо ли су гра ђа не да
у ме ђу вре ме ну во де ра чу на о
хи ги је ни на ше та ли шту. Чла -
но ви Удру же ња спорт ских
ри бо ло ва ца „На дел” про те -
клог ви кен да пра ви ли су брв -
на ру на исто и ме ном во до то -
ку, ко ја ће слу жи ти као од мо -
ри ште за би ци кли сте. Ре дов -
на го ди шња скуп шти на Од -
ре да из ви ђа ча „На дел” одр -
жа на је у су бо ту, 18. мар та, у
До му кул ту ре.

Петак, 24. март 2017.
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Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ак це нат на очу ва њу
По ња ви це, Ива но вач ке
аде и до ло вач ких 
ја се но ва

Ко ли ко ће то су штин ски
и ду го роч но по пра ви ти
си ту а ци ју?

На осно ву од лу ке Скуп шти не
гра да одо бре ни су ово го ди -
шњи про гра ми упра вља ња та -
ко зва ним спо ме ни ци ма при -
ро де ко ји се на ла зе на те ри то -
ри ји пан че вач ких на се ље них
ме ста. Сви они су у ма њем или
ве ћем оби му из ло же ни про па -
да њу, бо ље ре ћи из у ми ра њу,
па су ме ре за шти те ур гент не.

Јед на тих обла сти је Парк
при ро де По ња ви ца, чи ји ће
упра вљач ЈКП „Зе ле ни ло” на
рас по ла га њу има ти пет на ест
ми ли о на ди на ра. То ком ове
го ди не, на осно ву ра ни је из ра -
ђе ног де се то го ди шњег пла на
упра вља ња, тре ба да се ин тен -
зи ви ра ре ви та ли за ци ја овог
при лич но за пу ште ног и угро -
же ног во до то ка.

Јед на од став ки је и ан га жо -
ва ње чу вар ске слу жбе, ко ја би
про шла аде кват ну обу ку, у шта
спа да и сти ца ње ли цен ци. За
њих ће би ти на ба вље на нео п -
ход на опре ма, по ред оста лог и
GPS уре ђа ји и та бле ти. Оче ку је
се и из ра да ела бо ра та за ди ги -
тал но обе ле жа ва ње те обла сти.

Про грам под ра зу ме ва и из -
град њу др ве них осма трач ни ца

и ан га жо ва ње во зи ла за де ли -
мич но укла ња ње бар ске ве ге -
та ци је, а не ће из о ста ти ни по -
ди за ње шум ских за штит них
по ја се ва, као ни спро во ђе ње
ме ра за шти те ста ни шта и вр -
ста. Ова област би ће про гла -
ше на ри бар ским под руч јем.

Од на ве де ног из но са три
ми ли о на ће би ти соп стве на
сред ства „Зе ле ни ла”, а два на -
ест ће до ћи из град ске ка се.

Дру га за шти ће на област је
Ива но вач ка ада, ре зер ват по -
вр ши не не што пре ко шест
хек та ра са окол ном за штит -
ном зо ном од осам хек та ра, о
ко јем бри не Шум ско га здин -
ство „Ба нат”.

Ак це нат њи хо вог про гра ма
је на очу ва њу биљ ног све та,
пре све га ста ба ла ја се на, бе ле
то по ле, бре ста, вр ба... По ред
оста лог, пред ви ђе не су и са ни -

тар не се че по ме ну тих вр ста
др ве та, као и пра ће ње си ту а -
ци је у ве зи са одр жа ва њем би -
о ло шке ра зно вр сно сти ка да је
у пи та њу ста ње рет ких, ра њи -
вих и угро же них би ља ка и жи -
во ти ња, с по себ ном па жњом
на ор лу бе ло ре па ну. Пла ни ра -
не су и про мо ци је, пре зен та -
ци је и из ра де про мо тив ног
ма те ри ја ла.

За све то је обез бе ђе но
375.000 ди на ра из бу џе та Гра -
да и ШГ „Ба нат”.

Два ста бла бе лог ја се на на -
до мак До ло ва су тре ћи зна ме -
ни ти спо ме ни ци при ро де об у -
хва ће ни на ве де ном од лу ком
град ске скуп шти не. О њи хо вој
ви тал но сти ста ра се ло кал ни
ЈКП „До ло ви”, ко ји ће за ту
на ме ну мо ћи да ра чу на на
287.000 ди на ра. Од тог нов ца,
от па ци и дру го сме ће би ће

укла ња ни и од во же ни на де -
по ни ју не ко ли ко пу та го ди -
шње; у пла ну су и ви ше стру ко
ко ше ње тра ве и са ни тар на се -
ча уз при су ство струч ног ли ца.

На по ме не ра ди, до пре не -
ко ли ко го ди на по сто јао је и
тре ћи ја сен, али ни је одо лео
зу бу вре ме на.

Сва ко по бољ ша ње усло ва у
ко ји ма се на ла зи тај то ли ко
дра го цен биљ ни и жи во тињ ски
свет од на су шне је по тре бе.
Ипак, мно ги љу би те љи при ро де
ве о ма су скеп тич ни кад је ова
те ма у пи та њу, чак и до тле да ће
све пла ни ра но би ти ура ђе но на
пра ви на чин. С дру ге стра не,
ко ли ко ће и то би ти до вољ но да
се су штин ски и ду го роч но спре -
чи нај го ри сце на рио – гу би так
бор бе про тив за га ђе ња свих об -
ли ка и ти хи не ста нак ових оа за,
ве ли ко је пи та ње.

СЕЛО

НА КО ЈИ НА ЧИН ЋЕ ОВЕ ГО ДИ НЕ БИ ТИ ШТИ ЋЕ НИ СПО МЕ НИ ЦИ ПРИ РО ДЕ?

ТРИ ОА ЗЕ ОБ У ХВА ЋЕ НЕ 

ПРО ГРА МИ МА УПРА ВЉА ЊА

ЈУ БИ ЛЕЈ РУ БРИ КЕ СЕ О СКЕ СТРА НЕ

Три ста 
„Ме сних ак ту ел но сти”

ОДР ЖА НА ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА ОД РЕ ДА ИЗ ВИ ЂА ЧА „НА ДЕЛ”

Стар чев ци за при мер

ДИ ВЉЕ ДЕ ПО НИ ЈЕ НА ЈА БУЧ КОМ ПРИ О БА ЉУ

Ру гло од сме ћа плу та Та ми шем

Како сачувати ово мало благодети



Мла ди ћи и де вој ке ко ји су за -
ин те ре со ва ни за вој ни по зив
још увек мо гу да се при ја ве на
кон кур се за Сред њу струч ну
вој ну шко лу, Вој ну ака де ми ју
и Ме ди цин ски фа кул тет ВМА,
ко ји су отво ре ни до 31. мар та.

На Вој ној ака де ми ји ће се
шко ло ва ти 81 ка дет, а за бу ду -
ће ле ка ре на ВМА ће учи ти
њих 20. У оп штим усло ви ма
кон кур са пре ци зи ра но је да
они мо ра ју да бу ду др жа вља ни
Ср би је, да су здрав стве но спо -
соб ни за шко ло ва ње, као и то
да ни су осу ђи ва ни и да се про -
тив њих не во ди кри вич ни по -
сту пак.

За бу ду ће ка де те на Вој ној
ака де ми ји бит но је и да су за -
вр ши ли сред њу шко лу или да

по ха ђа ју че твр ти раз ред, а од
оних ко ји би да упи шу фа кул -
тет на ВМА тра жи се да има ју
ди пло му гим на зи је, сред ње
ве те ри нар ске или сред ње ме -
ди цин ске шко ле, или да су на
по след њој го ди ни не ке од
њих.

Ови кон кур си има ју и по себ -
не усло ве, а они се мо гу ви де ти
на сај ту Ми ни стар ства од бра не
Ср би је www.mod.gov.rs/kon-
kurs. Де таљ ни је ин фор ма ци је
о њи ма и о на чи ну при ја вљи ва -
ња мо гу се до би ти у вој ним од -
се ци ма (у Пан че ву у Ули ци
Ми ло ша Обре но ви ћа 1), или
пу тем те ле фо на 011/36-03-112
(Вој на ака де ми ја) и 011/36-08-
129 (ВМА).

За ин те ре со ва ни за Вој ну
ака де ми ју пре упи са у ту шко -
лу мо ра ју да до би ју до бре оце -
не на те сто ви ма здрав стве не и
пси хич ке спо соб но сти, као и
да по ло же при јем не ис пи те из
фи зич ког и ма те ма ти ке. Бу ду -
ћи вој ни ле ка ри та ко ђе мо ра ју
да про ђу кроз исти про цес и
да за до во ље на при јем ним ис -
пи ти ма из хе ми је и би о ло ги је.

Шко ло ва ње на Вој ној ака де -
ми ји тра је че ти ри го ди не, а је -
ди ни из у зе так је смер вој но
ва зду хо плов ство, ко ји се за вр -
ша ва по сле пет го ди на. Ди -
пло ма вој ног ле ка ра до би ја се
по сле ше сто го ди шњег шко ло -
ва ња на ВМА.

За вре ме шко ло ва ња ка де ти
Вој не ака де ми је и Ме ди цин -
ског фа кул те та има ју ста тус
вој них ли ца и сва ког ме се ца
до би ја ју нов ча не на кна де. По
за вр шет ку шко ло ва ња за га -
ран то ван им је ста лан по сао,
па се од мах, без ијед ног да на
че ка ња на би роу ра да, при ма -
ју у про фе си о нал ну вој ну слу -
жбу и до би ја ју пр ве пот по руч -
нич ке чи но ве.

Ка де ти Ме ди цин ског фа -
кул те та на ВМА и Вој не ака де -
ми је то ком шко ло ва ња има ју
на рас по ла га њу те ре та ну,
олим пиј ски ба зен и нај са вре -
ме ни је ком пју тер ске ка би не -
те. Су бо том и не де љом мо гу
да у ци вил ној оде ћи из ла зе у
град, а има ју пра во и да од ла -
зе ку ћа ма.

ЈОШ УВЕК ОТВО РЕ НИ КОН КУР СИ ЗА ВОЈ НЕ ШКО ЛЕ

Га ран то ван по сао, ре дов на пла та

У Основ ном су ду у на шем гра ду
од ре ђен је јед но ме сеч ни при твор
за Ђ. Р., ро ђе ног 1978. го ди не.

Та од лу ка је обра зло же на
ти ме да он не тре ба да бу де
пу штен на сло бо ду јер би у
том слу ча ју по сто ја ла мо гућ -
ност да по но ви кри вич на де ла
за ко ја је осум њи чен.

Под се ћа мо, по ли ци ја га је
ухап си ла пре че ти ри да на, не -
по сред но на кон што је по ку -
шао да опљач ка јед ну про дав -
ни цу. Он је ушао уну тра, за -
пре тио про да ва чи ци но жем и
за тра жио да му да но вац.

Пре ма са оп ште њу ко је је об ја -
вље но по сле ње го вог хап ше ња, Ђ.

Р. се сум њи чи да је у пе ри о ду од
ок то бра про шле до мар та ове го -
ди не на др зак и без об зи ран на -
чин из вр шио шест раз бој ни шта -
ва на те ри то ри ји на шег гра да.
Због то га је у Основ ном су ду по -
кре ну та ис тра га про тив ње га.

Под се ћа мо, пан че вач ка по -
ли ци ја је сре ди ном фе бру а ра

от кри ла да је Ђ. Р. сни мљен с
ка пу ља чом на гла ви на јед ној од
ка ме ра за над зор. Он ни је при -
ме тио да је ре ги стро ван не по -
сред но на кон кра ђе у јед ној
про дав ни ци ко ју је опљач као.
На кон то га по ли ци ја је до ста ви -
ла ње го ве фо то гра фи је ме ди ји -
ма и об ја ви ла да тра га за њим.

Петак, 24. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пан че вач ки ау то бус
био тех нич ки 
ис пра ван

Ко је крив за удес,
би ће по зна то тек кад
се за вр ши ис тра га

Про шлог пет ка, 17. мар та, у
6.15, на рас кр сни ци Не ма њи -
не ули це и Ули це кне за Ми ло -
ша у Бе о гра ду су да ри ли су се
ау то бус АТП-а и трам вај. У
пан че вач ком ау то бу су су по -
вре ђе не три осо бе, а у трам ва -
ју че тво ро пут ни ка. Не сре ћа се
до го ди ла ка да је ау то бус по чео
да скре ће из Не ма њи не ули це
у Ули цу кне за Ми ло ша и та да
га је уда рио трам вај.

Сре ћа у не сре ћи је то што у
ау то бу су АТП-а ни је би ло пут -
ни ка, ина че би по сле ди це би -
ле не у по ре ди во те же, јер су на
ње му, због ја чи не уда р ца, по -
пу ца ла сва ста кла. До бро је
би ло и то што се су дар ни је до -
го дио у вре ме ју тар њег шпи ца
у са о бра ћа ју.

Ле ка ри Хит не по мо ћи збри -
ну ли су са мо во за ча, кон дук -
тер ку и још јед ну осо бу ко ја је
би ла у ау то бу су с њи ма, а у

ПРО ШЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ У ЦЕН ТРУ БЕ О ГРА ДА

СУ ДА РИ ЛИ СЕ ТРАМ ВАЈ И АУ ТО БУС АТП-а

ХРОНИКА

Страну припремио
Михајло

Глигорић

трам ва ју је лак ше по вре ђе но
не ко ли ко ли ца. Во зач АТП-а и
кон дук тер ка су по вре ђе ни, а
за кон дук тер ку се мо же ре ћи
да је има ла сре ће за то што је
лак ше по вре ђе на иа ко је ис па -
ла из ау то бу са.

До овог уде са је до шло де сет
ми ну та на кон по ла ска ау то бу са
АТП-а с „Ла сти не” ау то бу ске
ста ни це. По сле су да ра с трам -
ва јем са о бра ћај на по ли ци ја је

са слу ша ла оба во за ча, за тим
им је узе та крв ка ко би се утвр -
ди ло да ли су у тре нут ку не сре -
ће би ли под деј ством ал ко хо ла,
а оба во зи ла по сла та су на ван -
ред ни тех нич ки пре глед.

У сре ду, 22. мар та, „Пан че -
вац” је за тра жио ин фор ма ци ју
о овом уде су од Не бој ше Га ји -
ћа, ди рек то ра АТП-а.

– Још не мо гу да го во рим о
то ме ко је од го во ран за ову не -

ОД ЛУ КА ОСНОВ НОГ СУ ДА

Јед но ме сеч ни при твор за ви ше стру ког ло по ва

сре ћу, јер је ис тра га у то ку.
Про це ду ра је та ква и тек ка да
ис тра га бу де пот пу но за вр ше -
на, би ће ја сно да ли је по гре -
шио во зач ау то бу са или трам -
ва ја. Је ди но што мо гу ре ћи, је -
сте да сам при су ство вао јед -
ном де лу ван ред ног тех нич ког
пре гле да, да га је ау то бус АТП-
а про шао и да је за кљу че но да
је био тех нич ки ис пра ван – из -
ја вио је Га јић.

У бр зо из ве де ној и ефи ка -
сној ак ци ји пан че вач ки по -
ли цај ци су ухап си ли ло по ва
(Ђ. Р., ро ђен 1978. го ди не)
не по сред но на кон раз бој ни -
штва ко је је по чи нио у јед -
ној про дав ни ци у цен тру
гра да.

По ли ци ја сум ња да је у
пе ри о ду од но вем бра про -

шле до сре ди не мар та ове
го ди не он из вр шио још шест
раз бој ни шта ва на под руч ју
Пан че ва та ко што је ула зио
у про дав ни це и уз прет ње
про да ва чи ца ма но жем тра -
жио но вац. Због то га је уз
кри вич ну при ја ву пре дат
над ле жном ту жи ла штву и
од ре ђен му је при твор.

У АК ЦИ ЈИ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Ухап шен одмах
по сле пљач ке

При пад ни ци пан че вач ке по -
ли ци је ухап си ли су про шле
не де ље три де сет де ве то го ди -
шњег му шкар ца због осно ва -
не сум ње да је по чи нио раз -
бој ни штво.

Сум ња се да је он 16. мар -
та око 13 са ти ушао у јед ну
про дав ни цу, за пре тио про -
да ва чи ци да ће је убо сти
иглом на вр ху шпри ца за ко -
ји је ре као да је на пу њен за -
ра же ном теч но шћу, а он да
тра жио но вац. На кон то га је

по бе гао, али по ли ци ја га је
убр зо ухап си ла. Про тив ње -
га ће би ти под не та кри вич -
на при ја ва над ле жном ту -
жи ла штву у Пан че ву.

НЕ У О БИ ЧА ЈЕН ПО КУ ШАЈ ПЉАЧ КЕ

Пљачкаш пре тио 
про да ва чи ци шпри цем

У про сто ри ја ма Град ског од -
бо ра СУБ НОР-а (Др Све ти -
сла ва Ка са пи но ви ћа 1) у су бо -
ту, 25. мар та, у 12 са ти, би ће
одр жа на го ди шња скуп шти на
Град ске ор га ни за ци је Са ве за
ан ти фа ши ста у Пан че ву.

На том ску пу ће на кон
раз ма тра ња из ве шта ја о
про те клом ра ду и пред сто -
је ћим за да ци ма би ти фор -

ми ра но Удру же ње ан ти фа -
ши ста Пан че ва и усво јен
ње гов ста тут.

Пред ви ђе но је и да се иза -
бе ру пред сед ник, пот пред -
сед ник, чла но ви Пред сед ни -
штва и чла но ви Над зор ног
од бо ра. На скуп шти ни ће би -
ти до не та од лу ка о учла ње њу
у Са вез ан ти фа ши ста Вој во -
ди не.

У ПРО СТО РИ ЈА МА СУБ НОР-а 25. МАР ТА

Скуп шти на пан че вач ких 
ан ти фа ши ста

Крш и лом у цен тру гра да

У петак, 24. марта, у 12 сати,
код споменика настрадалим
учесницима ратова вођених од
1991. године, који се налази у
центру града, биће обележена
годишњица од почетка НАТО
агресије на нашу земљу.

Градски одбор Удружења
бораца Народноослободилач-
ког рата позвао је чланове
других борачких и ветеран-
ских организација које делују
у Панчеву, као и чланове по-
родица палих бораца, ратне
војне инвалиде, учеснике ра-
това и све друге Панчевце да
буду присутни на том скупу,
на којем ће бити евоциране
успомене на дане када је Ср-
бија била суочена с невиђе-
ним разарањима, страдањима
и дивљаштвом.

У нападима НАТО авијаци-
је, који су трајали 78 дана без

прекида, тешко су оштећени
инфраструктура, привредни
објекти, школе, здравствене
установе, медијске куће, ма-
настири, цркве и културни
споменици.

Штета коју су чланице НА-
ТО-а нанеле нашој држави
процењена је на 30 до 100 ми-
лијарди долара. Коначан број
жртава званично није саоп-
штен, а претпоставља се да је
погинуло између 1.200 и 2.500
цивила и војника, док је око
5.000 њих рањено.

Међу првим метама вандал-
ског бомбардовања Западне
алијансе био је и наш град. У
првим минутима након почет-
ка агресије на Србију и Црну
Гору гађана је Фабрика авиона
„Утва”, а погођене су и војне
базе у околини Качарева и Ба-
натског Новог Села. Нажа-

лост, то није све, јер се касни-
је током НАТО агресије дого-
дило нешто што нико није мо-
гао очекивати – први пут у
свету гађане су петрохемијске
фабрике, што је, уз огромну
материјалну штету, проузро-
ковало и несагледиве еколо-
шке и здравствене последице.

Током агресије на нашу зе-
мљу Рафинерија је бомбардо-
вана седам пута, а „Петрохе-
мија” и „Азотара” по два пута.
Уништен је и већи део „Утве”.
НАТО авијација је гађала Пан-
чево двадесет четири пута и
бацила око шездесет разорних
бомби, крстарећих ракета и
других пројектила!

Најтежи и по последицама
најстрашнији напад на наш
град догодио се у рану зору 4.
априла, када су бомбе пале на
Енергану, витални погон Ра-

финерије. Том приликом су
погинули радници Енергане
Дејан Бојковић, Душан Бого-
сављев и Мирко Дмитровић.

Агресори су прекршили све
међународне норме и законе и
када су 15. априла бомбардо-
вали резервоаре амонијака у
„Азотари” и винил-хлорид мо-
номера у „Петрохемији”. На
срећу, резервоари амонијака,
у којима је било 9.000 тона те
материје, испражњени су пре
напада НАТО авијације, па је
тако спречена еколошка ката-
строфа огромних размера.

Међутим, након што су
бомбе пале на „Петрохеми-
ју”, над градом се неколико
дана могао видети огроман
облак црног дима, а у ваздух
је исцурила велика количина
канцерогеног винил-хлорид
мономера.

ГОДИШЊИЦА ОД ПОЧЕТКА НАТО АГРЕСИЈЕ

Сећање на дане ужаса
Про шле не де ље, 19. мар та,
не што пре 9 са ти, на кру -
жном то ку у Ули ци Сте ва на
Шу пљик ца до го ди ла се са о -
бра ћај на не сре ћа у ко јој је
те же по вре ђе на јед на осо ба,
а три ли ца су за до би ла лак -
ше по вре де.

Пре ма ин фор ма ци ја ма до
ко јих је до шао „Пан че вац”, у
овом уде су су се су да ри ла

два пут нич ка ау то мо би ла. У
јед ном су би ли во зач и три
пут ни ка, а у дру гом во зач и
су во зач. Нај го ре је про шла
А. А., ро ђе на 1963. го ди не,
ко ја је се де ла у јед ном од тих
во зи ла на зад њем се ди шту.
Она је сло ми ла де сну над -
лак ти цу, а оста ли су лак ше
по вре ђе ни. Ис тра га ће утвр -
ди ти узрок ове не сре ће.

СА О БРА ЋАЈ НИ УДЕС 

У СТЕ ВА НА ШУ ПЉИК ЦА

По вре ђе не 
че ти ри осо бе



Се ди шта мо ра ју да
бу ду ква ли тет на 
и до бро мон ти ра на

Во жња де це у ау то мо би ли ма
на се ди шти ма за од ра сле, не -
ве зи ва ње по ја се ва на деч јим
се ди шти ма и мон ти ра ње не -
ква ли тет них и не а те сти ра них
се ди шта у ау то мо би ли ма би ли
су узро ци са о бра ћај них не сре -
ћа у про шлој го ди ни у ко ји ма
је је дан број ма ли ша на из гу -
био жи вот.

Да би та кве цр не ста ти сти ке
по ста ле про шлост, Аген ци ја за
без бед ност са о бра ћа ја од по -
чет ка ове го ди не у гра до ви ма
ши ром Ср би је де ли ро ди те љи -
ма ате сти ра на деч ја се ди шта и
одр жа ва три би не о зна ча ју њи -
хо вог пра вил ног ко ри шће ња
ра ди ве ће без бед но сти нај мла -
ђих у са о бра ћа ју. У окви ру те
ак ци је пред став ни ци Аген ци је
су у че твр так, 23. мар та, по се -
ти ли Пан че во.

ДРУШТВО
Петак, 24. март 2017.
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ОДР ЖА НО ВА ЖНО ПРЕ ДА ВА ЊЕ ЗА РО ДИ ТЕ ЉЕ

КА КО ПРА ВИЛ НО ВО ЗИ ТИ ДЕ ЦУ 
У АУ ТО МО БИ ЛИ МА

Они су за јед но с пред став ни -
ци ма Аген ци је за без бед ност са -
о бра ћа ја и пан че вач ког Ко ми -
те та за без бед ност са о бра ћа ја у
ве ли кој са ли град ске скуп шти -
не го во ри ли о пра вил ној упо -
тре би се ди шта за ма лу де цу.

Ова кве три би не, ко је се
спро во де у гра до ви ма ши ром
Ср би је, на ме ње не су за по сле -
ни ма у град ским упра ва ма на

ка да их пре во зе ау то мо би лом.
Не ки ро ди те љи гре ше и у то ме
што ко ри сте се ди шта ко ја не
од го ва ра ју деч јем уз ра сту.

Због стра да ња де це у уде си ма
пред ви ђе но је да се у окви ру
зах те ва за по о штра ва ње За ко на
о без бед но сти у са о бра ћа ју по -
ве ћа ју и ка зне за не са ве сне и
не мар не ро ди те ље ко ји не про -
пи сно пре во зе сво је ма ли ша -
не. Уко ли ко тај пред лог про ђе
у Скуп шти ни Ср би је, они ће се
ка жња ва ти са 120.000 ди на ра.

Под се ћа мо, у За ко ну о без -
бед но сти са о бра ћа ја пи ше да
де те до три го ди не ста ро сти
мо ра да се пре во зи у без бед но -
сном се ди шту, а ни ка ко у кри -
лу. На во ди се и да ка зне за
пре воз де це у кри лу или на
пред њем се ди шту из но се од
15.000 до 30.000 ди на ра или
30 да на за тво ра, уз шест ка -
зне них по е на и од у зи ма ње во -
зач ке до зво ле на нај ма ње три
ме се ца.

М. Глигорић

по сло ви ма без бед но сти са о -
бра ћа ја, па тро на жним се стра -
ма, вас пи та чи ца ма и вас пи та -
чи ма, пред став ни ци ма по ли -
ци је и ро ди те љи ма ко ји пре во -
зе сво ју де цу у ау то мо би ли ма.

До са да је утвр ђе но да ве ли -
ки број њих ни је пра вил но
мон ти рао се ди шта у ау то мо би -
ли ма, као и то да че сто не по -
ста ве де цу у пра ви лан по ло жај

ИДУ ЋЕГ МЕ СЕ ЦА ВЕ ЛИ КА АК ЦИ ЈА „ХИ ГИ ЈЕ НЕ”

Про лећ но чи шће ње гра да

„Хроника настраности” 
Душана Микље

Шта је у власти тако при-
влачно да се због ње жртву-
ју много веће вредности –
спокојство, част, понекад и
сам живот? Шта је то у њој
што побуђује зависност јед-
наку зависности од дроге,
пића или коцке? Не дајући
аналитичке одговоре, већ
причајући истините приче –
ма колико се чинило да су
оне измаштане, ова књига
проницљиво и узбудљиво
приказује судбине председ-
ника, краљева, црквених ве-
ликодостојника, султана и
револуционара, премијера
и министара, самозваних и
изабраних, деспота и демо-
крата – свих оних који нису
презали ни од чега да се до-
чепају власти и одрже се на
њој. Језовита поворка оп-
седнутих већ је по себи фа-
сцинантна, а приказане на-
страности само су оквир за

успостављање дубоких пси-
холошких, културолошких
и антрополошких сагледа-
вања феномена власти која
са овом књигом израстају у
чудесне литерарне студије
људске природе.

Два читаоца који до среде, 29. марта, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 по-
шаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта бисте жртвовали за-
рад власти?”, наградићемо по једним примерком књиге „Хроника на-
страности” Душана Микље. Најбоље одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Морала сам да нађем новац,
много новца. На коцки је
био живот мог оца. Нисам
имала ни пребијене паре, је-
два сам крпила крај с кра-
јем. Нисам имала ни љубав,
а да будем искрена, више
нисам ни веровала да посто-
ји она права. Све моје везе
до сада донеле су ми само
невоље и разочарање.

Онда су ми понудили је-
дан посао. Требало је да сва-
ког месеца глумим девојку
једном успешном мушкар-
цу, а заузврат добијам сто
хиљада долара. За годину
дана, то је више од милион
долара. Дванаест месеци,
дванаест градова, дванаест
неодољивих мушкараца.

Одмах да рашчистимо
једно: секс није био део до-

говора. Да ли ће га бити, за-
висило је само од мене. Ни
љубав није била део догово-
ра. Ипак, на то да ли ће се
љубав десити, нико не може
да утиче...

„Ca len dar Girl” Одри Карлан

Два читаоца који до среде, 29. марта, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Зашто успешни му-
шкарци ангажују лажне девојке?”, наградићемо по једним пример-
ком књиге „Ca len dar Girl” Одри Карлан. Најзанимљивије одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу пре-
узети у књижари „Вулкан”.
      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 ома шком смо по но ви ли
на град но пи та ње из прет -
про шлог бро ја, али на шим
до ми шља тим чи та о ци ма то
ни је сме та ло, па ће књи гом
„По след њи да ни но ћи” Гре -
ја ма Му ра „Пан че вац” и из -
да вач ка ку ћа „Вул кан из да -
ва штво” на гра ди ти дво је
оних ко ји су се нај бо ље сна -
шли и ујед но до ка за ли да
ре дов но и па жљи во чи та ју
наш лист. На рав но, из ви ња -
ва мо се због тех нич ке гре -
шке. На да мо се да се не ће
по но ви ти.

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

„Хммм... ово пи та ње ми је
не што по зна то.” 062/2137...

„Да нам ни је би ло Ни ко ле
Те сле, би ло би те шко по ста ти
про гра мер, а да нам ни је вас,
не би би ло ова ко за бав них
ре бус-пи та ња.” 064/2803...

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 за што во ле ерот ске ро ма -
не. Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Вар љи ва
де вој ка” Пор ше да Ко сте.

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

„Обо жа вам ерот ске ро ма не,
јер они су ми са мо на ста вак
жи вот них и по ли тич ких зби -
ва ња.” 060/6672...

„Па кад не ма еро ти ке на
ја ви, бар да се кроз књи ге
ма ло за ба ви мо. Мо жда ће
ми ’Вар љи ва де вој ка’ да ти
не ке но ве иде је, да ’про дам’
му жу.” 063/8009...

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

Ку по ви на од 
вар љи ве де вој ке

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У Ми ни стар ству уну тра шњих
по сло ва Ср би је још увек се не
на зи ре ре ше ње про бле ма ко ји
на ста ју због до тра ја лих во зи ла
ко ја ко ри сти по ли ци ја.

Не за до вољ ни та квим ста -
њем, чла но ви пан че вач ке гру пе
Син ди ка та срп ске по ли ци је ре -
ши ли су да са ми уло же но вац у
по прав ку јед ног слу жбе ног во -
зи ла ко је се ко ри сти у По ли циј -
ској ис по ста ви „Се вер”.

На том ау то мо би лу је ура ђе -
на ком плет на ли ма ри ја, на кон
че га је он офа р бан. До те ра на
је ње го ва уну тра шњост и за ле -
пље не су но ве на леп ни це са
озна ка ма по ли ци је.

Под се ћа мо, „Пан че вац” је
већ пи сао о про бле ми ма због
до тра ја лог во зног пар ка по ли -
ци је у сеп тем бру про шле го -
ди не, али од та да ни је би ло ве -
ли ких по ма ка на бо ље.

„На ши по ли цај ци че сто из -
ла зе на те рен у тех нич ки не -
ис прав ним ау то мо би ли ма и
та ко ди рект но до во де у опа -
сност свој жи вот. То до дат но
сма њу је наш ио на ко окр њен
углед. Због то га се на ули ца -
ма мо гу ви де ти на ше ко ле ге
ка ко гу ра ју слу жбе на во зи ла
или са о бра ћај ци ко ји кон тро -
ли шу и ка жња ва ју уче сни ке у
са о бра ћа ју без об зи ра на то

што су њи хо ви ау то мо би ли
без све та ла и са ис тро ше ним
пне у ма ти ци ма. Син ди кат срп -
ске по ли ци је ука зу је Ми ни -
стар ству уну тра шњих по сло ва
и јав но сти на то да је крај ње
вре ме да се ура ди не што у ве -
зи с под мла ђи ва њем во зног
пар ка МУП-а. Не ко ме дру гом
пре пу шта мо ана ли зу о то ме
ка ко је до шло до то га да у
Ми ни стар ству има мо ви ше
раз ли чи тих мар ки и мо де ла
во зи ла, за то што то бес по -
треб но ком пли ку је и по ску -
пљу је њи хо во одр жа ва ње и
на бав ку ре зер вних де ло ва.
Пи та мо се да ли је ико вр шио

ана ли зу тро шко ва одр жа ва ња
јед ног во зи ла ста рог 15–20
го ди на са по по ла ми ли о на
пре ђе них ки ло ме та ра иза се -
бе. Да ли је бо ље та ко, или
као што се ра ди у по ли ци ја ма
свих озбиљ них др жа ва? Оне
не ку пу ју во зи ла, већ их узи -
ма ју на ли зинг, во зе но ва и
по сле не ко ли ко го ди на их
вра ћа ју ли зинг-ку ћа ма. На тај
на чин увек има ју млад во зни
парк, си гур на во зи ла и без -
бед не по ли цај це у њи ма, ка -
дре да пра во вре ме но ин тер ве -
ни шу”, упо зо рио је у сеп тем -
бру про шле го ди не Син ди кат
срп ске по ли ци је. М. Г.

Као и сва ке го ди не, „Хи ги је на”
ће и овог про ле ћа, од по чет ка
па до кра ја иду ћег ме се ца,
спро ве сти ве ли ку ак ци ју то ком
ко је ће рад ни ци тог јав ног ко -
му нал ног пред у зе ћа са ку пља ти
и од но си ти ста ри на ме штај, бе -
лу тех ни ку, ам ба ла жу, ау то-ли -
ма ри ју, гу ме, ба штен ско сме ће
и дру ги ка ба сти от пад.

Ак ци јом ће би ти об у хва ће -
на ком плет на те ри то ри ја на -

шег гра да, а рас по ред ули ца
би ће об ја вљен на сај ту и „Феј -

сбук” стра ни ци „Хи ги је не” и у
на шем ли сту.

Ово го ди шње ве ли ко про -
лећ но чи шће ње на шег гра да
по чи ње 3. апри ла. Тог да на ће
се од но си ти от пад из сле де -
ћих ули ца: Му че нич ке, Те -
сли не, Ву ка Ка ра џи ћа, Иг ња -
та Ба ра јев ца, Ко сов ске, Штро -
сма је ро ве, Ђу ре Јак ши ћа, Ни -
ко ле Ђур ко ви ћа, с Ке ја Ра до ја
Да ки ћа, из До си те је ве, Ба те

Ми ха и ло ви ћа, Вој во де Ра до -
ми ра Пут ни ка, Вој во де Пе тра
Бо јо ви ћа, Ми те То па ло ви ћа,
Пе тра Ара чи ћа и с Тр га кра ља
Пе тра Пр вог.

Про лећ на ак ци ја „Хи ги је не”
спро во ди ће се рад ним да ни ма
од 7 до 15 са ти, а за ин те ре со -
ва ни гра ђа ни мо ћи ће да до -
би ју сва оба ве ште ња на те ле -
фо не 327-010 и 310-931.

М. Г.

ПО ВО ДОМ ПРО БЛЕ МА КО ЈИ ЈОШ УВЕК НИ ЈЕ РЕ ШЕН

По ли цај ци са ми пла ти ли по прав ку во зи ла

У среду, 15. марта, почела је
комплетна реконструкција
Улице 7. јула, што је један од
највећих и најскупљих посло-
ва у Панчеву у овој години.

Вредност ове инвестиције је
135.600.000 динара с ПДВ-ом,
а рок за завршетак радова је
четири месеца. Реконструкци-
ја Улице 7. јула доказ је од-
личне сарадње градске и репу-
бличке власти, с обзиром на
то да је 50 одсто потребног
новца издвојено из републич-
ког буџета.

Захваљујући томе остварена
је знатна уштеда у буџету на-
шег града, а Панчево ће добити
још једну комплетно рекон-
струисану улицу од великог
значаја.

Поводом почетка радова,
Улицу 7. јула су 20. марта оби-
шли Саша Павлов, градона-
челник Панчева, и Маја Вит-
ман, директорка Дирекције за
изградњу и уређење града.

– Искрено се надам да ћемо
почетком августа добити те-
мељно реконструисану улицу,
која ће бити дуга 800 метара.
Јако је битно да тај посао буде
завршен, јер је током рекон-
струкција улица Жарка Зре-
њанина и Спољностарчевачке
теретни саобраћај био преу-
смераван и пролазио је Ули-
цом 7. јула. Она је тада служи-
ла као обилазница за теретни
саобраћај, због чега је у вели-
кој мери оштећена њена ин-

фраструктура – рекао је Саша
Павлов.

Он је додао да су становни-
ци Улице 7. јула дуго трпели
бројне комуналне проблеме.
Навео је као пример да је њи-
хова улица после сваке јаче
кише била под водом, јер у њој
нема ни кишне ни фекалне
канализације.

Према речима Маје Витман,
током реконструкције Улице 7.
јула биће направљени главна
саобраћајница, пешачке и би-

циклистичке стазе, као и 144
паркинг-места и шест паркин-
га за особе са инвалидитетом.
Ширина саобраћајнице изно-
сиће седам метара, а бицикли-
стичких стаза три и по метра.

– Ови радови су могли почети
и раније, али то није било могу-
ће због дуге зиме. Да смо током
ње започели ископавања, на-
правили бисмо колапс у овом
делу града, с обзиром на то да је
Улица 7. јула прилично фре-
квентна и да спаја три дела гра-
да: центар, Стрелиште и Војло-
вицу. Због тога је на једној од
седница Градског већа одлуче-
но да реконструкција Улице 7.
јула почне тек када се пролепша
време – истакла је Витманова.

Она је додала да ће у оквиру
предвиђених радова бити по-
стављени ново улично осве-
тљење и нова водоводна и ка-
нализациона мрежа, која ће
обухватити кишну и фекалну
канализацију. М. Г.

ПОЧЕО ВАЖАН ПОСАО У НАШЕМ ГРАДУ

У августу „нова” Улица 7. јула



Мла ди ка ра ти сти и ка ра -
тист ки ње КК-а Combat Eagle
из на ше га гра да сво јим успе -
шним на сту пи ма на свим
так ми че њи ма на ко ји ма уче -
ству ју све ви ше скре ћу па -
жњу на се бе.

На Пр вен ству Ба на та, одр -
жа ном у Ба нат ском Кар лов -
цу, чла но ви тог спорт ског ко -
лек ти ва осво ји ли су че ти ри
ме да ље.

Нај вред ни ји тро феј за слу -
жи ла је на да Та ма ра Об ра до -

вић, а пи о ни ри Бог дан Здрав -
ко вић и Еми ли ја Бе лић оки -
ти ли су се сре бр ним од лич ји -
ма. Брон зу је за слу жи ла та -
ко ђе ка та ши ца Мар та Стој са -
вље вић, а на по кра јин ско
над ме та ње пла си ра ли су се и
Ми хај ло Бе лић и Ања Кне -
же вић.

Пред во ђе ни тре не ром
Ива ном Жив ков, мла ди ка -
ра ти сти овог клу ба по сти -
гли су за па же не ре зул та те
и на Пр вен ству Вој во ди не,
одр жа ном про шлог ви кен -
да у Ин ђи ји.

Мар та Стој са вље вић је
осво ји ла брон за ну ме да љу, а
на Пр вен ство Ср би је пла си -
ра ле су се и Та ма ра Об ра до -
вић и Ања Кне же вић.

На Пр вен ству Вој во ди не за
по ле тар це, пи о ни ре и на де,
одр жа ном 18. мар та у Ин ђи -
ји, еки па Ди на ма осво ји ла је
чак пет на ест ме да ља.

Нај вред ни је тро фе је су за -
слу жи ли Бо ри слав Је вре мо -
вић и Лу ка Сте па нов, сре -
бром су се оки ти ли: Ан дреа
Ку ка, Јо ва на Сто ил ков ски,
Ка та ри на Ша ре нац, Си мон
Дан гу бић и Да ни јел Стан -
ков ски, а брон зе су за ра ди ли:
Со фи ја Бу ба ло, Ла на Сто ја -

ди нов, Је ле на Ми лен ти је -
вић, Ми ли ца Га гић, Алек -
сан дра Сто ил ков ски, Ва ња
Че ке ре вац, Ан то ни је Ћу ли -
брк и Го ран Обу ћи на.

До бро су ра ди ли и: Па вле
Ми ло шев, Ву ка шин, Ма ри ја
и Ми ли ца Мла де нов ски, Те -
о до ра Га гић, Ан ђе ла Ђе кић,
Ви шња Тон чев, Та ра Бу кур,
Ста ша Је вре мо вић, Ог њен
Че ке ре вац, Сер геј Пан то вић,
Сте фан Стој ко вић, Ни ко ла
Ву ло вић и Ма те ја Сте па нов.

Окру жно так ми че ње у ша ху за
уче ни ке основ них шко ла одр -
жа но је 18. мар та у Вр шцу.
Уче ство ва ло је пре ко 100 мла -
дих ша хи ста из осам оп шти на,
а нај ви ше ме да ља, ди пло ма и
пе ха ра оти шло је у Пан че во.

У над ме та њу де вој чи ца пр -
вих раз ре да по бе ди ла је На ђа
Стај чић (ОШ „Ђу ра Јак шић”),
сре бр ну ме да љу је за слу жи ла
Иза бе ла Ан ге лов ски (ОШ
„Исо до ра Се ку лић”), а брон за -
ну Са ра Је шић (ОШ „Сте ви ца
Јо ва но вић”). Уче ни ца ОШ „Јо -
ван Јо ва но вић Змај” Ања Рад -
ма но вић три јум фо ва ла је кон -
ку рен ци ји де вој чи ца из дру гог
раз ре да, а Ми ли ца Ами џић из
ОШ „Ђу ра Јак шић” оки ти ла се
сре бр ном ме да љом. У над ме -
та њу ша хист ки ња из тре ћих
раз ре да На та ли ја Ка та нић
(ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”)
би ла је дру га, а Ти ја на Ра дић
(ОШ „Бран ко Ра ди че вић”)
тре ћа. Ми на Ра кић (ОШ „Ва са
Жив ко вић”) за слу жи ла је сре -
бро у над ме та њу „че твр та ки -
ња”, баш као и Ка та ри на Ро -
бић из ОШ „Ми ро слав Ан тић”
у кон ку рен ци ји уче ни ца пе тих
раз ре да. Ње не школ ске дру га -
ри це Је ле на Па вло вић и Ива на

Рај чић осво ји ле су злат но од -
но сно сре бр но од лич је у кон -
ку рен ци ји осмих раз ре да.

Сјај ни су би ли и де ча ци.
Алек сан дар Че ви зо вић из ОШ
„Сте ви ца Јо ва но вић” осво јио
је сре бр но од лич је у над ме та -
њу пр ва ка. У кон ку рен ци ји
уче ни ка дру гих раз ре да три -
јум фо вао је Мар ко Жив ков
(ОШ „Иси до ра Се ку лић”), дру -
ги је био Вук Ка нач ки (ОШ
„Сте ви ца Јо ва но вић”), а тре ћи

Не ма ња Ша по ња (ОШ „Ак сен -
ти је Мак си мо вић” из До ло ва).
Мар ко Ми ла но вић (ОШ „Сте -
ви ца Јо ва но вић”) осво јио је
злат но од лич је у над ме та њу
уче ни ка тре ћих раз ре да, а
Мар ко Фо ђа ри ни (ОШ „Бран -
ко Ра ди че вић”) за ра дио је сре -
бро. Ма те ја Ми ју шко вић из
ОШ „Ми ро слав Ан тић” био је
нај бо љи у кон ку рен ци ји уче -
ни ка че твр тих раз ре да, а Сте -
фан Мар се нић (ОШ „Сте ви ца

Јо ва но вић”) у над ме та њу „пе -
та ка”. Да вид По лић (ОШ
„Бран ко Ра ди че вић”) за слу -
жио је зла то у так ми че њу ша -
хи ста из ше стих раз ре да, а Де -
нис Тар као (ОШ „Ђу ра Јак -
шић”) оки тио се сре бр ном ме -
да љом. Вук Нов ко вић (ОШ
„Иси до ра Се ку лић”) био је нај -
бо љи „сед мак”, док је сре бр но
од лич је у овој кон ку рен ци ји
при па ло Ни ко ли Ми јо ко ви ћу,
уче ни ку ОШ „Све ти Са ва”.

– За хва лио бих тре не ри ма
Пре дра гу То ми ну, про фе со ри -
ма Ра до ју Ра до је ви ћу и Зо ра ну
Јо ва но ви ћу, као и су ди ји Си ни -
ши Рад ма но ви ћу, јер су упра во
они мно го до при не ли да на ша
де ца бу ду успе шна. Ре зул тат би
био још бо љи да по је ди ни уче -
ни ци ни су од у ста ли од так ми -
че ња, јер су у исто вре ме има ли
над ме та ња из дру гих пред ме та.
Мо ра мо да бу де мо пре за до вољ -
ни, ово је нај ве ћи успех на шег
гра да у школ ском так ми че њу у
ша ху – ре као је пред сед ник
Ша хов ског са ве за Пан че во
Жељ ко Са ва но вић.

Тур нир је про те као у нај бо -
љем ре ду, па до ма ћи ни из Вр -
шца за слу жу ју по хва ле за ор -
га ни за ци ју. 
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Трка за бодове 
стартује у суботу, 
25. марта

Клуб аме рич ког фуд ба ла Пан -
терс из на ше га гра да зва нич но
је пред ста вио пр во по ја ча ње у
овој се зо ни – Ка ме ро на Меј -
фил да, ко ји ће игра ти на по зи -
ци ји кво тер бе ка (ор га ни за то ра
игре), и та ко на ја вио пред сто -
је ћу се зо ну, у ко јој пан че вач ки
„оклоп ни ци” има ју ви со ке ам -
би ци је.

Два де сет тро го ди шњи Аме -
ри ка нац ће ујед но би ти и ко -
ор ди на тор на па да пан че вач -
ког ти ма. Он, као и ве ћи на
стра на ца у на шој зе мљи, оче -
ку је да са сво јим ти мом до ђе
до ти ту ле пр ва ка Ср би је. От -
кад је пре не ко ли ко не де ља
сти гао у наш град, ус пео је да
се при ла го ди ти му и да се
укло пи у сре ди ну.

– Ла ко се спо ра зу ме вам са
са и гра чи ма, они раз у ме ју ме -
не и ја њих. То су ве о ма до бри
мом ци. Не ки су чак бо љи од
игра ча ко ји на сту па ју у Аме -
ри ци, а по ред то га су и од лич -
ни љу ди. Раз ли ка из ме ђу игре
у Аме ри ци и Ср би ји је сте у то -
ме што се ства ри на те ре ну у
мо јој зе мљи од ви ја ју мно го
бр же, док је ов де игра не што
спо ри ја, али што се ти че та -

КАФ ПАН ТЕРС СПРЕ МАН ЗА НО ВУ СЕ ЗО НУ

ЈУ РИШ КА ПЛЕЈ-ОФУ

се за вр ши се зо на у Пор ту га -
ли ји, где тре нут но игра. По -
ред ње га, тре не ру не ће би ти
на рас по ла га њу ни два по -
вре ђе на игра ча: тр кач Сте -
фан Де дић и хва тач Бра ти -
слав Бо шњак.

– У еки пи вла да од лич на ат -
мос фе ра. До шао је Ка ме рон,
од ли чан је играч и су пер мо -
мак. Ове се зо не нам је циљ да
уче ству је мо у плеј-офу, као и
да по бе ди мо све ти мо ве ко ји
не спа да ју у нај бо љу трој ку
срп ског аме рич ког фуд ба ла

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО НАД МЕ ТА ЊЕ 

У БАД МИН ТО НУ

ДО МА ЋИ НУ ДЕ СЕТ ОДЛИЧЈА

лен та, срп ски игра чи не за о -
ста ју мно го за аме рич ким –
ре као је но ви кво тер бек ти ма
из на ше га гра да.

По сле на пор них фи зич ких
при пре ма Пан те ри су спрем -
ни за пред сто је ће иза зо ве у
Пр вој ли ги на ше зе мље.
Ипак, у пр вом ко лу Пан те ри
ће би ти осла бље ни јер не ће
игра ти Мајкл Кем бел, де -
фан зив ни бек, ко ји је и про -
шле се зо не на сту пао за Пан -
те ре. Он ће се еки пи при дру -
жи ти по сле пр вог ко ла, ка да

(Ву ко ви –Бе о град, Вој во де –
Но ви Сад и Ди вљи ве пр о ви –
Кра гу је вац, прим. аут.). Три -
јум фе над њи ма оста ви ће мо за
плеј-оф и та ко ће мо се до мо ћи
фи на ла – уз осмех је до дао
Ми љан Џо га зо вић, офан зив ни
ли ни јаш и је дан од ка пи те на
Пан те ра.

У су бо ту, 25. мар та, у пр вом
ко лу Пр ве ли ге Пан те ри на
свом те ре ну до че ку ју бе о град -
ске Пла ве зма је ве. Утак ми ца
ће би ти од и гра на на СЦ-у
„Мла дост”, а по чи ње у 14.30.

ОКРУ ЖНО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ША ХУ

СЈАЈ НА ДЕ ЦА ПАН ЧЕ ВАЧ КА

Страну припремио
Александар
Живковић

У просторијама Градског фуд-
балског савеза Панчево про-
шле недеље је гостовала деле-
гација ФСВ-а, коју су предво-
дили председник Драган Си-
мовић, генерални секретар
Миодраг Цвијић и члан УО
Никола Драча.

Циљ посете био је донација
лопти фудбалским колективи-
ма из нашега града и околине.
Домаћин скупа био је председ-
ник ФСПП-а Предраг Ратко-
вић, а присуствовали су и први
човек ГФС-а Горан Медаковић,
градоначелник Саша Павлов,
као и представници клубова са
овог подручја. Од Фудбалског
савета Војводине по три лопте
добило је чак 58 клубова.

– Захвалио бих људима из
ФСВ-а, који су овом акцијом по-

могли клубове из нашег савеза и
тако још једном показали да бри-
ну о свима, без обзира на то у ком
рангу се такмиче. Ова акција је
само једна у низу које су послед-

њих година направили наша ло-
кална власт и људи из Фудбал-
ског савеза – истакао је председ-
ник Фудбалског савеза подручја
Панчево Предраг Ратковић.

После донација у виду
спортске опреме и терена на
ред су дошле и лопте...

– Дошао сам у фудбалски
град и добро знам да је сарадња
клубова с локалном самоупра-
вом на високом нивоу. Верујем
да иду бољи дани за фудбал, а то
се види и у последњих годину
дана, јер су у ФСВ-у људи који
желе да помогну најпопуларни-
ју игру на свету. Желимо да ова-
квих акција буде што више, јер
наш циљ јесте да се што више
младих људи бави фудбалом и
да клубови што лакше подносе
такмичење – рекао је председ-
ник Фудбалског савеза Војводи-
не Драган Симовић.

Поклони у виду популарних
„бубамара” добро ће доћи клу-
бовима са ових простора...

ПОМОЋ ФУДБАЛСКИМ КЛУБОВИМА

А ОД ФСВ-а – „БУБАМАРЕ”!

У ор га ни за ци ји БК-а Пан че -
во, а уз по др шку Бад мин тон
са ве за Ср би је, у не де љу, 19.
мар та, у фи скул тур ној са ли
ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”
одр жан је сед ми тур нир под
на зи вом „Ју ни ор ски куп Пан -
че во 2017”.

Уче ство ва ло је пре ко 85
игра ча, што је ре кор дан број
так ми ча ра на овом тур ни ру.
До ма ћи клуб је на сту пио с
три на ест игра ча, ко ји су
осво ји ли де сет ме да ља.

– Тур нир је про те као у
нај бо љем ре ду. По но во смо
се по ка за ли као до бри ор -
га ни за то ри ова ко ма сов ног
до га ђа ја – ре као је пред -

сед ник БК-а Пан че во Иван
Ко ва че вић.

Нај вред ни ји тро феј су за -
слу жи ле Ан ђе ла Вит ман и
На та ли ја Бо ха ре вић у ду блу
де вој чи ца до три на ест го ди -
на, као и Влад Де хе ле ан у
кон ку рен ци ји де ча ка до је да -
на ест го ди на. Ан ђе ла Вит ман
се оки ти ла сре бром у син глу,
а брон зе су за ра ди ли: На та -
ли ја Бо ха ре вић, Са ња Пе рић,
Ми хај ло Бор ка, као и ду бло -
ви ко је су чи ни ли Влад Де хе -
ле ан и Угље ша Ми хај ло вић,
Ми хај ло Бор ка и Алек сан дар
Вит ман, Сте фан Ми ја то вић и
Бо рис Ку руц и Ан ђе ла Вит -
ман и Са ња Пе рић.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КАРАТЕУ

ПЕТ НА ЕСТ МЕ ДА ЉА ЗА ДИ НА МО

КА РА ТЕ КЛУБ COMBAT EAGLE НИ ЖЕ УСПЕ ХЕ

НА РЕ ДУ ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ
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ДА ЧИА ло ган 2008.
пр ви вла сник, у су пер
ста њу, 2.700 Евра.
063 801-80-57 (СМС)

ШКО ДА фа би ја 2001,
1,4 еле гант, ли му зи на,
бен зин-гас , ре а те сти -
ра на. 064/154-71-97.
(СМС)

ВЕК ТРА Б 2002. ди -
зел, 2,0, ре ги стро ван,
вла сник, за ме на за
ма њи. 065/987-27-24.
(СМС)

ОПЕЛ астра  Г 2.0
ДТИ, 2004, вла сник,
ре ги стро ван до 2018.
Тел. 064/159-60-63.
(237546)

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

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

ФОРД мон део 2006.
го ди ште, у су пер ста -
њу, хит но. 013/348-
453. (237418)

МЕР ЦЕ ДЕС  А 170
ЦДИ, 54.000 км, лонг,
ши бер, 2.200 евра.
063/106-51-73. (2374)

ПРО ДА ЈЕМ ау ди А 6,
1.9 ТДИ. 063/736-24-
98. (237400)

ПЕ ЖО парт нер 1.4,
те рет ни, 2009, има
плин, ре ги стро ван.
063/329-340. (23774)

НИ САН juke 1.6,
2013, са вр ше но ста -
ње. Ре ги стро ван до ју -
на, вла сник. 064/217-
79-88. (237736)

ПРО ДА ЈЕМ голф  6,
пре шао 50.000.
063/892-08-35.
(23770)

ЈУ ГО ко рал 55, де цем -
бар 2003, вла сник, га -
ра жи ран. 064/856-60-
65. (237644)

ЈУ ГО 45, ре ги стро ван
до ју на 22. мар та
2018, 1989. го ди ште,
300 евра. Тел.
065/565-61-81, вре ди
по гле да ти. (237645)

ДА ЧИА су пер но ва,
2003, 1.4, плин,
121.000 км, 110 евра,
ре ги стро ван. 063/729-
85-53. (237648)

НА ПРО ДА ЈУ  ре но
клио 1998. го ди ште, у
до бр ом ста њу.
063/194-81-87.
(237643)

СИ ТР О ЕН Ц 3, 2003,
1.1, бен зи нац.
064/237-36-08.
(237624)

НА ПРО ДА ЈУ мо тор
пе жо ели сео, 150 цм.
Тел. 060/726-12-56.
(237603)

СКУ ТЕР пи ја ђо фри,
2002, бео. 064/149-
24-70. (237581)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
форд си је ра у од лич -
ном ста њу, ре ги стро -
ван. 064/154-25-82.
(237533)

ЈУ ГО 55, ЕФИ, 2004,
ате сти ран плин, не ре -
ги стро ван. 061/188-
29-72. (237522)

КОР СА 1.0, 2004, тро -
је вра та, 125.000 км,
кли ма, на име.
064/130-36-02.
(237492)

ГРАН ДЕ пун то 1.3,
ди зел, 2006, пе то ра
вра та, вла сник.
064/130-36-02.
(237492)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2001,
де цем бар, пе то ра
вра та, 100.000 км, све
од опре ме, вла сник.
064/130-36-02.
(237492)

ПУН ТО 1.1, 1997, 5 В,
ате сти ран плин, ме та -
лик сив, вла сник.
064/142-55-93.
(237464)

АУ ДИ А 3, од ли чан,
1.9, тур бо ди зел, сив,
алу, кли ма. 
069/744-286.
(237776)

ОПЕЛ кор са 1.2, 2008.
го ди ште, фа брич ки
по лин, у од лич ном
ста њу, ре ги стро ван до
15. ја на у ра 2018.
Фик сно 3.000 евра.
063/307-881.
(237762)

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

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

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

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то -
ма ти ке, ис прав не, не -
ис прав не. 064/171-
22-13. (237709)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте
во зи ла до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(237657)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од
80 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(237540)

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.
(237378)

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

ПРО ДА ЈЕМ др ља чу са
ро то ри ма. 013/631-
197. (237330)

ТРАК ТОР се ја ли ца,
шпа р тач, плуг, ви -
клон, шпе ди тер – про -
да јем. 060/660-79-60.
(237494)

ПРО ДА ЈЕМ ИМТ 507,
са при ко ли цом и пра -
те ћом опре мом, по -
вољ но. 060/180-19-60.
(237725)

ПРО ДА ЈЕМ ку ку ру зну
се ја ли цу, но ду, ци -
клон, пр ска ли цу, ску -
тер, мо же за ме на.
062/174-70-67.
(237721)

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

ПРО ДА ЈЕМ мон та жну
га ра жу, на име. На се -
ље Зе лен го ра.
063/601-037. (237708

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу,
Бра ће Јо ва но вић 33.
065/519-87-44.
(237415)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу, Ко -
теж 1. Тел. 063/706-
61-80. (237495)

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

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм и све вр сте
ви део ка се та ква ли -
тет но пре сни ма вам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(236926)

ВЕШ-МА ШИ НА, ел.
шпо рет и по лов ни де -
ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(236758)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
мо ни то ра, сет-топ
бок се ва, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463. (237172)

ПРО ДА ЈЕМ ле тве за
цреп, ши ва ћу ма ши ну
ис прав ну, ста рин ску.
064/ 664-85-31 (СМС)

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

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

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

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

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
ме ша чи, лу ле. 331-
586, 063/805-74-60.
(237065)

ТЕ ЛЕ ВИ ЗОР, ри си вер,
ске нер, штам пач, ви -
се ћу, та блет, бе жич ни
фик сни фи липс.
062/318-668. (23691)

РА САД: па ра дајз, па -
при ка, кра ста вац за
пла сте ни ке. Бре сто -
вац. 064/143-50-23,
062/165-70-20, 626-
285. (237348)

САД НИ ЦЕ ра бар ба ре,
зе ле на или цр ве на ви -
ше го ди шња, је сти ва,
ле ко ви та и де ко ра тив -
на биљ ка. 064/129-97-
24. (237354)

ДЕ ТЕ ЛИ НА, сла ма,
ов ца, мон та и еле ва -
тор од 10 м. 632-421.
(237359)

ПРО ДА ЈЕМ де те ли ну,
сла му, ка вез за но си -
ље, сточ на ва га и сти -
ло ва те сте ра. Бе ла,
064/243-81-02,
013/323-123.
(237653)

РО ЈЕ ВИ и дру штва на
ЛР ра мо ви ма.
063/396-640.
(237658)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ри, ТА пећ, 3,5
кв, ком би но ва ни фри -
жи дер, те ле ви зор 51
цм, уга о на гар ни ту ра,
фран цу ски ле ћај, тро -
сед мој ца, тр пе за риј -
ски сто са сто ли ца ма,
ор ман, ко мо де. Тел.
342-689, 063/861-82-
66. 2376349

ИЗ У ЗЕТ НО по вољ но,
про да јем по ло ван
тро сед на рас кла па -
ње. 063/327-003.
(237609)

ПРО ДА ЈА огрев ног
др ве та:  бу ква, ба -
грем, цер. Услу жно
се че ње. Бо са нац.
064/357-82-08.
(237607)

ПРО ДА ЈЕМ то плу пе -
кар ску ви три ну, 3.5 х
80. 064/370-79-47.
(237585>)

ВЕШ-МА ШИ НА, го ре -
ње WA 543, ис прав на,
очу ва на, 50 евра.
065/237-10-09.
(237575)

ЗА МР ЗИ ВАЧ го ре ње,
вер ти кал ни, ма ло ко -
ри шћен, 100 евра, мо -
дел F6245W. 065/237-
10-09. (237575)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, ку хи ња
10.000 ди на ра.
063/773-45-97, 371-
568. (237580)

ВОЗИЛА
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МО ТОР за ча мац че -
твор ка, то мос, агре гат
5 ки ло ва та, хон да.
060/304-54-50.
(237547)

НО ВЕ ка у че, бој лер,
очу ва ну, ста рин ску
ви три ну, лу сте ре, ра -
ди ја тор, би бер цреп.
064/154-25-82.
(237533)

ПРО ДА ЈЕМ два ка у ча,
по лов на и две фо те -
ље. Тел. 064/953-27-
88. (237525)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер, ком би на ци ју, за -
мр зи вач, веш-ма ши -
ну. 064/129-73-60,
013/346-790.
(237538)

ПРО ДА ЈЕМ ко зе са ја -
ри ћи ма. 063/750-251,
258-36-23, зва ти по -
сле 19 са ти. (237449)

ПРО ДА ЈЕМ по ли цу,
фри жи дер, са ла мо ре -
зни цу за СТР.
064/324-06-99.
(237511)

ВЦ ме тал ни - пољ ски,
по лов не гра де, ко ли ца
на два точ ка.
013/321-596.
(237518)

ПРО ДА ЈЕМ ме тал ну
кон струк ци ју, вра та и
из лог и др ве на вра та.
063/734-82-31.
(237477)

ЛР ко шни це но ве, у
ком пле ту или де ло ве
по је дин ча но, про да -
јем. 060/660-79-60.
(237494)

ДР ВА за огрев , пре о -
ста ла, са пре во зом,
по вољ но. 
064/122-69-78.
(237472)

ПРО ДА ЈЕМ тро се де,
ка у че, гар ни ту ре, ре -
га ле, мост + ре гал,
сто + сто ли це, спа ва -
ћа со ба, ком плет, ел.
шпо рет, ТА пе ћи, те -
пи си, аме рич ки пла -
кар, ра зно. 
063/107-78-66. 
(4705)

ПРО ДА ЈЕМ по лов но:
веш-ма ши на, ма ши не
за пра ње су до ва, кру -
њач и пре кру пу ар,
шпо рет сме де ре вац и
пећ на чвр сто го ри во.
064/572-33-03.
(237480)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ли
огрев; др ва, са ло нит
пло че, би бер цреп и
кра ву. 063/711-77-54.
(237410)

ШЛАЈ ФЕ РИ ЦУ за пар -
кет, шлај фе ри це за
те ра цо, ди за ли цу гра -
ђе вин ску, кан тар 500
кг. 064/026-05-25.
л(237427)

ПРО ДА ЈЕМ ста кло –
та бле 1500 х 1000, ви -
ше ко ма да, ру ску ар -
ма ту ру де бљу у шип -
ка ма, де ло ве фи ће.
065/560-83-36.
(237331)

САД НИ ЦЕ ма ли не, ле -
шни ка, ма ре ле ви -
шње, кај си је ка ле мље -
не, кул ти ва тор ди зел.
377-288. (237368)

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. (4705)

ДР ВЕ НА сто ла ри ја
по лов на, на про да ју:
тро крил ни про зо ри,
дво крил ни пр зо ри,
бал кон ска вра та, ула -
зна вра та. 063/875-
93-56. (237376)

ЦРЕП три двој ке, нов,
око 800 ко ма да, 60
ди на ра/ко мад. Це ла
ко ли чи на 50 ди на -
ра/ко мад. 064/317-
07-06. (237774)

БИ ЦИКЛ на елек трич -
ни по гон, пот пу но ис -
пра ван као нов, це на
200 евра. 064/997-79-
09. (237767)

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра на
де те ли на, 150-250 ди -
на ра на про да ју. Ми -
ћа. 064/303-28-68.
(237766)

ТРО СЕД и те пих, ста -
ро го ди ну да на. Вре ди
по гле да ти. 061/158-
88-34. (237771)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну whirpool, 9 кг,
ка уч, мо тор не те сте -
ре. 063/812-42-09.
(237759)

ПО ЛОВ НЕ мо тор не
ко си ли це, од  2 до 7
кв са че тво ро такт ним
мо то ром brigs & strat-
ton. 063/739-76-72.
(237753)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Де бе ља чи, Ул. Мо ше
Пи ја де бр. 35.
063/884-01-28.
(237718)

ИВИЧ ЊА ЦИ 50 х 12 х
10, 60 ко ма да, ма ле
ка на ли це 60 ко ма да.
До го вор. 
063/755-57-40.
(237773)

ПРО ДА ЈЕМ деч ју со бу
ком плет 10.000 и
оста ли на ме штај хит -
но. 064/348-01-41.
(237732)

ГЛА ДИ ЈА ТОР, бенџ
клу па и спра ва за зги -
бо ве и про па да ње, по -
вољ но. 060/600-60-17,
Да вор. (237698)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не
ства ри, хит но: тр пе за -
риј ски сто, ТА пећ,
ви три ну, сто чић за те -
ле ви зор, сто за ком -
пју тер, ци пе лар ник,
ко мо да за по сте љи ну.
Тел. 061/131-77-56.
(237691)

ПРО ДА ЈЕМ сви ње.
064/193-88-49.
(237678)

ПРО ДА ЈЕМ тер мо а ку -
му ла ци о ну пећ 6 кв,
две фо те ље, ка уч.
061/801-41-17.
(237680)

КА УЧ, кре вет са ма -
дра це, ор ман, ква рц -
на пећ, ба штен ски па -
ви љон Yisk 4 х 3 ме -
тра, са три стра ни це,
нов. 064/199-79-24,
065/461-77-04.
(237683)

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

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, по лов не плин -
ске бо це и све оста ло
што вам је не по треб -
но. 066/900-79-04.
(237346)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме -
да ље, ор де ње но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458,
064/481-14-77.
(237356) 

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај, сли -
ке, са то ве, ста ру би -
жу те ри ју, ста ри но -
вац, ста ре играч ке,
ста ро по кућ ство. 
335-930, 335-974,
063/705-18-18.
(237688)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, по кућ ство.
335-930, 
064/366-57-87.
(237688)

КУ ПУ ЈЕМ се кун да р ну
си ро ви ну, алу ми ни -
јум, ме синг, аку му ла -
то ре, веш-ма ши не, 
за мр зи ва че, 
те ле ви зо ре, 
гво жђе. 
064/484-13-76.
(237676)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
шпо ре те, кре ка ве со
пе ћи, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, те ле ви зо -
ре, и оста ли от пад.
061/322-04-94.
(237676)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме -
та ле, гво жђе, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че,
фри жи де ре, шпо ре те,
те ле ви зо ре. 061/206-
26-24. 061/206-26-24.
(237676)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку -
му ла то ре, ба кар, ме -
синг, алу ми ни јум,
веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, те ле ви зо ре.
061/321-77-93.
(237676)

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

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, ку хи ње, гар -
ни ту ре, оста ло по кућ -
ство, ТА пе ћи.
062/148-49-94.
237366)

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Бан. Но вом Се лу, без
ула га ња, по вољ но.
063/874-70-77 (СМС)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЈЕ ДИН СТВЕ НА при ли -
ка, ста ра ку ћа у Вој -
ло ви ци, пре ко пу та
шко ле, од мах усе љи -
ва, 5,5 ари пла ца, во -
да, стру ја, те ле фон.
По вољ но. 
064/266-84-91. (2369)

ХА ЛА, 90 м2, на 5 ари,
си по рекс гре де за
пло чу 100 м2.
069/213-97-37
(237353)

ПРО ДА ЈЕМ плац 18
ари, Ба ва ни штан ски
пут бр. 18. До зво ље на
град ња по слов но-
стам бе ног про сто ра.
064/367-98-84.
(237361)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара,
дво соб на, но ви ја,
при зем на, 38.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(237646)

БРЕ СТО ВАЦ, но ви ја
тро соб на, 90 м2, 7,45
ари, 18.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901.  (237646)

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.
(237646)

ОМО ЉИ ЦА, 126 м2,
сре ђе на, по друм, 2
ара, 20.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901.  (237646)

ГОР ЊИ град, плац, 36
м2, 12.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (237649)

ПРО ДА ЈЕМ плац 31
ар, Пре спан ска ули ца.
064/131-42-02.
(237661)

КУ ЋА на про да ју у
Кни ћа ни но вој.
062/826-12-55.
(237642)

КУ ЋА, Ба ва ни штан ски
пут, до бра ло ка ци ја,
10 ари, 64 м2.
064/980-98-05. (2376)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу код
Зе ле не пи ја це, мо же и
за ме на. 063/814-56-
25. (237639)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у
Ја бу ци. 060/142-21-
83, 064/877-53-69.
(237589)

ТЕ СЛА, 181 м2, 4.8
ари, 57.000, ста ра
Ми са, 120 м2, 5.5 ари,
29.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(237616)

ПРО ДА ЈЕМ лу кас ку -
ћу, са ло ка лом, 
До њи град, 
140.000. 
064/856-60-00.
(237622)

КОД ТУР СКЕ гла ве,
ку ћа пре пра вље на у
два ло ка ла, дво ри шни
стан, 2 ара, са мо
52.000. (238), 
„Те сла не крет ни не”, 
064/668-89-15.
(237587)

СТА РА МИ СА, ку ћа
300 м2, 6 ари, од лич -
на, 66.000. (238), 
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237587)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не -
крет ни не” по треб не
ку ће и ста но ви 
на бо љим 
ло ка ци ја ма.  
064/668-89-15.
(237587)

МАР ГИ ТА, по че так,
100 м2, 1.5 ар, ез ула -
га ња, 70.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)

ЦЕН ТАР, Гим на зи ја,
при зем ни део ку ће, са
по дру мом и гар со ње -
ром. 60.000. 
061/114-11-34.
(237594)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Стар че ву, ули ца Пе -
тра Драп ши на око
120 м2, 17 ари пла ца,
вла сник, 1/1. 064/370-
79-47. (237585)

ПРО ДА ЈЕМ ма њу ку -
ћу са, ме њам, на Ба -
ва ни штан ском. Тел.
063/826-43-91.
(237583)

МИ СА, ком плет но
сре ђе на, 290 м2, 6
ари, три ета же,
66.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(237583)

ПО ЧЕ ТАК Вој ло ви це,
ле па ку ћа 115 м2, 7.5
ари, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (237583)

ТЕ СЛА, са лон ска,
пре ле па, 178 м2, 5,5
ари, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (237583)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Ја -
бу ка, 6,25 ари, но во
на се ље, за по че та
град ња. 063/351-527.
(237567)

ДО ЛО ВО, ку ћа на
про да ју, 20 ари пла -
ца. 066/334-085.
(2375729

КУ ЋА 120 м2, на 5
ари, Пре спан ска 15,
вла сник, ле га ли зо ва -
но. 063/307-674.
(237576)

75 ар, уз асвалт, се -
вер на зо на, бли зу
Ско ро ба ре, гра ђе вин -
ско зе мљи ште.
066/354-791.
(237579)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа,
по моћ ни обје кат, 7,4
ара пла ца, 7.4 ара
пла ца. 064/538-48-35.
(237548)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на истом пла цу. Вој -
ло ви ца, ле га ли зо ва но.
013/233-21-30,
063/162-50-00.
(237537)

НО ВА МИ СА, ку ћа у
бли зи ни СЦ, две ета -
же, 55.000.  (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (237542)

КУ ЋА, цен тар, Ка ра -
ђор ђе ва, на ве ћем
пла цу. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(237542)

НО ВА МИ СА, 24 ара,
ку ћа 156 м2, 31.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2375)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, плац 14
ари, ши ри на 17 м.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237542)

ПРО ДА ЈЕМ при зем ну
ку ћу две одво је не
стам бе не је ди ни це,
има гре ја ње. 066/944-
55-82. (237502)

ПРО ДА ЈЕМ плац под
во ћем 14,37 ари у
Пан че ву. 063/491-
250. (237513)

У ЈА БУ ЦИ про да јем
ку ћу, вла сник.
064/412-95-88.
(237520)

ДО ЊИ град, 180 м2,
но ва, 4 ара, 110.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(237846)

ДО ЊИ ГРАД, 150 м2,
3 ара, 65.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (237846)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 130
м2, 8 ари, 90.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(237846)

ОМО ЉИ ЦА, 130 м2, 7
ари, 30.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (237846)

ХИТ НО, До њи град,
део ку ће, 55 са ства -
ри ма, без ула га ња, са -
мо 22.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (237846)

ПЛА ЦЕ ВИ 3 и 4 ара,
угао Бо ре Ши по ша и
То зе Мар ко ви ћа.
063/880-00-63.
(237493)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ плац
10 ари, Стре ли ште,
Јо а ки ма Ву ји ћа.
063/880-00-63.
(237493)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 150 м2,
7.5 ари, про да јем/ме -
њам за пан че вач ки
стан. 064/928-89-68.
(237478)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће,
цен тар гра да, до зво -
ље на град ња, по вољ -
но. 063/756-06-04.
(237465)

ГОР ЊИ град, плац
6,57 ари, са ку ћом 55
м2, укњи же но. Тел.
063/275-510.
()237434)

КУ ЋА, Стре ли ште, 60
м2, 4 ара, усе љи ва,
сре ђе на, хит но,
35.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(237420)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа,
цен тар, Ко теж 2. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(237420)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар,
ви кен ди ца, плац 28
ари, стру ја, бо ра, по -
друм, шу па, алат.
063/734-52-25.
(237425)

СТА РА ку ћа, са пла -
цем 30 ари, у Б. Но -
вом Се лу. 
063/863-80-15.
(237421)

БА ШТА, 28 ари, грађ.
Зо на, воћ њак, обје кат,
Ја буч ки пут. 
069/448-68-78.
(237365)

НО ВА МИ СА, ку ћа 9
х 12 , спрат на, 2.5
ара, бр зо усе љи ва.
064/221-36-12.
(237367)

ПО ВОЉ НО про да јем
ви кен ди цу, Тру ји но
на се ље код Б. Цр кве.
Тел. 061/233-02-52.
(237370)

ПАН ЧЕ ВО, Стре ли -
ште, атрак тив на ло ка -
ци ја, но ва укро вље на,
сло бод но сто је ћа ку ћа
155 м2 бру то, на 4,13
ари пла ца, те рен ра -
ван, чист, огра ђен,
кол ски улаз, пар кинг
за три во зи ла, стру ја,
во да, ка на ли за ци ја,
вла сник 1/1. 063/637-
673. (237379)

ПЛАЦ  20,5 ари, До -
ло во, ви кенд-зо на, по -
тез Ма ле шу ме.
063/738-22-72.
(237383)

ПРО ДА ЈЕМ 50 ари
грађ. Зе мљи шта, по -
ред ас фал та, пре ко
пу та „Се ки ног са ла -
ша”, 9.000 евра.
063/894-84-23.
(237397)

ПЛАЦ на Ба ва ни штан -
ском пу ту 57 ари, до
пу та, обје кат, во да,
стру ја. 065/507-09-84.
237382)

ПРО ДА ЈЕМ плац за
из град њу, 353 м2, Ми -
са. 064/866-23-36.
(237450)

БА ШТА, воћ њак, 10
ари, пр во срп ско по -
ље, бли зу ка сар не.
064/888-40-95.
(237451)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу у
Ја бу ци, 91,5 ари.
061/639-31-24.
(237452)

КУ ЋА, Ку де љар ски,
150 м2, 8.5 ари, две
стам бе не це ли не.
060/040-96-50.
(237449)

КУ ЋА на про да ју у
Вој ло ви ци.  Тел.
063/183-25-24.
(237770)

КУ ЋА 50 м2, на 9 ари
пла ца, гра ђе вин ска
до зво ла, Но во се љан -
ски пут, Пе ли сте р ска.
065/410-97-34.
(237766)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Пе -
ли стер ска ули ца, 5,3
ара, ком плет на ин -
фра струк ту ра.
062/634-008.
(237741)

БА НАТ СКО НО ВО
СЕ ЛО, ква ли тет но
огра ђе на, 100 м2, на
15 ари, до го вор.
062/173-88-45.
(237722)

ДЕО ку ће 50 м2, 2
ара, по се бан улаз,
11.000 евра, ста ра
Ми са. 061/664-39-26.
(2377239

КУ ЋА 100 м2, 3 ара
пла ца, 17.000 евра,
ста ра Ми са. 061/664-
39-26. (237723)

ПРО ДА ЈЕМ три ку ће
за себ не, 50 + 100 +
60 м2, 7.5 ари, 37.000
евра, ста ра Ми са.
061/664-39-26.
(237723)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу за стан, Ко теж 1.
062/102-32-46.
(2377139

ПРО ДА ЈЕМ два пла ца
од 7 ари, угао, Ста р -
че во. 065/340-13-41.
(237699)

КУ ЋА 5,5 ари, 1/1,
24.000 евра. Ка ча ре -
во. 063/694-451.
(237686)

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.
(237700)

МАР ГИ ТА, две ку ће,
70 + 80  м2, на углу,
Ул. Јо ве Мак си на и Д.
Ту цо ви ћа, по год но за
ин ве сти то ре, укњи же -
но. 061/180-14-41.
(237760)

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

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

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)

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

ПРО ДА ЈЕМ стан 56
м2, Ма ти је Гуп ца,
при зе мље, ме њам за
се о ско има ње.
063/210-998.
(236858)

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

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

ЈЕД НО СО БАН, 35 м2,
Стре ли ште, по вољ но.
013/362-447,
066/362-447.
(237345)

ДВО СО БАН стан, 70
м2, цен тар Пан че ва,
VI спрат, лифт. 800
евра/ква драт.
063/694-443.
(237360)

СО ДА РА, тро со бан.
ЦГ. 41.000; дво со бан,
IV/V, ТА, за сре ђи ва -
ње, 25.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (237616)

НО ВА МИ СА, дво и по -
со бан стан у згра ди,
ЦГ, ве ли ка те ра са +
га ра жа, 37.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (237616)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, I,
ЦГ, 34.000; Стре ли ште
леп тро и по со бан, IV,
47.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(237616)

ЦЕН ТАР, пре леп, 90
м2, V, ЦГ, 50.000; дво -
и по со бан, 55.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(237616)

СТАН на про да ју, мо -
же за ме на, ку ћа Вој -
ло ви ца или Ку де ља -
рац. 064/130-27-34.
(237545)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан 52 м2, Ко теж  2,
вла сник. Вре ди по гле -
да ти. 062/445-614.
(237535)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру, но ва Ми са, по год -
на за по слов ни про -
стор, бли зу Спорт ског
цен тра.  
060/552-34-32.
(237539)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра
25 м2, IV, ЦГ, 18.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237542)

НО ВА МИ СА, гар со -
ње ра 25 м2, опре мље -
на, 11.000 евра. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(237542)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, 50 м2, дво со -
бан, II, ЕТ. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(237542)

СО ДА РА, ма њи дво -
со бан, 45 м2, ЦГ,
26.000. (188), „Una-
Dalli”, 
064/255-87-50.
(237542)

НО ВА МИ СА, 40 м2, I,
ЦГ, 23.000. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(237542)

СО ДА РА, дво со бан,
58 м2, ЕТ, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237542)

ЗА МЕ НА ста рих ста -
но ва за но во град њу у
сма рт бло ку.  (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (237542)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, ЦГ, са две те ра се
и јед но и по со бан.
064/133-54-18.
(237552)

ПРО ДА ЈЕМ укњи жен
стан, пот кро вље, 
си ва фа за, 100 м2,
Ми са. 065/333-55-25.
(237641)

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан, I спрат, две те -
ра се, иде ал но за кан -
це ла ри ју, ор ди на ци ју.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(237523)

ДВО СО БАН, Но ви
свет, Те сла. ЦГ. 55 м2,
те ра са, 33.000 евра,
до го вор. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(237523)

ДВО СО БАН, Ко теж,
57 м2, те ра са, ВП,
33.000 евра. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(237523)

КО ТЕЖ 1, 60 м2, дво -
со бан, 32.000; 70 м2,
тро со бан, 39.000. 
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(237420)

ДВО И ПО СО БАН, Те -
сла, ТА, алу. сто ла ри -
ја, ЕГ гре ја ње, ку па ти -
ло но во, две те ра се,
36.000. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (237523)

СТРО ГИ цен тар, 50
м2, те ра са, ЦГ, 34.000
евра, до го вор. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(237523)

ХИТ НО, Ко теж 2, 63
м2, III, лифт, пр ви део
Ко те жа, 32.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (237846)

СО ДА РА, 46 м2, ЦГ,
сре ђен, ВПР, 26.500.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(237846)

СО ДА РА, 57 м2, ЦГ, I,
29.000, сре ђен. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (237846)

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 јед но и по -
со бан стан у Све то за -
ра Ми ле ти ћа, без по -
сред ни ка. Тел.
066/920-33-90,
013/312-429.
(237433)

ДВО И ПО СО БАН, 60
м2 + 7 м2, две те ра се,
ре но ви ран, га ра жа.
063/321-765. (23744)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 69 м2, но во
40.000, 74 м2, тро со -
бан, I, 46.500, 68 м2,
тро со бан, 36.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(237420)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
24 м2 + те ра са,
14.000; 26 м2, 17.000;
28 м2, 19.500. „Го ца”,
063/899-77-00.
(237420)

ЦЕН ТАР, 60 м2, дво -
со бан, 39.000; 74 м2,
тро со бан, 47.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(237420)

ЦЕН ТАР, нов 40 м2,
28.000; 55 м2, дво со -
бан, 33.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(237420)

ЦЕН ТАР, стан до ули -
це, 50 м2, 19.500. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(237420)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 45 м2,
дво со бан, ЦГ, лифт,
22.500.  „Го ца”,
063/899-77-00.
(237420)
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ПРО ДА ЈЕМ стан у Ра -
жа ни, ис под Див чи ба -
ра. Тел. 063/818-75-
44. (237370)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру, Ко теж 1, или ме -
њам за Вр њач ку ба њу.
064/235-69-32.
(237371)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Со -
да ра, 54 м2, ЦГ, V
спрат. 064/824-17-13.
(237777)

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.
(237507)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 32 м2, ВП, ЦГ,
сре ђен, 25.500. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(237507)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
58 м2, III, 31.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(237507)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по -
со бан, 72 м2, II, ЦГ,
те ра са,  39.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.  (237)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
64 м2, III, ЦГ, 33.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(237507)

ПРО ДА ЈЕМ стан 70
м2, Те сла, ЦГ, лифт,
520 евра/ква драт.
064/867-48-48.
(237597)

КОТЕЖ 1, про да јем
дво и по со бан нов стан,
по вољ но. (661), „Ве -
сна 2”, 066/937-00-13.
(237606)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, про да -
јем дво со бан, 60 м2,
до бра ло ка ци ја, хит -
но. (661), „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(237606)

ДВО И ПО СО БАН стан,
58 м2, ета жно гре ја ње,
про да јем. Тел.
060/333-56-41.
(237588)

РОБ НА ку ћа, од ли чан
дво и по со бан, 63 м2,
V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (237584)

РО ДИЋ, стан дво ри -
шни, 22,5 м2, 8.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(237584)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
42 м2, Те сла, цен тар,
25.000; Ми са, нов,
22.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(237562)

ЈЕД НО СОБ НИ, 35 м2,
Стре ли ште, 21.500;
Ко теж, цен тар,
19.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(237562)

ДВО СО БАН, 49 м2,
Стре ли ште, 22.000;
Ко теж, ми са, 54 м2,
нов, 30.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(237562)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач -
ки, 17 м2, II, 12.800.
(238),  „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(237587)

КО ТЕЖ 1, 45 м2, леп
рас по ред, 27.000.
(238),  „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(237587)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан ком фо ран, 65 м2,
33.000, до го вор.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(237587)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
69 м2, 35.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237587)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
79 м2, 48.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237587)

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. (2375)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
57 м2, те ра са, I,
31.000, до го вор.
(238),  „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(237587)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, I, сре ђен,
30.000. (238),  „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (237587)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 73
м2, 45.000. (238),  „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237587)

СТАН, Ак сен ти ја Мак -
си мо ви ћа 9-а, Те сла,
ду плекс, но во град ња,
ЦГ, те ра са. 069/822-
48-24. (237604)

СТАН, Пе ре Се ге дин -
ца 2, дво и по со бан, IV
спрат, пот кро вље, но -
во град ња, усе љив, те -
ра са. 069/822-48-24.
(237604)

СТАН, Стре ли ште,
Цви ји ће ва 28, III
спрат, пот кро вље, јед -
но и по со бан, без те ра -
се, но во град ња.
069/822-48-24.
(237604)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по -
со бан, 69 + т, ЦГ, II,
ква ли те тан, 39.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-
58.(237595)

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.(237595)

СО ДА РА, јед но со бан,
33 м2, ВП, ЦГ, од ли -
чан, 24.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58.(237595)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
36 м2, I, TA, из во ран,
21.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(237595)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 64 м2, ТА, III, те -
ра са, 35.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (2376)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 32 м2 + те ра са,
III, ЦГ, 20.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)

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.
(237614)

КО ТЕЖ 2, ду плекс, 84
м2, те ра са, укњи жен,
усе љив, 35.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)

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.
(237614)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
37 м2, I, TA, те ра са,
24.500. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)

КО ТЕЖ 2, по че так,
дво и по со бан, V, лифт,
40.000. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по че так,
дво со бан, 55 м2, II,
сре ђен, 31.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237614)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту, са ства ри -
ма, вла сник. 061/158-
55-96. (237651)

ТЕ СЛА, 44 м2, ЕТ, ПР,
усе љив од мах. (679),
„Трем 01”, 
063/836-23-83.
(237846)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, 41 м2, III, TA,
усе љив, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(237660)

НО ВО ГРАД ЊА, Ца ра
Ла за ра, јед но и по со -
бан, 50 м2, III, усе љив,
35.000. 
063/274-951.
(237660)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 54 м2, I, ЕГ, усе -
љив, 26.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(237660)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 70 м2, III, ЦГ,
усе љив, 38.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(237660)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 62 м2, II, ЦГ, усе -
љив, 31.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(237660)

СО ДА РА, јед но со бан,
37 м2, IV,  ЦГ, лифт,
23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (23766)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 49 м2, VII, ЦГ,
сре ђен, усе љив,
30.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494898. (237660)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво -
со бан, 48 м2, II, ТА,
сре ђен, усе љив,
27.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(237660)

МИ СА, јед но и по со -
бан, 44 м2, ВП, ТА,
18.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(237660)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, I,
TA, уре дан, 24.000.
(49), „Му станг”,
062/129-94-67.
(237646)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, до бар
тро со бан, 71 м2, те ра -
са, IV, ЦГ, 33.000.
(49), „Му станг”,
062/129-94-67.
(237646)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, ра ђе но ку -
па ти ло, II, ЦГ, 28.000.
(49), „Му станг”,
062/129-94-67.
(237646)

КНИ ЋА НИ НО ВА, но -
ви ји дво со бан, 61 м2,
III, плин, 34.000. (49),
„Му станг”, 062/129-
94-67. (237646)

СТРО ГИ цен тар, 50
м2, IV, 34.000, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(237649)

ТЕ СЛА, 70 м2, тро со -
бан, VI, 36.000, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(237649)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 38 м2,
јед но со бан, ПР, ЦГ,
18.500, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (237649)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
63 м2, II, 37.000, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(237649)

СО ДА РА, 37 м2, јед -
но со бан, IV, 23.500,
хит но. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(237649)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, 57 м2, за -
ста кље на те ра са, про -
стран и све тао.
063/719-83-11. (2377)

СТАН, Стре ли ште, 54
м2, це на 26.000 евра.
063/733-00-75, Бран -
ко. (237751)

СТАН у цен тру, 59 м2,
ду плекс, 34.000 евра,
вла сник. 065/682-59-
86. (237730)

ЕТА ЖА, тро соб на, I
спрат, те ра са, без ула -
га ња, Ми са, до го вор.
062/173-88-45.
(237722)

ТЕ СЛА, 50 м2, но ви
дво со бан, 061/180-
14-41, 15.000 евра,
ни је фик сно. За ме на.
(237719)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, I,
57 м2, ЦГ, 31.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (237663)

КО ТЕЖ 1, цен тар,
гар со ње ре, III, ЦГ, 25
м2, 16.500. (320),
„Пре ми ер”, 063/800-
44-30. (237663)

ТЕ СЛА, но ва Ми са,
дво со бан, III, 56 м2,
ТА, 23.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. 
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ЦЕН ТАР, дво со бан, 56
м2, IV, ЦГ, 32.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (237663)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, III, 42 м2, ЦГ,
24.500. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(237663)

СО ДА РА, Сав ска, 37
м2, два лиф та, те ра са,
кли ма, IV спрат.
065/828-19-64.
(237729)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
54, 28.000; Со да ра,
јед но со бан, 37, ТА,
21.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (2376)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по -
со бан, 55, 29.000, ку -
ћа 10 ари, 70, до го -
вор. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(237672)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру Пан че ва, 76
м2, укњи жен. 064/651-
12-44, Сло бо дан.
(237772)

ЦЕН ТАР, тро со бан, II,
ТА, 78, ПВЦ, 39.500.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(237776)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV,
ЦГ, пра зан, са мо
31.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(237776)

ТЕ СЛА, јед но со бан, I,
TA, 36, са мо 21.000.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(237776)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стна, 61 м2, га ра -
жа, ба шта, укњи жен.
064/938-41-99.
(237755)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим ло ка ци ја ма, бр за
ис пла та. (320), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(237663)

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка”,
по реб не не крет ни не,
све ло ка ци је, бр за ре -
а ли за ци ја. 
063/744-28-66.
(237647)

АГЕН ЦИ ЈИ „Стре ли -
ште не крет ни не”
(636), Вељ ка Пе тро ви -
ћа 7, ло кал 11 по треб -
не не крен ти не на
свим ло ка ци ја ма. Кеш
ис пла та. 
069/196-96-05.
(237649)

АГЕН ЦИ ЈА „Те сла не -
крет ни не”, ку пу је ма -
ње ста но ве, бр за ре а -
ли за ци ја. (238),
064668-89-15.
(237587)

КУ ПУ ЈЕМ стан, дво со -
бан, Те сла, ужи цен -
тар, до 25.000.
064/980-98-05. 

ПО ТРЕ БАН дво со бан
не на ме штен стан у
при зе мљу, ши ри цен -
тар 061/310-07-77
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕ се по вољ но
на ме штен јед но со бан
стан, зва ти на
063/193-26-80. 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан но ве град ње, Ул.
М. Гуп ца. Тел.
063/864-28-37. 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у То -
по ли, 60 м2. 
069/663-773. 
(236157)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
27 м2, пра зну, Ко теж
2, де по зит. 
063/868-98-32.
(236932)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Стре ли шту, са
цен трал ним гре ја њем.
Тел. 064/165-15-53,
362-076. (236916)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан 54 м2, ЦГ, Ко теж 2,
по лу на ме штен или до -
го вор. 064/417-69-38.

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са за -
јед нич ком упо тре бом
ку хи ње и ку па ти ла.
Тел. 060/031-07-26.
(237351)
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КУ ЋА за из да ва ње,
ком плет на ме ште на,
са ло ка лом, а  мо же и
без ло ка ла. Тел.
063/837-37-71. (2373)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
Ул. С. Са ве 90.
062/153-68-16,
013/251-02-91. (2373)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, До бро во љач ка
25. Тел. 352-289,
064/370-79-83.
(237476)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме -
штен стан, цен тар,
вре ди ви де ти, без гре -
ја ња. 063/734-82-31.
(237477)

ИЗ ДА ЈЕМ но ве со бе
за сту ден те. 064/217-
48-56. (237485)

ИЗ ДА ЈЕМ га р со ње ру
са ЦГ, на ду жи пе ри -
од. 063/617-421. (237)

ИЗ ДА ЈЕМ нов дво ри -
шни стан, на ме штен,
со ба, ку хи ња, ку па ти -
ло. 064/130-36-02.
(237492)

ГАР СО ЊЕ РА, 36 м2,
Ко теж, по лу на ме ште -
на. ЦГ, ка блов ска, ин -
тер нет. 064/189-50-
99. (237458)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
га р со ње ру у цен тру
гра да, ТА. 064/458-
29-47. (237435)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан на но -
вој Ми си. Тел.
063/777-28-66.
(237370)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на -
ме ште ну  со бу, упо -
тре ба ку хи ње, ку па ти -
ла. 321-408. (237835)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, Шу ми це,
Стар че во. 
066/631-11-99.
(237426)

ПО ТРЕБ НА ку ћа у на -
јам, са кол ским ула -
зом, ши ри цен тар.
064/129-52-24.
(237428)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме -
штен стан, код Ау то -
бу ске ста ни це, ка -
блов ска, ТА. 
063/742-14-27.
(237429)

ОЗБИЉ НОЈ че тво ро -
чла ној по ро ди ци по -
треб на ку ћа за ста но -
ва ње у Пан че ву.
063/832-80-47.
(237453)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ћи јед но -
со бан на ме штен стан,
Стре ли ште, цен тар.
063/812-42-09.
(237759)

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан стан, ТА, код
Хо те ла „Та миш”, 80
евра. 064/122-48-07.
(237761)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу
120 м2, са окућ ни цом,
у цен тру Стар че ва.
063/502-211. (237756)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу са ми ци, усло ви
од лич ни. 013/355-
537, 065/335-537.
(237746)

МА ЊИ стан, Ми са,
на ме штен, Ти моч ка
32, по себ но стру ја.
013/371-635,
064/993-71-74.
(237739)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
на ме штен стан, ку ћа,
усе љив, цен тар.
065/344-85-77. (2377)

СТАН 37 м2, на пр вом
спра ту, нов, на ме -
штен, гре ја ње гас, у
Ули ци Иве Кур јач ког
70-в, за из да ва ње.
Тел. 065/205-10-52.
(237740)

ИЗ ДА ЈЕМ јен до со бан
по лу на ме штен стан,
ши ри цен тар, де по зит
оба ве зан. Тел.
064/165-02-92.
(237729)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њу ку ћу
на ста рој Ми си.
062/859-10-98.
(237716)

ОЗБИЉ НОЈ тро чла ној
по ро ди ци по тре бан
стан за из да ва ње. Тел.
062/431-227. (237693)

ИЗ ДА ЈЕМ стан за сам -
це и те рен це.
064/305-73-01.
(237687)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
цен тар. 063/389-972.
(237694)

СТАН, Стре ли ште, ЦГ,
60 м2, на ме штен.
063/320-617, по сле 17
са ти. (237681)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру за сам це.
060/439-82-60.
(237684)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
ку ћу на Ја буч ком пу -
ту, код над во жња ка.
064/226-81-91.
(237650)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан по лу на ме штен
стан на Те сли, без гре -
ја ња. Тел. 251-60-31,
062/757-130. 
(237644)

ИЗ ДА ЈЕМ стам бе но-
по слов ни про стор у
ши рем цен тру гра да.
062/347-667. (237637)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, Стар -
че во, на глав ном пу ту,
по вољ но, са мо озбиљ -
ни. 064/842-91-11,
064/125-86-86.
(237620)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту,
ЦГ, кли ма. 064/317-
04-71. (237629)

У СА МАЧ КОМ из да -
јем ком плет но на ме -
ште ну гар со ње ру сам -
цу, 80 евра. 065/353-
07-57. (237586)

ИЗ ДА ЈЕМ по вољ но
стан, но ва Ми са, на -
ме штен, цен трал но
гре ја ње, на ду же.
063/337-851. (237582)

ЈЕД НО СО БАН стан за
из да ва ње. 064/145-
47-48, 061/175-00-15.
(237577)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан, цен -
тар, ЦГ, ин тер нет, ка -
блов ска, кли ма.
063/118-22-09.
(237608)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са упо -
тре бом ку хи ње, студ -
не ту или сам цу.
065/235-14-68,
064/245-15-97.
(237510)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, ку ћа, по се бан
улаз, сат. Ка ра ђор ђе -
ва.  064/994-13-16.
(237596)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан. Ул Ра -
ди во ја Ко ра ћа 11/5,
Стре ли ште. 069/301-
52-44. (237501)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



НА МЕ ШТЕН дво ри -
шни стан, из да јем,
озбиљ ним осо ба ма,
оба ве зан де по зит.
Тел. 064/160-46-39,
013/333-517.
(237505)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, на ме штен, са
ета жним гре ја њем, у
су те ре ну, Ми ло ша
Обре но ви ћа 61, пре ко
пу та Фа бри ке си ја ли -
ца „Те сла”, иде ал но
за сам це. Це на 100
евра ме сеч но + 3 де -
по зи та уна пред.
064/651-16-47.
(237503)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед -
но со бан стан на Стре -
ли шту и цен тру.
060/721-21-04.
(237512)

ДВО СО БАН на ме -
штен, 60 м2, спрат,
гре ја ње, кли ма, по се -
бан улаз, Ми са.
060/357-82-21.
(237519)

ГАР СО ЊЕ РА, ши ри
цен тар, но во град ња,
100 евра, из да јем.
065/432-26-61,
063/737-68-67.
(237775)

БЕС ПЛАТ НО со бу, ку -
хи њу, ку па ти ло, из да -
јем ста нар ки у Ива но -
ву. 064/372-94-71.
(237765)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36, ТА, пра зан.
069/744-286.
(237776)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2,
до ули це из лог, ре -
шет ка, ре кла ма, Вој -
во де Пе тра Бо јо ви ћа
19. 063/314-803.
(237000)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал 14 м2, Тр жни
цен тар код Су да,
13.000 евра. 069/663-
773. (236157)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 52 м2, ТЦ
Змај Јо ви на 2. Тел.
060/562-62-96. (2369)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор у Ста р че ву,
иде а лан за про дав ни -
цу, по друм пи ћа.
063/555-770. (23702)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Стре ли шту, 18 м2, но -
ви ји, сре ђен. 064/959-
98-83. (236963)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 25 м2,
Ми са, и -ни воу, леп
при лаз. 064/119-04-
31. (237754)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 96
м2, стан из над, 115 м2,
цен тар, мо гу ће са мо
ло кал, по вољ но.
064/329-48-40.
(237704)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор за кан це ла -
ри је, 60 м2, цен тар.
063/389-972. (23769)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 70 м2,
ха лу 250 м2, Спољ но -
стар че вач ка, мо же
одво је но. 063/396-
640. (237658)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет ну
ау то-пе ри о ни цу, 120
м2, у ра ду, ло кал по -
го дан за слич не де -
лат но сти.  064/226-
81-91. (2137650)

ИЗ ДА ЈЕМ бу тик у цен -
тру гра да, са опре мом
и ро бом. 062/826-12-
55. (237642)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 60 м2, у Ули -
ци Бра ће Јо ва но вић.
063/314-609.
(237639)

ИЗ ДА ЈЕМ раз ра ђен
ло кал у М. Гор ког,
мо гућ ност и ку по ви -
не. 064/856-60-00.
(237622

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ
ло кал са ку ћом, Но во -
се љан ски пут 113,
Пан че во. 063/838-33-
97. (237591)

ПО РЕД До ма омла ди -
не 80 м2, ба шта, из да -
јем 120 евра, про да -
јем 20.000 евра.
061/114-11-34.
(237594)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
Сте ва на Шу пљик ца на
глав ном пу ту.
064/370-79-47.
(237585)

БЛИ ЗУ пи ја це ло кал
28 м2, са при па да ју -
ћим та ва ном, 20.000,
до го вор. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (237584)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2,
код Ау то бу ске ста ни -
це. 352-105.
(22375579

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 9, 24
и 48 м2, стро ги цен -
тар. 064/267-72-17.
(237553)

ИЗ ДА ЈЕМ бу тик са
опре мом и ро бом у
цен тру гра да.
062/826-12-55.
(237510)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 60 м2,
угао Ди ми три ја Ту цо -
ви ћа и Рит ске.
064/324-06-99.
(237511)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мљен
са лон ле по те и још је -
дан ло кал, пра зан,
цен тар. 063/734-82-
31. (237477)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал „Тру бач” осам -
на ест ква дра та, пр ви
спрат. 063/856-74-02.
(238439)

ИЗ ДА ЈЕМ ли мар ску
ра ди о ни цу са ала том
или без. 
069/126-09-62.
(237380)

ИЗ ДА ЈЕМ фри зер ски
са лон са опре мом на
Ко те жу 2. 063/706-16-
65. (к,237394)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 110
м2, ма га цин 100 м2 и
кан це ла риј ски про -
стор. АЦ „Зве зда, Сте -
ва на Шу пљик ца 88.
063/278-250.
(237392)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 15 м2,
у про ла зу и кан це ла -
ри ју 25 м2, Вој во де
Пут ни ка 29. 
063/278-250.
(237392)

ПО ТРЕ БАН вул ка ни -
зер са рад ним ис ку -
ством за рад у вул ка -
ни зер ској рад њи.
065/551-17-22 (СМС)

ПО ТРЕ БАН ку вар/иц а
са ис ку ством. „Ка фа -
на са раз ло гом”,
064/060-50-50. (СМС)

КА ФА НИ „Ђе рам” по -
треб на ку ва ри ца са
ис ку ством. 062/478-
394, 013/631-872.
(4705)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци
за рад на те ре ну. Тел.
063/757-47-21.
(236581)

ВЕ ЛЕ ПРО ДАЈ НОЈ
фир ми по тре бан ко -
мер ци ја ли ста (му шка -
рац) са ис ку ством, од
27 – 50 го ди на за про -
да ју ро бе. Зва ти до 16
са ти. 063/744-65-12.
(237269)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад на ибер де ку и
ен дле ри ци. 060/131-
81-70. (237757)

ПО ТРЕБ НИ ре сто ран -
ски ко но ба ри и ко но -
ба ри це са ис ку ством,
за рад на спла ву.
063/830-75-23,
060/734-73-33.
(237773)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни пи ца-мај -
сто ри и рад ни це на
па ла чин ка ри.
063/820-87-61. (2377)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц
ка те го ри је. 063/386-
352. (237742)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у пе ка ри
„Миа”. 065/330-48-
04. (237726)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром
по вољ но се ја нац, пе -
сак, шљу нак, ту ца ник,
од во зим шут.
064/354-69-94. (2376)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник у сер ви су бе ле
тех ни ке са основ ним
зна њем. „Фри го Пе -
ђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(237633)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
рад у цве ћа ри са ис -
ку ством. 062/222-827.
(237626)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад на ин ду стриј -
ским ши ва ћим ма ши -
на ма са ис ку ством.
064/001-19-47.
(237628)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
ка зи ну Kentacky. Тел.
064/989-88-89. Ми -
лан. (237630)

ТРА ЖИ се рад ник за
по сло ве – брод ски
под. Усло ви зна ње ен -
гле ског, во зач ка, ком -
пју тер ски рад, рад у
Лу ци Пан че во и Бе о -
град. 063/323-830.
(237593)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
ау то-пе ри о ни ци  „Ан -
ти ка”. 061/808-68-25.
(237560)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ,
по треб не рад ни це за
рад за ро шти љем.
063/897-55-04.
(237531)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ,
по треб не рад ни це за
рад за ро шти љем, ло -
кал у цен тру. 
063/834-88-10.
(237531)

ПО ТРЕБ НЕ осо бље за
рад у про из вод њи у
пе ка ри, са или без ис -
ку ства, и бу рек џи ја.
CV сла ти на email: 
pekarsmiljanic@mts.rs
(237485)

УСТУ ПАМ до бру ће -
ваб џи ни цу „016” са
ком плет ним ин вен та -
ром. В. Пе тра Бо јо ви -
ћа 27. 063/858-48-50.
(237418)

ПО ТРЕ БАН мај стор за
рад у про из вод њи на -
ме шта ја. 065/507-09-
84. (237832)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у ка зи ну.
061/310-73-43.
(237763)

РАД НИК по тре бан за
тре ћу сме ну у тра фи -
ци, ис пред По љо при -
вред не, озби љан, по -
штен му шка рац, по -
жељ но ис ку ство.
064/317-07-06.
(237774)

ИС КУ СНА на став ни ца
фран цу ског др жи ча -
со ве основ ци ма и
сред њо школ ци ма. До -
ла зим. 064/196-47-23.
(СМС)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим и ве ли ким ки пе -
ром. 064/664-85-31,
013/ 342-338. (СМС)

КОМ БИ пре воз ро бе и
ства ри, ту ра у Пан че -
ву 1.200 ди на ра.
062/890-58-18. (СМС)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе, мо гућ ност хлад ња -
че. Џа ја, 065/403-58-
43. (237300)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та са
уто ва ром, ру ше ње
обје ка та. 
063/771-55-44.
(237352)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
вла жних ку ћа, ма шин -
ски се че мо вла жне зи -
до ве, га ран ци ја. Тел.
060/691-01-13.
(229077)

КОМ БИ пре воз ро бе,
се лид бе до 2 то не.
Сло бо дан. 064/348-
008, 062/850-36-58.
(236805)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР: по -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(236512)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(234603)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
тра ка сте за ве се, ве не -
ци ја не ри, угра ђу -
јем/по пра вљам.
063/882-25-09.
(236068)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(236053)

ОРЕМ и фре зу јем ба -
ште ма лим трак то ром.
Ду ле. 064/163-58-85.
(236189)

РА ДИ МО: зи да ње, бе -
то ни ра ње, оправ ке
ста рих, но вих кро во -
ва, раз не фа са де.
013/664-491,
063/162-53-89. 

МЕ ЊАМ пе ле не ста -
рим и бо ле сним ли ци -
ма у по по днев ним са -
ти ма. 063/234-857,
377-321. (236130)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње
кро во ва, бе то ни ра ње,
кре че ње, по вољ но.
063/865-80-49. (2373)

АЛ ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ве не ци ја не -
ри, ко мар ни ци, угра -
ђу јем, по пра вљам,
гурт не. 
064/181-25-00.
(236082)

ПО ПРА ВЉА МО, угра -
ђу је мо ПВЦ, АЛУ сто -
ла ри ју, ро лет не, ко -
мар ни ци. Си гур но сна
вра та, ста кло ре зач ке
услу ге. 
060/545-34-04.
(236882)

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)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, за ме на сла -
ви на, по прав ке.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(237634)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, гипс, де мит фа са -
де, по вољ но, пен зи о -
не ри ма по пуст, про -
ве ри те. 
061/626-54-06,
061/141-38-02.
(237665)

ПЕ ДИ КИР, кур је очи,
ура сли нок ти, ма са жа
те ра пе ут ска, ре лакс,
пар ци јал на.
061/308-95-86.
(237673)

НЕ ГА ста рих и бо ле -
сних (те ра пи ја, пре ви -
ја ња, ка те те ри), ме ди -
цин ске се стре са ис -
ку ством. 060/067-61-
05. (237674)

ЧИ СТИ МО шут, та ва -
не, по дру ме, ста ре
шу пе, ра ди мо све по -
сло ве. 
061/321-77-93.
(237676)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780.
(237692)

ЧА СО ВИ: Word, Excel,
пи са ње CV-a, мо гућ -
ност до ла ска.
064/874-01-00.
(237690)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део-
над зор и ала рм не си -
сте ме. 064/134-30-18.
(237662)

РЕ ЛАКС, пар ци јал на
ма са жа (брач ним па -
ро ви ма по пуст).
064/438-48-20.
(237647)

СЕР ВИС, до пу на,
уград ња кли ма, нај по -
вољ ни је. 
064/520-48-80,
063/740-83-98.
(237711)
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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.
(237714)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР.
063/898-68-77.
(237618)

ВР ШИМ услу ге кул ти -
ви ра ња и ора ња ба -
шти. 063/855-92-70.
(237619)

ПСИ ХО ЛОГ, ле че ње,
бо ле сти за ви сно стии,
ви ше го ди шње ис ку -
ство. 063/354-262.
237607)

НЕ МАЧ КИ, ча со ви
свим уз ра сти ма, пре -
во ди, при пре ме по ла -
га ња свих ни воа зна -
ња. 352-892, 061/656-
04-04. (237555)

КО ШЕ ЊЕ и кр че ње,
се че ње др ве ћа, ва ше -
ње па ње ва, фре зи ра -
ње ба шти. 064/196-
17-32. (237574)

СРП СКИ, ча со ви за
основ це, сред њо школ -
це, сту ден те, при пре -
ма при јем них, кон -
трол них. 
064/462-37-64. 

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.
(237556)

СРП СКИ, при пре ме за
при јем ни, фа кул тет,
са ста ви. Сва ки пе ти
час бес пла тан.
063/175-45-08.
(237541)

ЗА МЕ НА цре па, по -
прав ка кро ва, чи шће -
ње олу ка, дво ри шта,
по дру ма. 
065/535-24-56.
(237534)

ПО ПРАВ КА кро во ва и
оста лих гра ђе вин ских
ра до ва. 
064/866-25-76,
013/361-601.
(237536)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње 10 евра дан.
По зо ви те,
064/235-08-15.

(237524)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ке, пре прав ке,
сла ви не, од гу ше ње ка -
на ли за ци је од мах.
063/269-173.
(237476)

МЛА ЂА жен ска осо ба
ну ди по моћ ста рим
ли ци ма, у ку ћи, од:
не ге, те ра пи је до кућ -
них по сло ва. 060/577-
17-78. (237508)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
чи сто, пе дант но, ква -
ли тет но, по вољ но.
063/304-476. (23749)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку -
ћа, раз би ја ње бе то на,
бе то ни ра ње, уто ва ри,
ис ко пи, ко ше ње тра -
ве, ко ро ва, итд.
064/122-69-78.
(237472)

БЕ ТО НИ РА ЊА, раз -
би ја ње бе то на, ру ше -
ња, оба ра ње ста ба ла,
ко ше ње, од но ше ње
ства ри. 060/035-47-
40. (237472)

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.
(237462)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (23746)

ПАР КЕТ и ла ми нат,
по став ка, хо бло ва ње
и ла ки ра ње. 061/314-
90-18, 601-892.
(237470)

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.
(237460)

ДУ БИН СКО пра ње те -
пи ха, на ме шта ја, ду -
ше ка, ау то мо би ла.
На та ша, 361-474,
066/361-474,
060/361-47-41.
(237437)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, по вољ но, чи сто,
пе дант но. 061/288-
20-19. (237441)

ПО МОЋ и не га ста -
рих, бо ле сних и ин ва -
лид них ли ца. Тел.
064/384-53-92.
(237411)

АЛ ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ве не ци ја не -
ри, ко мар ни ци, угра -
ђу јем, по пра вљам,
гурт не. 
064/181-25-00.
(236082)

ПО ПРАВ КА, сто ла ри -
ја, бра ва ри ја, са ни та -
ри је, мон та жа бој ле -
ра, шпо р та, гре ја ча.
Сло бо дан. 063/865-
80-74. (237431)

КЕ РА МИ ЧАР по во -
љан, ква ли те тан, пе -
дан тан и мо лер тра жи
по сао. Тел. 061/203-
70-87. (237432)

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. 
(237384)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
оправ ка ста ре , уград -
ња но ве ин ста ла ци је,
ма шин ска од гу ше ња,
са ни та ри је. 062/382-
394. (237395)

КО ШЕ ЊЕ и сре ђи ва -
ње трав ња ка, дво ри -
шта и воћ ња ка. Мо -
гућ ност од во за тра ве
и оста ло. 061/612-14-
50. (237777)

ПРЕ ВОЗ та ми ћем, ки -
пе ром до 2 ку би ка,
пе сак, шљу нак, шут и
оста ло. 061/612-14-
50. (237777)

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.
(237749)

ПО ВОЉ НО ра ди мо
кро во ве, зи да ње, бе -
то ни ра ње, фа са де,
итд. 062/894-37-18,
064/183-16-36.
(237743)

ОЗБИЉ НА же на спре -
ма ста но ве, кан це ла -
ри је, ор ди на ци је.
063/430-409.
(237727)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)

ПО ВОЉ НО, пре воз
ро бе, се лид бе ком би -
јем, це на по до го во ру.
064/147-14-77,
013/311-514. 

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, ри зла, од воз шу -
та ма лим и ве ли ким
ки пе ром. 064/648-24-
50. (236933)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, ру ше ње обје ка та,
уто вар шу та, раз би ја -
ње бе то на. 063/218-
894. (236933)

КА МИ ОН СКИ пре воз
до 2 м³, шљу нак, пе -
сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50.
(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)

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)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе -
ром, шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут,
уто вар. 063/246-368.
(237461)

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. (2369)

KIZZA – ис то вар/уто -
вар ро бе ви љу шка ри -
ма, пре воз шљун ка,
пе ска, се јан ца, ри зле,
ру ше ње обје ка та, ис -
коп ба ге ри ма, раз би -
ја ње и се че ње бе то на,
на си па ње и на би ја ње
те ре на. 064/668-97-
86. (236933)

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(234899)

КА МИ ОН СКИ пре воз
до два ку би ка, шљу -
нак, се ја нац, шут.
062/355-154,
066/355-154.
(236557)

ПРА ЊЕ те пи ха, Сер -
вис „Ва ња”, бес пла тан
пре воз, су ше ње у ко -
мо ри. 065/337-10-06,
013/378-239,
060/337-10-06.
(236751)

ПАР КЕТ, уград ња, хо -
бло ва ње ста рог пар -
ке та и ла ки ра ње. Де -
бе ља ча. 
063/822-94-82,
063/865-45-31.
(236752)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, адап та -
ци је, за ме не, по прав -
ке. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(237364)

ГИПС, спу ште ни пла -
фо ни, пре град ни зи -
до ви, мо ле рај, тер мо -
и зо ла ци ја, ма те ри јал.
060/131-81-70,
063/212-733.
(237757)

ВЕ ШЕ РАЈ „Пе гла”,
пра ње, су ше ње, пе гла -
ње, ак ци ја ће бе 400
ди на ра. 
066/373-234,
013/373-234.
(237754)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој -
ле ре, по пра вља мо
ква ли тет но са га ран -
ци јом. „Фри го тех ник”,
361-361, 
064/122-68-05.
(237750)

ДУ БИН СКО пра ње на -
ме шта ја у ва шем ста -
ну. Пра ње те пи ха, до -
воз-од воз. 
066/001-050,
063/329-464.
(237700)

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.
(237461)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви, гипс,
ла ми нат, ке ра ми ка,
по вољ но, про ве ри те.
061/141-38-02,
061/626-54-06.
(23766)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
спу ште ни пла фо ни,
пре град ни зи до ви,
тер мо и зо ла ци ја, ма те -
ри јал. 060/131-81-70,
063/212-733.
(237750)

БРА ВАР СКО-ЛИ МАР -
СКА ра ди о ни ца из ра -
ђу је ха ле, кров не кон -
струк ци је са по кри ва -
њем, ко ва не ка пи је,
огра де, тен де, итд.,
гра ђе вин ска ли ма ри -
ја. 064/068-10-85.
(237679)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа и сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(237632)

СЕ ЛИД БЕ ста но ва, по -
слов них про сто ра, па -
ко ва ње, за шти та ства -
ри, мон та жа, де мон -
та жа, од но ше ње не по -
треб них ства ри.
061/288-28-38,
065/560-85-85.
(237598)

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.
(237561)
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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. 
(237530)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
мон та жа ТВ ан те на,
уград ња ау то-ра ди ја,
по прав ка ау то-кљу че -
ва, ау то-елек три ка.
063/800-01-96.
(237930)

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. (237461)

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.
(237468)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0-24
са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 
064/570-75-00,
061/602-21-80.
(237469)

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.
(237469)

ФА СА ДЕ, мал те ри са -
ње, зи да мо ку ће од те -
ме ља до кро ва.
www.pangradjevina.rs
064/206-50-91.
(237487)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти је,
фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес -
пла тан до ла зак и про -
це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. 
(4705)

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. (4705)

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. (4705)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро -
бе „Бом бон чић” – Бо -
рис – ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад -
ни ка, мон та жа, де -
мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па ко -
ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs.  (4705)

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. (4705)

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. (4705)

БРАЧ НИ пар из Пан -
че ва чу вао би и из др -
жа вао ста ри је осо бе
ра ди не крет ни не.
061/273-65-68,
060/729-20-01.
(237329)

ОГЛА ШВАМ не ва же -
ћим све до чан ство ше -
стог раз ре да ОШ „Јо -
ван   Јо ва но вић Змај”,
на име Ми ла на Омо -
рац. (237343)

ОЗБИЉ НА же на тра -
жи  по сао. Тел.
013/331-069. (237053)

ПЕН ЗИ О НЕР КА и син
чу ва ли би осо бу за ку -
ћу, или тра же ку ћу на
се лу, ду жи рок.
062/826-07-99. (2367)

УДО ВАЦ, 63, упо знао
би уса мље ну да му од
40 до 70 го ди на.
061/193-00-09. (2374)

ПО ВОЉ НО ле то ва ње,
Су то мо ре, Шу шањ,
ра та до по ла ска.  Пун
пан си он, пре воз.
064/193-15-92.
(237599)
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РАЗНО

ТУРИЗАМ

По треб на спре ма чи ца за одр жа ва ње

ви ла на Ива ни ци (БиХ), и рад ник за

одр жа ва ње ба зе на – Ива ни ца (БиХ), са

зна њем ен гле ског је зи ка и во зач ка до -

зво ла Б ка те го ри је.

Кон такт те ле фон: 063/641-855.

LIVEX d. o. o. Пан че во
Ска дар ска 91

Лив нци у Пан че ву по треб но ви ше рад ни ка ма шин ске
стру ке:
1. бра ва ри
2. ва ри о ци
3. ка лу па ри
4. пе ћа ри
Пред ност има ју мла ђе осо бе, са ис ку ством на слич -
ним по сло ви ма.
При ја ве на тел. 013/370-575; 064/641-77-68; 064/641-
77-67

Потребан радник за рад у малопродаји плоча-

стог материјала и окова и дизајнер. Пријаве искључи-

во ma i lom: stefanymil@gmail.com.

Личне и пријаве телефоном нећемо узимати у обзир.

(12/237768)

Гра до на чел ник гра да Пан че ва је за кључ ком број II-

06-020-2/2017 да на  10. 03. 2017. до нео од лу ку о рас -

пи си ва њу

К О Н К У Р С А
ЗА СУ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ГРА МА И ПРО ЈЕ КА ТА

ОД ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА У ОБЛА СТИ ПРУ ЖА ЊА

ПО ДР ШКЕ И ОСНА ЖИ ВА ЊА УДРУ ЖЕ ЊА 

ГРА ЂА НА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА У 2017. ГО ДИ НИ

      Пра во уче шћа на кон кур су има ју ре ги стро ва на

удру же ња гра ђа на са се ди штем на те ри то ри ји гра да

Пан че ва, као и цр кве и вер ске за јед ни це ко је сво ју де -

лат ност оба вља ју на те ри то ри ји гра да Пан че ва.

      Рок за кон ку ри са ње на овом Кон кур су је до 1. но -

вем бра 2017. го ди не, од но сно до утро шка сред ста ва

опре де ље них за ову на ме ну.

        Кон курс са пра те ћом до ку мен та ци јом об ја вљен је на

зва нич ној пре зен та ци ји гра да Пан че ва www.pancevo.rs.

Фор му ла ри за кон ку ри са ње мо гу се пре у зе ти у  Се кре та -

ри ја ту за јав не слу жбе и со ци јал на пи та ња Град ске упра ве

гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, спрат II, кан це ла ри ја 204,

или са ин тер нет пре зен та ци је www.pancevo.rs. До дат не ин -

фор ма ци је мо гу се до би ти пу тем те ле фо на 013/308-795 или

меј ла civilnodrustvo@pancevo.rs. 

      Ко ми си ја за вред но ва ње про гра ма и про је ка та

удру же ња гра ђа на гра да Пан че ва чи ји су ци ље ви од јав -

ног ин те ре са за 2017. го ди ну  на кон вред но ва ња и ран -

ги ра ња при сти глих про гра ма и про је ка та  об ја вљи ва ће

ли сту ода бра них про гра ма/про је ка та на зва нич ној ин -

тер нет пре зен та ци ји гра да Пан че ва www.pancevo.rs.

Пред ла га чи про гра ма/про је ка та има ју пра во уви да у

под не те при ја ве и при ло же ну до ку мен та ци ју, као и

пра во при го во ра на ли сту, у ро ку од 3 да на од да на об -

ја вљи ва ња ли сте на зва нич ној ин тер нет пре зен та ци ји

гра да Пан че ва. Од лу ку о при го во ру Kомисија до но си у

ро ку од 15 да на од да на ње го вог при је ма.

      При ја ве пре да ти у Услу жном цен тру гра да Пан че ва

или по сла ти по штом, у за тво ре ној ко вер ти, са на зна ком:

При ја ва на 

К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ГРА МА И

ПРО ЈЕ КА ТА ОД ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА У ОБЛА СТИ ПРУ -

ЖА ЊА ПО ДР ШКЕ И ОСНА ЖИ ВА ЊА УДРУ ЖЕ ЊА ГРА -

ЂА НА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА У 2017. ГО ДИ НИ 

Град Пан че во/Се кре та ри јат за јав не слу жбе и со ци јал -

на пи та ња/Тр г Кра ља Пе тра I 2-4/26 000 Пан че во/Н Е

О Т В А Р А Т И !

      У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу

и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09

- ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ И

СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ

ОГЛА ША ВА 
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ПО ТРЕ БЕ УР БА НИ -

СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ за

из град њу еко ном ских обје ка та за сме штај по љо при -

вред них ма ши на П+I (обје кат 1 и обје кат 2), на

кат.пар це ла ма број 2441, 2443 и 2444 К.О. Омо љи ца,

на ло ка ци ји Ул. Ви но гра ди Код, из ра ђе ног од стра не

„Агt Rоуаl inženjering”, Ул. Ни ко ле Па ши ћа 48/44,

Ужи це, за ин ве сти то ра „Агt Rоуаl inženjering”, Ул. Трг

сло бо де број 1, Пан че во .

      Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти у

згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -

тра I, број 2 - 4 у Пан че ву, у хо лу VI спра та, у Се кре -

та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му -

нал не по сло ве. Ин фор ма ци је и сва оба ве ште ња о јав -

ној пре зен та ци ји мо же те до би ти на те ле фон 013/308-

905, кан це ла ри ја 609, у вре ме ну од 10 до 13 са ти у пе -

ри о ду тра ја ња јав не пре зен та ци је од 7 да на, по чев од

24. 03. 2017. го ди не.

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за

вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у пи са ном об ли ку,

Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -

ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве,

Трг кра ља Пе тра I, број 2 - 4, Пан че во.
(ф-357)

      У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу

и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”“ број 72/09, 81/09

– ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) 

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ И

СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ 

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ПО ТРЕ БЕ УР БА НИ -

СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ  РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ

КАТ. ПАР ЦЕ ЛЕ  БРОЈ 3587/1 К.О. ПАН ЧЕ ВО, за из -

град њу ви ше по ро дич ног стам бе ног објек та Су + Вп +

2 + Пк са  по моћ ним објек том-га ра жом  П + 0,  на  ло -

ка ци ји Ка ра ђор ђе ва  бр. 48-а,  из ра ђе ног  од стра не

„Art Royal inženjering” Ул. Ни ко ле Па ши ћа 48/44,

Ужи це,   за ин ве сти то ра Ла зар Бе ка Ви о ра Ул.Бо ри са

Ки дри ча број 26, Ба нат ско Но во Се ло.

      Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти

у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -

тра I, број 2 - 4 у Пан че ву,  у хо лу  VI спра та,  у Се кре -

та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му -

нал не по сло ве.  Ин фор ма ци је и сва оба ве ште ња о јав -

ној пре зен та ци ји  мо же те до би ти на те ле фон  013/308-

905,  кан це ла ри ја 609, у вре ме ну од 10 до 13 са ти у пе -

ри о ду  тра ја ња  јав не пре зен та ци је  од  7 да на, по чев

од  27. 03. 2017.го ди не.

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за

вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у  пи са ном об ли ку,

Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -

ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не  по сло -

ве, Трг кра ља Пе тра I, број 2 - 4, Пан че во.
(ф-358)

Зе мљо рад нич ка за дру га „Но во се љан ка”, Ба нат ско Но во Се ло;

на осно ву од лу ке Скуп шти не за дру ге број 5 од 01. 03. 2017.

го ди не огла ша ва

       ЈАВ НИ КОН КУРС
за из бор кан ди да та за ди рек то ра Зе мљо рад нич ке за дру ге

„Но во се љан ка”, Ба нат ско Но во Се ло

1. Ме сто вр ше ња по сло ва ди рек то ра Зе мљо рад нич ке за дру ге

Но во се љан ка, Ба нат ско Но во Се ло (де ље: За дру га) је у се -

ди шту: 26314 Ба нат ско Но во Се ло, Пан че вач ки пут 2. 

2. Ди рек то ра би ра Скуп шти на За дру ге на ман дат од пет го ди -

на.

3. Ди рек тор за сни ва рад ни од нос на од ре ђе но вре ме, до ис те -

ка ман да та.

4. Усло ви за из бор кан ди да та за ди рек то ра су про пи са ни чла -

ном 56. За дру жних пра ви ла За дру ге:

       1. Ви со ка струч на спре ма –по љо при вред ни, еко ном ски

или прав ни фа кул тет,

       2. Рад но ис ку ство од 5 го ди на у сте пе ну струч не спре ме,

       3. За кан ди да та не по сто је за ко ном про пи са на огра ни че -

ња и за бра не за из бор на функ ци ју ди рек то ра.

5. До ку мен ти ко ји ма кан ди дат за ди рек то ра до ка зу је ис пу ње -

ност усло ва су: 

       1. Фо то ко пи ја лич не кар те, од но сно из вод елек трон ског

чи та ча би о ме триј ске лич не кар те,

       2. Ове ре на ко пи ја ди пло ма о сте че ном ви со ком сте пе ну

школ ске спре ме, 

       3. Рад на би о гра фи ја са по да ци ма о школ ској спре ми,

рад ном ис ку ству, по себ ним обла сти ма зна ња и струч ном

уса вр ша ва њу,

       4. Из ја ва ка на ди да та да ни је за дру гар, за по слен или на

осно ву уго во ра има овла шће ње да упра вља по сло ви ма дру ге

за дру ге исте или слич не де лат но сти и да не ма ви ше од 20%

уде ла у вла сни штву у при вред ном дру штву или у дру гом

прав ном ли цу ко је оба вља исту или слич ну де лат ност као за -

дру га, осим ако су вла снич ка пра ва сте кли по осно ву бес плат -

не по де ле ак ци ја у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је при ва -

ти за ци ја,

       5. Уве ре ње над ле жне по ли циј ске упра ве Ми ни стар ства

уну тра шњих по сло ва, да кан ди дат као до каз да ни је осу ђи ван

за кри вич но де ло про тив при вре де то ком пе ри од од пет го ди -

на ра чу на ју ћи од да на пра во сна жно сти пре су де и да му ни је

из ре че на ме ра за бра не оба вља ња де лат но сти ко ја пред ста вља

де лат ност За дру ге,

До ка зи се до ста вља ју у ори ги на лу или ове ре ној ко пи ји. 

При ја ву са про пи са ном до ку мен та ци јом до ста ви ти на адре -

су: Зе мљо рад нич ка за дру га Но во се љан ка, Ба нат ско Но во

Се ло 26314 Ба нат ско Но во Се ло, Пан че вач ки пут 2. са на -

зна ком: „За Јав ни кон курс за из бор кан ди да та за ди рек то ра

За дру ге”. 

6. Крај њи рок за при јем при ја ва на пи сар ни ци За дру ге  је 8

да на од да на об ја вљи ва ња овог кон кур са до 31. 03. 2017. го -

ди не у 15 са ти.

7. Кон такт  те ле фон: 013/615-002

      У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС” број

135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
      Секретаријат за заштиту животне средине је 15.

03. 2017. године на основу захтева носилаца пројекта

„ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД”, Нови Београд, Милу-

тина Миланковића бр.1-ж, донео решење број: XV-07-

501-30/2017 којим је утврђено да за пројекaт изградње

РБС „БА 1350-01 ПА-Панчево Горња Варош 2”, Панче-

во, улица Јове Максина бр. 37, на катастарској парце-

ли бр. 1527 к. о. Панчево, није потребна процена ути-

цаја на животну средину.

      Увид у  решење из претходног става може се оба-

вити у просторијама Секретаријата за заштиту живот-

не средине Градске управе града Панчева, Панчево,

Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 614,  радним даном од

10 до 14 сати.

      На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-

низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року

од 15 дана од дана његовог објављивања обавештења, а

преко овог органа.

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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Р А Д  Н О  В Р Е  М Е  Б Л А  Г А Ј  Н Е :  

п о н е д е љ к о м  и  у т о р к о м  о д  8  д о  1 8 , с р е д о м  о д  8  д о  1 5 ,  
а  ч е т в р т к о м  и  п е т к о м  о д  8  д о  1 3  с а т и

У ве ли кој ту зи и бо лу оба ве шта ва мо да је на ша Ма ја из не на да пре -

ми ну ла

ВЕ РА НИ КО ЛИЋ МА ЈА
1964–2017.

Дра га на ша Ма јо, за што си по жу ри ла и у на шим ср ци ма и ду ша ма

оста ви ла ве ли ку пра зни ну, ту гу и бол.

Веч но са на ма: мај ка ЖИ ВА НА, син ИГОР, унук ДА НИ ЛО, сна ја

ГА БРИ Е ЛА и су пруг ДУ ШАН

(114/2376139

По след њи по здрав во ље ној при ји

МА ЈИ

од при ја те ља МИ ЋЕ и ГО ЦЕ

(115237614)

По след њи по здрав дра гој

МА ЈИ
од ДАР КА, ФИ ЦЕ, 

ДРА ГА НА и СА ЛЕ ТА

(114/237613)

Опра шта мо се од на ше

ВЕ РЕ 

НИ КО ЛИЋ

Мно го си нас из не на ди -

ла сво јим од ла ском. 

Искре но са у че шће мај -

ци ЖИ ВА НИ и си ну

ИГО РУ.

СИ НИ ША и АН ЂЕЛ КА

(33/237409)

По след њи по здрав дра -

гом си ну

БРАН КУ 

ВЕ СИ ЋУ

Не ка те ан ђе ли са да чу -

ва ју уме сто тво је мај ке.

Мај ка МИЛ КА

(151/237731)

По след њи по здрав дра -

огм бра ту

БРАН КУ 

ВЕ СИ ЋУ

од се стре и зе та

(152/237331)

По след њи по здрав дра -

гом уј ки

БРАН КУ 

ВЕ СИ ЋУ

Ле пе сно ве и по след њи

по здрав од ДУ ШКА,

БРАН КА, ИВЕ, ИВА НА

и ДУ ЈЕ

(153/227731

По след њи по здрав

БРАН КУ 

ВЕ СИ ЋУ

од тет ке ШУ ШЊАР 

с по ро ди цом

(154/237731)

По сле те шке бо ле сти
пре ми нуо је наш су пруг,
отац и де да

ВЛАЈ КО 
СТО ЈА НО ВИЋ

1942–2017.
Наш во ље ни пре ми нуо
је 21. мар та 2017, али ће
за у век жи ве ти у на шим
ср ци ма. 

Ожа ло шће ни: су пру га
ДА НИ ЦА, син БРА НИ МИР,

сна ја СТА НА и уну ци
ПЕ ТАР и ВЕЉ КО

(143/237705)

Дра гом при ја те љу

ВЛАЈ КУ СТО ЈА НО ВИ ЋУ

по след њи по здрав.

При ја те љи: ДА РА и БО БАН МАР ЧЕ ТИЋ с по ро ди цом

(144/237707)

По след њи по здрав ку му

ВЛАЈ КУ 

СТО ЈА НО ВИ ЋУ

од ку ма СТА МЕН КА

СИ МО НО ВИ ЋА 

с по ро ди цом

(145/237706)

По след њи по здрав 

МИТ КЕ ТУ
од ње го вих тоб џи ја: СТЕ ВА, ТУР ШИ ЈА, ШИ ЦЕР, 

ЗУ ВА, ШИП ТАР, БОР КО, МИ КИ, КИ ЦЕ, АН ДРЕ, 

ЖАР КО, МОЈ ЛЕ, ВА СИЛ и ГО ША

(137/237696)

ЗО РАН МИ ТИЋ

По чи вај у ми ру ку ме!

Ку мо ви: по ро ди ца 

ПЕ ШКО

(138/237695)

По след њи по здрав 

Мит ке ту

ЗО РАН МИ ТИЋ

Ге не ра ци ја ’73, ОШ

„Го це Дел чев” Ја бу ка

139/239694)

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма

ЗО РАН МИ ТИЋ

20. III 1973  21. III 2017.

Се стра ГОР ДА НА 

с по ро ди цом

(140/213760)

ЗО РАН МИ ТИЋ

1973–2017.

По след њи по здрав од

тет ка РУ ЖЕ, бра та

СЛАВ ЧЕ ТА и се стре 

ЗО РИ ЦЕ с по ро ди цом

(141/237702

По след њи по здрав 

МИТ КЕ ТУ

од дру га ра из „Ц” сме не Скро ба ра
(148/237717)

По што ва ној

ДА НИ ЦИ

ОДА ЏИЋ

1940–2017.

пре ми ну ла 18. мар та

2017, са хра ње на 19.

мар та 2017. на гро бљу у

Опо ву.

Ту гу ју: ћер ка 

СНЕ ЖА НА, зет 

ДРА ГАН, уну ци 

МИ ЛАН и ДЕ ЈАН, 

снај ка СЛА ЂА НА 

и пра у ну ка МИ ЛИ ЦА

(150/237728)

По след њи по здрав на шем

БРАН КУ ВЕ СИ ЋУ
Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да смо се

23. мар та 2017. на Пра во слав ном гро бљу, у 14 са -

ти, опро сти ли по след њи пут од на шег дра гог су -

пру га, оца, де де и та ста.

Ожа ло шће ни: су пру га БРАН КА, 

ћер ке НА ТА ША и САН ДРА с по ро ди ца ма
(156/237731)

По след њи по здрав

БРАН КУ 

ВЕ СИ ЋУ

од ДРА ГА НА, ВЕ СНЕ,

ДЕ ЈА НА 

и ДУ ША НА

(157/237738)

Умро је мој до бри брат

НЕ БОЈ ША БЕ КИЋ
1955–2017.

По кој му ду ши и веч ни мир. 

СИ НИ ША са сво јом де цом
(158/237737)

По след њи по здрав во ље ном 

ЗО РА НУ МИ ТИ ЋУ
од ње го вих нај ми ли јих: оца СТО ЈА ДИ НА, мај ке 

КЕ ВИ ЦЕ, ћер ке АНА СТА СИ ЈЕ и АН ДРИ ЈА НЕ

(160/237752)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Дра ги уј ко

СЛО БО ДАН ЂО КО ВИЋ

Хва ла ти на до бр о ти, сре ћи и ра до сти ко ју си де -

лио с на ма.

Увек ће мо те се се ћа ти.

Тво ји: СНЕ ЖА, МИ ЛАН, СЕР ГЕЈ и ТА РА
(96/237564)

Дра ги уј ко

СЛО БО ДАН ЂО КО ВИЋ

Хва ла ти што си био баш мој уј ко. Твој лик и тво -

ју до бр о ту пам ти ће мо за у век.

Тво ја се стри чи на СУ НА с по ро ди цом
(97/237564)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

СЛО БО ДА НУ

ЂО КО ВИ ЋУ 

БО БА НУ

Увек ћеш оста ти у мом

се ћа њу.

Тво ја се стра МИ РА

(98/237565)

По след њи по здрав дра гом бра ту и шу ра ку

СЛОБ ОДА НУ ЂО КО ВИ ЋУ БО БА НУ

Дра ги бра те Бо ба не, 

твој лик и тво ја до бр о та за у век ће оста ти у на шим ср ци ма. Био си

нај бо љи брат и шу рак. 

По но сни смо што смо те има ли. Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ја се стра СЛО БА и зет СРЕ ЈА

(99/237565)

На ша дра га

СО ФИ ЈА АЛЕК СИЋ
1926–2017.

пре ми ну ла је 20. мар та 2017. го ди не. Твој осмех,

сна га, до бр о та, све оно што си би ла и што си нам

не се бич но пру жи ла, а би ла си по себ на и ве ли ка,

гре ја ла на ша ср ца. Оста је бес крај на ту га. 

Ожа ло шће ни: син БО ШКО, сна ја ЈЕЛ КА, ћер ка

МИР ЈА НА, уну ци ДРА ГА НА, МИЛ КА и БО РИ СЛАВ
(104/237590)

Дра га на ша

СО ФИ ЈА АЛЕК СИЋ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју, а ми ће мо те но си ти у ср -

ци ма док нас бу де.

МИР ЈА НА, МИЛ КА и БО РИ СЛАВ
(105/237590)

Дра ги мој та та

СЛО БО ДАН ЂО КО ВИ ЋУ
Ни смо се ова ко до го во ри ли. Тре ба ло је да
иде мо у Пе раст, да во зиш Ни ки ја у ка ми -
о ну и учиш га да игра фуд бал. 

Знам шта би ми ре као: „Не мој си не да се се -
ки раш”. И не ћу, јер оно што смо има ли ти
и ја, не про це њи во је. Али ту жна сам, мно го.

Хај де, ћао, та та, и бу ди ми, и та мо нај ве -
ћи, нај бо љи и нај леп ши.

Тво ја ћер ка СЕН КА са МА КИ ЈЕМ 

и НИ КО ЛА ЈЕМ

(90/237544)

Мом дра гом, хра бром су пру гу

ЂО ЛЕ ТУ
16. V 1955 – 17. III 2017.

Ве ли ки цмок за све ове го ди не, ме ни нај леп ше.

МИ РА

(88/237549)

Оти шао је наш нај дра жи кум

СЛО БО ДАН ЂО КО ВИЋ 

Не до ста ја ћеш нам за у век.

МИ О МИ РА, ЗЛАТ КО, ДУ БРАВ КА, ДРА ГАН 

и ЉУ БО
(41/237440)

СЛО БО ДАН 

ЂО КО ВИЋ

По след њи по здрав мом

Ђо ле ту, мом ку му, мом

бра ту.

ДЕ БА с по ро ди цом

(37/237422)

По след њи по здрав дра гом ку му Ђо ки

СЛО БО ДА НУ ЂО КО ВИ ЋУ

Ђо ле, увек ћеш би ти у на шим ср ци ма и део нас.

Ни ка да не ће из бле де ти се ћа ње на пре ле пе тре -

нут ке на шег дру же ња.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ку мо ви: ГО ЦА, ПА ВЛЕ, ДЕ ЈАН и ЖЕЉ КО
(94/237557)

По след њи по здрав на -

шем зе ту, па ши и те чи

СЛО БО ДА НУ

ЂО КО ВИ ЋУ

ЈЕ ЈА, РА ДЕ, ИВАН,

АЛЕК САН ДРА, ЗО РА 

и ГО ДА с по ро ди ца ма

(28/237404)

По след њи по здрав дра -
гом при ја те љу

СЛО БО ДА НУ 
ЂО КО ВИ ЋУ

По ро ди ца БЛА ГО ЈЕ ВИЋ

(57/237466)

Мом дра гом зе ту

СЛО БО ДА НУ ЂО КО ВИ ЋУ
У знак се ћа ња на све ле пе тре нут ке.

Та шта ЈУЛ КА

(89/237549)

Збо гом Ђо ле!

СЛО БО ДАН ЂО КО ВИЋ
Оста је нам не из бри си во се ћа ње на те бе.

ОШЉАН ЦИ

(72/237406)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ

ЂО КО ВИ ЋУ

од ком ши ја из ње го ве

згра де

(70/237498)

Ку ме, по чи вај у ми ру

СЛО БО ДАН

ЂО КО ВИЋ

Чу вај нам Мр ци ја.

Ку ма СЛА ВИ ЦА 

са де вој ка ма

(126/237664)

СЛО БО ДАН ЂО КО ВИЋ

Дра ги наш при ја те љу, мно го си нас ра но на пу -

стио, али на ше искре но при ја тељ ство оста је и

обе ћа ва мо да ће мо ти Сен ку и Ни ки ја чу ва ти ко -

ли ко је у на шој мо ћи.

При ја те љи АН ЂА и ЖИ КА
(128/237667)

СЛО БО ДАН ЂО КО ВИЋ ЦА КА НИ
Ту жни смо због твог пре ра ног од ла ска.

Чу ва ће мо успо ме ну на те бе, при ја те љу.

ЈО ЦА МИ ЋА с по ро ди цом

(60/237474)

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.

По след њи по здрав

БРАН КУ 

ВЕ СИ ЋУ

од тет ке ЈА ЊЕ 

с по ро ди цом ВР ДО ЉАК

(155/237731)
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По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш отац

ПЕ РО ЧЕЈ КОВ

1952–2017.

Хва ла ти за све што си учи нио за нас и што си нас из вео на пра ви пут. 

Оста ћеш у на шим ср ци ма.

Си но ви АЛЕК САН ДАР и МИ ЛОШ

(53/227454)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми нуо је мој во ље ни су пруг

ПЕ РО ЧЕЈ КОВ
1952-2017.

Хва ла ти за све да не и го ди не ко је смо про ве ли за јед но.

Веч но ћеш жи ве ти у мом ср цу и ми сли ма.

Су пру га ЉИ ЉА НА
(54/237455)

По сле ду ге и те шке бо ле сти, 20. мар та 2017. го ди не пре -

ми нуо је наш во ље ни

ПЕ РО ЧЕЈ КОВ
1952–2017.

Са хра на ће се оба ви ти 24. мар та 2017, у 14 са ти, на Но -

вом гро бљу у Пан че ву. 

Ожа ло шће на по ро ди ца: су пру га ЉИ ЉА НА, 

си но ви АЛЕК САН ДАР и МИ ЛОШ, сна ја ТА МА РА, брат

БЛА ЖО с по ро ди цом и се стра РИ СТЕН КА с по ро ди цом
(55/237455)

ПЕ РО ЧЕЈ КОВ

По чи вај у ми ру и спо ко -

ју са ан ђе ли ма. Ра до

ћеш би ти у на шим ми -

сли ма и ср ци ма.

Би ла је при ви ле ги ја по -

зна ва ти те.

Тво ја сна ја ТА МА РА

с по ро ди цом МАР КОВ

(77/237517)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ПЕ РО ЧЕЈ КОВ
Ле по је би ло дру жи ти се с то бом.

ЂО КО ВИ ЋИ: МИ ЛО ВАН, НА ДИ ЦА, КАР СЕЊ, ВЛА ДИ МИР

(91/237550)

Дра гом зе ту

ПЕ РИ ЧЕЈ КО ВУ

по след њи по здрав.

ДАР КО, АН ЂЕ ЛИ ЈА, МАР КО и ВЛА ДИ МИР
(133/237677)

По след њи по здрав на шем дра гом при ја те љу

ПЕ РИ ЧЕЈ КО ВУ

Хва ла Ти, Пе ро, за не из мер ну до бр о ту и

све што си учи нио за нас. 

Те шко је при хва ти ти да Те ви ше не ма.

Мно го си нам зна чио и за у век ћеш оста ти

у на шем се ћа њу.

МИР КО, ЈЕ ЛЕ НА и ГО РАН КО ВА ЧЕ ВИЋ

(142/237703)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве штав амо род би ну и

при ја те ље да је 15. мар та 2017, у 84. го ди ни, пре -

ми ну ла на ша дра га

ТО ЈА ЦВИ ЈИЋ
1933–2017.

Са хра на је оба вље на 17. мар та 2017, на гро бљу у

Ба нат ском Но вом Се лу.

Ожа ло шће ни: син ДРА ГАН и ћер ка ЗО РИ ЦА 

с по ро ди ца ма
(100/237568)

По след њи по здрав дра гој уј ни

ТО ЈИ ЦВИ ЈИЋ
1933–2017.

Хва ла ти за све што си учи ни ла за нас.

СТО ЈАН и ДУ ШАН ТЕ ГЕЛ ТИ ЈА с по ро ди цом
(101/237568)

Дра га

ТО ЈА

Тво ја до бр о та оста ће

не за бо ра вље на.

Де вер ВЛА ДЕ 

с по ро ди цом

(102/237568)

Дра гом бра ту

СЛО БО ДА НУ ЂО КО ВИ ЋУ БО БА НУ
По след њи по здрав од бра та НЕ ДЕЉ КА, се стре ЈЕ ЛЕ,

РУ ЖЕ и ВЕ РЕ с по ро ди ца ма

(76/237516)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, 

а четвртком и
петком 

од 8 до 13 сати

По што ва ном при ја те љу

ПЕ РО ЧЕЈ КОВ

По след њи по здрав од

ВЕР КЕ и МИ ЛА НЕ

с по ро ди цом

(159/337738)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, 
а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Наш во ље ни су пруг, отац и де да

БРАН КО СТО КИЋ
пре ми нуо је у су бо ту, 18. мар та 2017. Са хра на је

одр жа на у уто рак, 21. мар та 2017, у 13 са ти, на

Ка то лич ком гро бљу.

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Су пру га ВЕ РА, си но ви БО РИ СЛАВ и ДЕ ЈАН,

сна је ТА МА РА и МА РИ ОН и уну ци 

КОН СТАН ТИН, МАК СИМ и ДА РИО
(19/237393)

14. мар та 2017. по сле крат ке и те шке бо -
ле сти пре ми нуо је наш дра ги су пруг, отац,
де да и при ја тељ

ПЕ РА БРА ТИЋ
ро ђен у Опо ву

23. II 1950 – 14. III 2017.

Са хра њен је 15. мар та 2017. на ка то лич -
ком гро бљу у Стар че ву.

Ожа ло шће на по ро ди ца: су пру га МА РИ ЈА,
ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА, зет СТЕ ВА, уну ка 

МА РИ ЈА, сва сти ка ИВАН КА и по ро ди це
БА РА ШЕ ВИЋ, МИ ЛА КА РА, МИ ЛО ШЕ ВИЋ,

НА ГЛИЋ, БЛА ЖЕ НИЋ, РА ЗУМ, 
КО ПРИ ЧА НЕЦ и оста ла род би на и при ја те љи

(30/237407)

По след њи по здрав свом дра гом де да

ПЕ РИ БРА ТИ ЋУ

од ње го ве је ди не уну ке МА РИ ЈЕ МИ МИ

(31/237406)

По след њи по здрав зе ту, те чи и де ди

ПЕ РИ БРА ТИ ЋУ

од КА ЈЕ, ДЕ ЈА НА, СА ЊЕ, ЛУ КЕ и УНЕ

(59237492)

По след њи по здрав ком ши ји

БРАН КУ СТО КИ ЋУ
Ком ши је: ДУ ШАН, 

РО СА и ЈО ВАН 

МАЈ СТО РО ВИЋ

(129/237608)

БРАН КО 

СТО КИЋ

По след њи по здрав чи ка

Бран ку, а по ро ди ци нај -

и скре ни је са у че шће.

Од СТАН КА, КА ЈЕ 

и ДУ ША НА 

ПА НА ЈО ТО ВИ ЋА

(17/237338)

ЖИВ КА РА ДУ ЛО ВИЋ
Са че ка ла си до вољ но да по ра сте мо, да

ста са мо у љу де, он да си оти шла код сво -

јих ни кад не пре бо ље них. Ма ко ли ко да

смо ве ли ки, кад год те не ко по ме не за дрх -

ти глас, за ма гле се очи и за му ти се сли ка. 

Још смо у чу ду, као да нам те је не ко

украо. Има мо че га да се се ћа мо, че му да

се сме је мо, а то је оно срећ но де тињ ство

ко је смо има ли са то бом. 

Уну чад ВА СА, ЖАР КО, ТИ ЈА НА 

и БО ЈА НА

(80/237528)

16. мар та, спо рим, не си гур ним рит мом

хо да ко ји су го ди не дик ти ра ле, ти хо, ме ђу

зве зде оти шла је на ша

ЖИВ КА РА ДУ ЛО ВИЋ
1938–2017.

На ма, ко је оста вља за со бом, пре о ста је са -
мо да је се ра до се ћа мо, кроз сва ко дне ви -
цу по ми ње мо, ни ка да не за бо ра ви мо и
јед на ко во ли мо.

Ожа ло шће ни: си но ви ЖЕЉ КО и БО ШКО,
сна је ЈА ВОР КА и ДРА ГИ ЊА, уну чад ВА СА,

ЖАР КО, ТИ ЈА НА и БО ЈА НА, сна ја 
ЈЕ ЛЕ НА, пра у ну ци СТРА ХИ ЊА и АЛЕК СА

(79/237528)

По след њи по здрав дра гом

МИ ЛА НУ ЦВЕ ТА НО ВИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем успо ме ну на те бе чу ва -

ће мо веч но.

ЦВЕ ТАН КА, ДРА ГА НА и ЗО РАН с по ро ди цом
(74/237514)

По след њи по здрав дра гом су пру гу и оцу

МИ ЛА НУ ЦВЕ ТА НО ВИ ЋУ
1932–2017.

С љу ба вљу и ту гом у ср ци ма чу ва мо нај леп ше

успо ме не на те бе.

Не до ста ја ћеш нам мно го.

Тво ја су пру га НЕ ВЕН КА и ћер ка ВЕ СНА
(85/237543)

Дра гом та ти, та сту и де ди, по след њи по здрав

МИ ЛА НУ ЦВЕ ТА НО ВИ ЋУ

Хва ла за све тре нут ке ко је си нам по све тио, пле -

ме ни тост, па жњу, љу бав.

У ми сли ма свих нас још ду го ћеш би ти.

Тво ји: ћер ка МИ ЛА НА, зет МИ ЛОШ, уну ци 

НИ КО ЛА и ИВА НА с по ро ди ца ма
(86/237543)

По след њи по здрав во ље ном та ти и та сту

МИ ЛА НУ ЦВЕ ТА НО ВИ ЋУ
1932–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

ДУ ШИ ЦА и МИР КО ВУ ЈО ВИЋ
(87/237544)

По след њи по здрав на шем дра гом 

МИ ЛА НУ ЦВЕ ТА НО ВИ ЋУ

од по ро ди це ИЛ БА ШИЋ

(127/237664)

По след њи по здрав дра -

гом су пру гу

СТЈЕ ПА НУ
ДРУ ЖИ НИ ЋУ

1931–2017.
Ту жно је и пра зно без
те бе.
По чи вај у ми ру.

Су пру га АНА и унук
СТЕ ВИ ЦА

(106/237591)

По след њи по здрав во -

ље ном та ти

СТЈЕ ПА НУ
ДРУ ЖИ НИ ЋУ

С љу ба вљу и по но сом те
чу ва мо од за бо ра ва.
По чи вај у ми ру.

За у век ће те чу ва ти у
ср цу тво ја ћер ка 

МА РИ ЈА и зет ЗО РАН

(107/237591)

По след њи по здрав во -

ље ном 

де да СТЕ ВИ
Хва ла на без у слов ној

љу ба ви. За у век ћеш

оста ти у на шим ср ци ма.

По чи вај у ми ру.

Тво ја уну ка ГО ГА, 

пра у ну ке ДА ЈА НА 

и СА БИ НА

(108/237591)

По след њи по здрав во -

ље ном

де да СТЕ ВИ
Оста вио си до бр о ту ко ја

се не за бо ра вља и ту гу

ко ја не про ла зи...

По чи вај у ми ру.

Тво ја уну ка МАР ЈА НА,

пра у ну ка ЈО ВА НА 

и зет ЗО РАН

(109/237591)

По след њи по здрав мај ци

МА РИ ЈИ ТО ДИЋ

од ћер ке ВЕ СНЕ с по ро ди цом

(64/237484)

По след њи по здрав мај ци

МА РИ ЈИ ТО ДИЋ

од си на ДРА ГА НА

(65/235484)

По след њи по здрав ба ки

МА РИ ЈИ ТО ДИЋ
од уну ке ТА ТЈА НЕ

с по ро ди цом

(67/237488)

По след њи по здрав дра -

гој ма ми

МИ ЛЕ ВИ

ПЕ ТРО ВИЋ

рођ. Ла кић

1949–2017.

од ћер ке НА ТА ЛИ ЈЕ 

с по ро ди цом

(136/237692)

ПОНЕДЕЉАК И
УТОРАК С

ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке

на ших услу га да на це не

огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим

сре дом.
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ПО МЕН

ВЕ РА ЂОР ЂЕВ
рођ. За рић

25. XII 1935 – 11. II 2017.

Про шло је че тр де сет да на од твог од ла ска. По чи вај у ми ру. 

Увек у се ћа њу тво јих Чи ки ћа ћер ке МИР ЈА НЕ, 
зе та МИ ЛО РА ДА, уну ча ди ТА ТЈА НЕ, 

АЛЕК САН ДРЕ и РА ДЕ ТА и зе та ЖЕЉ КА ВУК МИ РО ВИ ЋА

(135/237687)

Дра гом ком ши ји

РАДОСЛА ВУ УРО ШЕ ВИ ЋУ
по след њи по здрав од ком ши ја 

у Вој во ђан ском бу ле ва ру 34

(39/2374249)

18. мар та 2017. пре ми нуо је

СЛО БО ДАН СА РА ФИ ЈА НО ВИЋ 

БО БАН

По след њи по здрав во ље ном су пру гу од су пру ге ЉУ БИ ЦЕ

(43/237443)

По след њи по здрав та ти

СЛО БО ДА НУ 

СА РА ФИ ЈА НО ВИ ЋУ

Ћер ке НА ТА ША и ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди ца ма
(44/237443)

По след њи по здрав

БО БА НУ

од МЛА ДЕ с по ро ди цом

(45/237443)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да  нас је 18. мар та на пу стио

наш дра ги

РА ДО СЛАВ УРО ШЕ ВИЋ БА ТА
1948–2017.

Ње го ви: су пру га ЉИ ЉА НА, син НЕ МА ЊА, ћер ка ЈО ВА НА, сна ја

БО ЈА НА, се стра МИ ЛИ ЦА и бра та ни ца БЛАН ША с по ро ди цом

(51/237457)

Оти шао је до бри чо век, наш зет

РА ДО СЛАВ УРО ШЕ ВИЋ БА ТА
1948–2017.

За хвал ни смо му за па жњу и при вр же ност на шим по ро ди ца ма.

Ње го ви: МИ ЛАН, ДРА ГИ ЦА, МИ ШКО, ЦИЦ КА, БА ТО, 

ЗО РАН и НА ЦА

(52/237456)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ

СА РА ФИ ЈА НО ВИ ЋУ 

БО БА НУ

од ста на ра згра де у

Сте ва на Шу пљик ца 139

(58/237471)

По што ва ном ку му

СЛО БО ДА НУ 

СА РА ФИ ЈА НО ВИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

По ро ди це: ПА ВЛО ВИЋ,

ЂОР ЂЕ ВИЋ и ЦВЕ ЈИЋ

(73/237509)

РА ДО СЛАВ

УРО ШЕ ВИЋ

БА ТА

До бри дру же, пре ра но

си оти шао, али ћеш

оста ти у на шим ср ци ма.

ША ШИЋ, ВЕ СЕ ЛИ НОВ,

ГА ВРИЋ

(83/237529)

По след њи по здрав пле -

ме ни том чо ве ку и див -

ном ком ши ји.

По ро ди ца КРЕ СО ВИЋ

(123/237654)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

СЛО БО ДА НУ

БО БА НУ 

СА РА ФИ ЈА НО ВИ ЋУ

од ТРИ ВЕ и МИ ШЕ

(146/237707)

По след њи по здрав на шем

БО БА НУ
од: ТРИ ВЕ, МИ ШЕ и МИ ЛЕ НЕ, МИ МЕ, БА НЕ ТА, ПО ЉА КА, 

СТИ ВА, ЂИ ЉЕ, ЂО КИ ЈА, ВУ КА, ЗО РИ ЋА, РА ШЕ, ЧЕ СМЕ НА, 

СА ШЕ, ГЛО ГЕ, ЗЕ МУН ЦА, СТОЈ КЕ ТА, ЗУ ЛУ ГЕ, ТРА ЈА НА, РАЈ КА,

ЦО БЕ ТА, ЖЕЉ КА, тет ка СТАН КЕ, МИ РЕ и ГУ ЛЕ

(149/237720)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

МА РИ ЈИ 

ЂЕР ФИ

Ком ши је 

у Осло бо ђе ња 31 

(1/237329)

14. мар та, у 83. го ди ни,

пре ми ну ла је на ша дра -

га мај ка

ЕВА ОМА СТА

1934–2017.

Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Ћер ка ЕВ КА

и зет РАЈ КО

(21/237349)

14. мар та пре ста ло је да

ку ца ср це мо је дра ге

мај ке

ЕВЕ ОМА СТА

1934–2017.

Син ПА ЈА

(22/237397)

По след њи по здрав во -

ље ној ба ки

ЕВИ ОМА СТА

Не мо же мо те ви де ти,

не мо же мо те чу ти, али

ће мо веч но  пам ти ти

див не тре нут ке про ве -

де не с то бом.

СЕ НА и ИВИ ЦА

(23/237392)

По след њи по здрав мо -

јој во ље ној ба ки

ЕВИ ОМА СТА
Хва ла ти ба ко за све

што си нам пру жи ла, за

сву љу бав, смех и ра -

дост и за див на се ћа ња

ко ја си нам оста ви ла.

Уну ка ТА МА РА 

с по ро ди цом

(24/

По след њи по здрав

МИ ЛИ ЈИ ЂОР ЂИ Ћ
од ЈО ВАН КЕ 

и МИ РО СЛА ВА 

КРА ЈИ НО ВИ ЋА

(122/237652)

По след њи по здрав

МИ ЛИ ЈИ 

ЂОР ЂИ Ћ
Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Ћер ке ТА ЈА НА 

и САН ДРА, уну ке 

ДА ЈА НА и СА РА, унук

СТРА ХИ ЊА и зе то ви

ГО РАН и СА ВА

(124/237655)

Оба ве шта ва мо при ја те ље да је 16. мар та 2017. го ди не

пре ми ну ла

ДРА ГИ ЦА МИ ЛЕ ТИЋ
Ње ни нај ми ли ји

(38/237423)

По след њи по здрав

ДРА ГИ ЦИ 
МИ ЛЕ ТИЋ

од ком ши ја из згра де у
Жар ка Зре ња ни на 147

(62/237479)

По след њи по здрав мај ци

ПЕ ТРИ 

СМИ ЉА НИЋ

од си на ЂУ РЕ, сна је

ЉУ БИН КЕ, уну ке

ЈЕ ЛЕ НЕ и уну ка 

ВЛА ДИ МИ РА

(66/237484
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СЕ ЋА ЊЕ

СА ВЕ ТА                     СА ВА 

ТРП КОВ                 ТАЧ КО ВИЋ

2. VI 1949 – 25. III 2006. 5. V 1947 – 29. III 2013.

Вре ме про ла зи, али се ћа ња о ва ма ни ка да не ће

из бле де ти.

Ваш брат с по ро ди цом
(71/237500)

ГО РАН РА ДИЋ

2009–2017.

Го го, не до ста јеш.

Ћер ка МА РИ ЈА ОКИ ЦА

с ма мом

(78/237521)

Про шле су че ти ри ту жне го ди не от ка ко с

на ма ни је

ВИ ДО ЈЕ ДОЈ ЧИ НОВ СКИ
1938–2013.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Су пру га ЏУ ВЕ ЗА, син ДУ ШАН, ћер ке 

ДУ ШАН КА и ДРА ГА НА с по ро ди ца ма

(84237532)

РА ДО МИР ЗДРАВ КО ВИЋ
1940–2007.

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је про -

шло де сет  го ди на од гу бит ка на шег оца, де де и

та ста

По мен ће се одр жа ти у не де љу, 26. мар та, у 11

са ти.

Тво ји нај ми ли ји
(95/237558)

Дра гом оцу и де ди

ЈО ВА НУ 

РА ДИ НУ 

ШУ ЛИ РУ
одр жа ће мо јед но го ди -

шњи по мен 1. апри ла, у

11 са ти, на Пра во слав -

ном гро бљу у Пан че ву.

Син ДРА ГАН и унук

СИ НИ ША

(103/237573)

Че тр де сет да на ту ге и бо ла от ка ко смо из гу -

би ли дра го де те, се стру, тет ку и сва сти ку.

30. мар та 2017, у 11 са ти, иза ћи ће мо на

њен гроб, за ли ти га су за ма и по ло жи ти

цве ће

СА ЊА МИ ЛО ЈЕ ВИЋ
рођ. Бо го је вић

24. VII 1982 – 19. II 2017.

Ка ко смо те жељ ни си не, от кад се ви де ли

ни смо.

От кад нам ни си до шла. 

Сва ко ве че мо лим Бо га да ми те ма кар у

сну по ша ље, да те ви ди ма ма, да те пи там

ка ко си си не, да ми ка жеш оно што ми ни -

си ре кла си не, оног ју тра, ка да си ме зва -

ла да до ђем што пре, до шла сам си не, али

тво је ср це ни је из др жа ло, мај ку ни је до -

че ка ло.

Пре ра но си нас на пу сти ла, ти хо и мир но

ка ко си и жи ве ла, али си оста ви ла пре ве -

ли ки бол у на шим ду ша ма. Хва ла ти си не

што си нас не ми ло срд но во ле ла. Хва ла ти

си не за све што си учи ни ла за нас, а ми ће -

мо га ји ти и па зи ти твог ма лог ан ђе ла ко јег

си нам оста ви ла.

По чи вај у ми ру ан ђе ле наш.

Во ле те тво ји: ма ма ЈЕ ЛА, та та ЈО ВО, 

се стра МИР ЈА НА, зет СА ША и се стри ћи

МАР КО и АН ЂЕ ЛА

(110/237601)

Че тр де се то днев ни по -

мен дра гој сна ји

СА ЊИ 

МИ ЛО ЈЕ ВИЋ

БО ГО ЈЕ ВИЋ
Бол не пре ста је, ту га не

про ла зи... не до ста јеш...

Све кр ва ДУ ШКА 

и за о ва САН ДРА

(111/237601)

30. мар та 2017. да ва ће мо че тр де се то днев ни

по мен во ље ној су пру зи и мај ци

СА ЊИ МИ ЛО ЈЕ ВИЋ 
рођ. Бо го је вић

Оти шла си хра бро ка ко си зна ла и жи ве ти,

оти шла си и оста ви ла огром ну пра зни ну и

ту гу у на шим ср ци ма и ду ши.

Би ла си бо рац ко ји ни је знао да устук не и

да се пре да. Би ла си мај ка ко ја је бес крај но

па зи ла и во ле ла. Би ла си су пру га ко ја је да -

ла сми сао жи во ту. Би ла си не се бич на и хра -

бра, на ре чи ма и де ли ма.

Би ла си на ше све.

Би ла си мо ја...

Би ла си... мој Ма ки

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ожа ло шће ни су пруг СА ША и син ЛА ЗАР

(112/237602)

БРА НИ СЛАВ

ЛА ЗИЋ

26. III 2013 – 26. III 2017.

Вре ме про ла зи, ти на ма

још увек не до ста јеш.

ИКА, МА КИ, АЦА 

и ДРА ГОЈ ЛА

(113/237611)

МИ ЛЕ НА ЈО ВА НО ВИЋ
23. мар та 2017. на вр ша ва се пет ту жних го ди на от ка да

си нас на пу сти ла.

Су пруг НЕ НАД, син НЕ МА ЊА и сна ја МИ ЛИ ЦА

(117/237617)

У по не де љак, 27. мар та да -
ва ће мо че тр де се то днев ни
по мен на шем во ље ном су -
пру гу, та ти и де ди

ЖИ ВО МИ РУ
СИ МИ ЋУ
МИР КУ

За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(118/2376)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ РО СЛАВ

ПАН ТЕ ЛИЋ

25. III 2016 – 25. III 2017.

Са мо да знаш, бо ли исто

и не пре ста но.

Тво је: се стра МИР ЈА НА

и се стри чи не МА РИ НА

и КА ЋА с по ро ди ца ма

(119/4705)

СЕ ЋА ЊЕ

БО РИС 

СТА НО ЈЕВ СКИ

25. III 2014 – 25. III 2017.

С по што ва њем ње го ва

по ро ди ца

(120/237627)

У су бо ту, 25. мар та, у 11 са ти, да ва ће мо ше сто -

ме сеч ни по мен

ЛА ЗА РУ ЈА ДРА НУ

Су пру га ВЕ РИ ЦА, син СА ША, ћер ке СА ЊА,

СНЕ ЖА НА и ДА НИ ЈЕ ЛА с по ро ди ца ма
(121/237631)

25. мар та 2017. на вр ша -

ва се два де сет го ди на

от ка да ни је с на ма наш

во ље ни

ЗЛА ТЕ 
СИ ЉА НОВ СКИ

БР КА
Су пру га НА ДА, син 

ЗО РАН и ћер ка 
СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом

(125/237659)

28. мар та 2017. го ди не на вр ша ва ју се две ту жне

го ди не от ка ко је Го спо ду оти шла на ша ми ла

СТА НА ДРА ГАШ
рођ. Стој са вље вић

Го спо де Ису се Хри сте, Си не бож ји, ра ди мо ли та -
ва пре чи сте тво је ма те ре и свих све тих, по ми луј
на шу ми лу и во ље ну Ста ну, у веч ном цар ству
Тво ме. Амин.

Во ле те и љу бе тво ји: уну ци УРОШ и ДРА ГАН,
зет МИ ХА И ЛО и кће ри НЕ ВЕ НА и ОЛИ ВЕ РА

(132/237675)

др ДО БРИ ВО ЈЕ ОЛ ЋАН
Опет је сун це, а увек си ти.

Во ли мо те.

По ро ди ца и при ја те љи

(130/237670)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

ДО ШЉА
1986–2017.

Кад ср це бо ли и ду ша

пла че, вре ме ни је лек

већ веч на ту га.

Син СЛА ВО МИР 

и ћер ка ЈА СМИ НА 

с по ро ди ца ма

(131/2376719

24. мар та 2017, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу да је -

мо че тр де се то днев ни по мен на шој

МА РИ ЈИ КУ РУ ЧЕВ
Ње ни нај ми ли ји

(134/237682)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РА ХР ЊЕЗ

26. III 2000 – 26. III 2017.

Су пру га КО ВИЉ КА 

и ћер ка ЈЕ ЛИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(147/237716)

27. мар та  2017. се на вр -

ша ва се дам го ди на од

смр ти на ма дра гог си на

и бра та

ВО ЈИ СЛАВ

ИЛИЋ
За у век си у на шим ср -

ци ма.

Твој отац ЈО ВО и брат

МИ ЛЕН КО МИ КИ
(161/237769)
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ПО МЕН

ИВАН 

МА ТЕ ЈИЋ

Дра ги наш ба то, оста -

вио си ду бо ке тра го ве у

на ма. Хва ла ти.

Тво ји: СТЕ ВА, 

ЉИ ЉА НА, НИ НА 

и САН ДРА

(9/237365)

СЕ ЋА ЊЕ

ИВАН 

МА ТЕ ЈИЋ БА ТА

24. III 2008 – 24. III 2017.

Мно го је успо ме на, љу -

ба ви, са ве та, па жње и

раз у ме ва ња да би смо те

за бо ра ви ли.

Тво је: су пру га 

МИР ЈА НА и ћер ке

ИВА НА и СВЕ ТЛА НА

с по ро ди ца ма

(10/237369)

30. мар та на вр ша ва се шест ме се ци от ка да ни си

с на ма 

БРАН КО ЈО ВА НО ВИЋ
1954–2016.

Не по сто је ре чи у ко је сав бол мо же ста ти. Не по -

сто је да ни и го ди не ко је мо гу се ћа ње на те бе из -

бри са ти.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ВЕ РИ ЦА 

и син СТЕ ФАН
(11/2373729

30. мар та на вр ша ва се

шест ме се ци од смр ти

на шег дра гог де ве ра и

бра та

БРАН КА 

ЈО ВА НО ВИ ЋА

1954–2016.

Успо ме ну на те бе чу ва -

ће мо од за бо ра ва.

Сна ја ОЛ ГИ ЦА

и брат ДРА ГАН

(12/237372)

24. мар та 2017. го ди не на вр ша ва се че тр на ест го -

ди на от ка да ни је с на ма на ша

АНА ЛО ЈА НИ ЦА
рођ. Ко ва че вић

С љу ба вљу и ту гом,

ње ни МИ ЋА и МИР ЈА НА
(13/237374)

28. мар та, у 11 са ти, да ва ће мо че тр де сет да на 

МИ ЛА НУ ЂОР ЂЕ ВУ КИ ЦО ШУ

Не по сто је ре чи уте хе. Увек си у на шим ми сли -

ма. Мно го нам не до ста јеш.

Те шко је жи ве ти без те бе.

Не у те шни: ро ди те љи, ћер ка МИ РА, син ЂУ РА 

и оста ла род би на
(14/237375)

МИ ЛАН ЕГЕ ЉА

31. III 2006 – 31. III 2017.

Је да на ест го ди на ту ге.

Тво ји: ДА НИ ЛО и ЂУ ЂА

(15/237348)

У сре ду, 29. мар та 2017. го ди не, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу да је мо че тр де се то днев ни по мен

БРА НИ СЛА ВУ НО ЛИ ЋУ
1932–2017.

Не до ста јеш нам мно го.

Тво ји: су пру га ЖА НА, син ДЕ ЈАН, ћер ка НА ТА ША 

и уну ци МАР КО и МИ ХАЈ ЛО
(25/237402)

Че тр де сет да на од смр ти

БРА НИ СЛА ВА НО ЛИ ЋА
1932–2017.

Вре ме про ла зи, а бол и ту га у мом ср цу ни ка ко.

Тво ја се стра ВЕ РА
(26/237402)

ПА ВЛЕ ТО ПА ЛО ВИЋ
25. III 2007 – 25. III 2017.

Са мо ми зна мо ко ли ко нам не до ста јеш.

Су пру га ЛЕ ПО СА ВА и син ПЕ ТАР с по ро ди цом
(29/237406)

У су бо ту, 25. мар та 2017, у 11.30, да ће мо
го ди шњи по мен, на Пра во слав ном гро -
бљу, на шем оцу и су пру гу

МИ ЛИ ВО ЈУ КА ЛЕЈ СКОМ
1956–2016.

Оста вио си траг ко ји се не бри ше, до бр о ту
и пле ме ни тост 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.

За то бом ту гу ју: тво ја су пру га ЈУ ЛИ ЈА НА,
ћер ка МА РИ ЈА НА, син ТИ ХО МИР, зет

ДРА ГАН, сна ја АНА и уну ци СМИ ЉА НА,
АЛЕК СА и МА ТЕ ЈА

(34/237412)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

КАЛ КАН

дипл. инж. агро но ми је

2010–2017.

Веч на успо ме на, љу бав

и ту га.

Су пру га ЈЕ ЛЕ НА, ћер ка

МА РИ ЈА и зет РА ША

(36/237417)

БО ГО ЉУБ 

ЦИ КУ ША 

ГО ЛУБ

2013–2017.

Мно го ми не до ста јеш. 

Тво ја ћер ка МИ ЛИ ЦА 

с по ро ди цом

(47/237447)

СЕ ЋА ЊЕ

ТИ ХО МИР МА РИН КО ВИЋ

По ро ди ца

(69/237497)

РА ДО МИР СА ВА НО ВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2017.

За у век  у на шим ми сли ма.

Тво ји: МАР КО, ЈО ВА НА и ДУ ШИ ЦА

(81/237516)

РА ДО МИР СА ВА НО ВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2017.

Два на ест ду гих го ди на без на шег си на и бра та.

Тво ји не у те шни ро ди те љи и се стра

(82/237526)

25. мар та 2017. на вр ша -

ва се че тр де сет ту жних

да на от ка ко ни је с на ма

ВЕ РА МАР ЧЕ ТА

рођ. Про кић

Брат МИ ЛАН 

с по ро ди цом

(18/237390)

26. мар та 2017, на Но -

вом гро бљу да ва ће мо

тро го ди шњи по мен на -

шем ан ђе лу

ЉУ БИ ШИ 

ПУР КО ВИ ЋУ

Тво ји: ба ти ца, 

та та и ма ма

(75/237515)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕЉ КО ЈЕ ВИЋ

27. III 2007 – 27. III 2017.

Мно го нам не до ста јеш.

Ћер ка НЕ НА, зет ИВАН

и уну ци ПЕ ТАР 

и ВЕЉ КО

(2/237340)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕЉ КО ЈЕ ВИЋ

27. III 2007 – 27. III 2017.

Вре ме не ле чи ту гу, са -

мо нас учи да жи ви мо с

њом.

Су пру га МИ ЛЕ НА

(3/237340)

ЗО РИ СЛАВ 

РА ДИ ВО ЈЕВ

ЗО РАН

25. III 2004 – 25. III 2017.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(4/237347)

По мен на шем во ље ном

МИ ЛО РА ДУ ОЖЕ ГО ВИ ЋУ
28. III 2016 – 28. III 2017.

Не до ста је твој смех, тво ја ве дри на, бри га за нас,

љу бав...  не по сто ји се ћа ње у ко јем те не ма.

С љу ба вљу: тво ја су пру га ДРА ГА, ЛУ КА, 

МЛА ДЕН, МИ ЛИ ЦА и тво ји со ко ло ви 

СТРА ХИ ЊА и МИ ЛО РАД
(5/237348)

У су бо ту, 25. мар та, у 11 са ти, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу, обе ле жи ће мо че тр де сет да на

од смр ти на шег

инж. МИ ЛО РА ДА ОЊИ НА

Ње го ва не у те шна по ро ди ца
(6/237350)

27. мар та на вр ша ва ју се

две го ди не от ка ко ни је

с на ма

МА РИ ЦА 
ЖИВ КОВ 

МА ЦА
Ожа ло шће ни: су пруг
СЛА ВО МИР и си но ви
СР ЂАН и РА ДО СЛАВ

с по ро ди цом

(7/237358)

ДРА ГИ ЦА 

БУН ДА ЛО

26. III 2004 – 26. III 2017.

Вре ме про ла зи, ти нам

не до ста јеш све ви ше,

во ље на.

Су пруг БО ЖО, ћер ке

МИ ЉА НА и БИ ЉА НА 

с по ро ди ца ма

(8/237363)

У су бо ту, 25. мар та, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж

да је мо ше сто ме сеч ни по мен на шој дра гој

МИ ЛЕ НИ ШО ЛЕ ВИЋ

Тво ји во ље ни: син ЗО РАН и се стра РА ДА 

с по ро ди цом
(16/237349)

МА РИ ЈА     СЛАВ КА     МИР ЈА НА

РИ СТИЋ    ЖЕ ГА РАЦ      СТАН

1998–2017. 1988–2017. 2006–2017.

Ни ка да вас не ће мо за бо ра ви ти.

ЉИ ЉА и ИВИ ЦА РИ СТИЋ
(20/237396)

ПА ВЛЕ 

НО ВА КО ВИЋ

У ср цу ту га, на гро бу ти -

ши на, а у до му на шем

ве ли ка пра зни на.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Ћер ка ЗО РИ ЦА 

с по ро ди цом

(27/237402)

Ту жно је и пра зно без те бе

РА ДЕ 
СТАН КО ВИЋ
21. III 2008 – 2017.

Ћер ка

(32/237408)

28. мар та 2017. на вр ша ва се го ди на от ка да ни је с на ма

БИ СЕР КА БА БИН
С љу ба вљу и по што ва њем жи виш у на шим се ћа њи ма.

Ћер ка ЗО РИ ЦА с по ро ди цом

(35/2374149)

Наш дра ги на сме ја ни де чак

АЛЕК САН ДАР СТАН КО ВИЋ АЦА
1993–2017.

У не де љу, 26. мар та, у 11 са ти, на пра во слав ном

гро бљу у Стар че ву, да је мо че тр де се то днев ни по -

мен на шем дра гом Аци.

За у век не у те шни тво ји нај ми ли ји.

По ро ди ца СТАН КО ВИЋ 
(40/237438)

ЉУ БО ДРАГ

МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ

1994–2017.

Дра ги наш, и по сле два -

де сет и три го ди не не -

до ста јеш.

ГО ЦА, ПЕ ЂА и ЈЕ ЛЕ НА

с по ро ди ца ма

(42/237442)

26. мар та 2017, у 11 са -
ти, да ва ће мо че тр де се -
то днев ни по мен

ДУ ШКИ 
СТЕ ВА НО ВИЋ

из Омо љи це
Не мо же ни ко да уби је
тво ју хра брост, до бр о ту
и ју го сло вен ство.

Ожа ло шће ни: су пруг
УГЉЕ ША, ћер ка 

ДА НИ ЈЕ ЛА и син ДЕ ЈАН
(46/237444)

ПА ВЛЕ 

НО ВА КО ВИЋ

Про шла је већ це ла го -

ди на без те бе, али се

осе ћај пра зни не и ту ге

због твог од су ства не

сма њу је.

Во ли те тво ја ћер ка

НА ТА ША с по ро ди цом

(48/237448)

ПА ВЛЕ 

НО ВА КО ВИЋ
У ср цу ту га, на гро бу ти -

ши на, а у до му на шем

ве ли ка пра зни на. Не

ви дим ти очи и не чу јем

глас, али осе ћам да си

ту из ме ђу нас.

Ње го ва РАД МИ ЛА

(49/237448)

ПА ВЛЕ 

НО ВА КО ВИЋ

Го ди на про ђе, да ни ле -

те, али ми сли нас и да -

ље на те бе се те. 

АЛЕН, СА ШКА и БУ КИ

(50/237448)

МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

МИ РО СЛАВ КА   МИ РО СЛАВ              ПЕ ТАР
22. II 1926                   14. V 1950                  4. IV 1929

– 4. VII 2004. – 15. II 2017. – 17. III 1995.

Ли пи ка, че тр де сет да на смо без те бе. Мно го

нам не до ста јеш.

Жа ли мо за то бом. Тво ја по ро ди ца, фа ми ли -

ја, дру го ви и при ја те љи.

По чи вај те у ми ру.

Тво ји и ва ши: МИ О ДРАГ, ЗО РАН и ЦИ ЦА

(56/)

МИ ЛЕ 

ВРА ЧА РИЋ

МИ МА

1983–2007– 25. III 2017.

Де сет го ди на је про шло,

а ми у не ве ри ци, ту зи.

Не да мо те, чу ва мо те у

ср ци ма.

По мен ће мо да ва ти 25.

мар та 2017, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу.

Тво ји нај ми ли ји

(61/237475)

Про шло је че тр де сет

да на от ка ко ни је с на ма 

МИ ЛИ САВ 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

МР КИ

Тво је ком ши је 

и при ја те љи 

са фуд ба ла: МИ ША,

ЋУ НЕ, ДРА ГО, КА РИ,

КО ЛЕ, СЛАВ КО, МИ КИ,

ДЕ ЈА, НЕ ША, БАЋ КО,

МИР ЗА, ФИ ЛЕ и НЕ ЦА

(63/237481)

26. мар та 2017. на вр ша ва се че тр де сет ту -

жних да на од смр ти

АЛЕК САН ДРА 

СТАН КО ВИ ЋА
1993–2017.

Вре ме про ла зи, а бол све ја чи.

Те шко је жи ве ти без те бе.

Твој не у те шни де да СТО ЈАН 

и чи ка НЕ НАД

(68/237491)

Јед но го ди шњи по мен

МИ ЛО РАД

ОЖЕ ГО ВИЋ

Ни смо и не ће мо те за -

бо ра ви ти.

Твој брат ВА СА 

с по ро ди цом

(93/237557)

Про шло је че тр на ест го ди на  от ка ко ни је с на ма 

РА ДИ ВОЈ СА ВЕ СКИ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(92/237551)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

На сту па пе ри од ка да мо ра те да
сре ди те свој емо тив ни жи вот и
поч не те да ре ша ва те не су гла си це
с парт не ром. Не по треб на тен зи ја
вас са мо успо ра ва. Ис ко ри сти те
по во љан пе ри од за по сао. Спој те
ле по и ко ри сно, иди те на пут.

Из у зет но по во љан пе ри од, у ко -
јем ће сви ва ши ква ли те ти до ћи
до из ра жа ја, па ће те три јум фо ва -
ти. Иде је ко је има те на и ћи ће на
одо бра ва ње и по др шку са рад ни -
ка и над ре ђе них. На пра ви те се -
лек ци ју љу ди с ко ји ма се дру жи те
и ра ди те, од стра ни те не по треб но.

Стра ху је те да ли сте на пра вом
пу ту да ре ши те не ка прав на пи -
та ња ко ја вам за да ју гла во бо љу.
По ну де ко је до би ја те из гле да ју
при ма мљи во, али са рад ња с но -
вим по слов ним парт не ри ма мо -
же вам до не ти и не пла ни ра не
из дат ке. Бу ди те опре зни.

До бро је ка да сте ис трај ни у сво -
јим зах те ви ма, али спрем ност на
ком про ми се је по не кад бо ље ре -
ше ње. При хва ти те по моћ ко ја
вам се ну ди да ре ши те сво је ма -
те ри јал не про бле ме и не ке не -
пла ће не ду го ве. По ма ло сте јо гу -
на сти. Гла во бо ља.

Ри зи куј те, ја сно по ста ви те ци -
ље ве, од ре ди те гра ни це и кре ни -
те да ре а ли зу је те сво је иде је. Не
упу штај те се у бес по треб не по ле -
ми ке, јер не ки љу ди из ва шег
окру же ња баш и ни су спрем ни
да вас по др же, ко ли ко год да вам
то обе ћа ва ју.

Пру жи ће вам се мо гућ ност да
на кра ћем пу ту упо зна те осо бу
ко ја мо же про ме ни ти ваш жи вот,
би ло по слов но, би ло емо тив но.
Не окле вај те пре ви ше ако вам
по ну де по сао у дру гом гра ду или
бу де те мо ра ли да се се ли те, јер
на то већ ду го че ка те.

Вре ме је да се ре ши те осо ба ко -
је уно се ха ос у ваш жи вот. Пре -
ра но сте се по на да ли да ће се све
ре гу ли са ти са мо од се бе. Дај те
се би за да так да ис тра је те у сво -
јим пла но ви ма, ка ко по слов ним,
та ко и при ват ним. Про бле ми са
очи ма.

На по кон на сту па пе ри од ка да
се окон ча ва ју или при во де кра ју
про бле ми ко је ду го ву че те из
про шло сти. Емо тив но сте ста бил -
ни, ве руј те парт не ру. За ни мљи -
ва по ну да из ино стран ства мо же
пре ра сти у до бар и ду го тра јан
по сао. Вре ди раз ми сли ти о њој.

Пру жа вам се не ко ли ко мо гућ -
но сти за скла па ње но вих по сло -
ва. Ако бу де те до вољ но стр пљи -
ви и му дри, ре а ли зо ва ће те их.
Не ула зи те не про ми шље но у но -
ве ве зе и крат ке аван ту ре, јер би
мо гле да вас емо тив но по љу ља ју
и успо ре.

Ус пе ће те уз по моћ сво је мен -
тал не сна ге и ма ло опре зно сти да
се на аде ква тан на чин по ста ви те
и са чу ва те сво је по зи ци је. Поч -
ни те по ла ко да пла ни ра те пре се -
ље ње у дру гу др жа ву или ме сто.
Има те по ве ре ња у парт не ра и то
вам је нај ве ћа по др шка.

Ре ше ње ва жног прав но-па пи -
ро ло шког про бле ма по ла ко се
на зи ре. Ис ко ри сти те сва рас по -
ло жи ва по знан ства и ве зе да то
ко нач но за вр ши те. Не уле ћи те
ола ко у но ва ула га ња без прет -
ход но до бро раз ра ђе ног пла на.
По ма ло сте де ти ња сти.

Фи нан сиј ска си ту а ци ја се по -
пра вља. То ни је ни шта спек та ку -
лар но, али би ће кон стант ног при -
ли ва нов ца. Не ке ду го ве ће те ус -
пе ти да са ни ра те, али вам пре те
и из не над ни не пред ви ђе ни из да -
ци. Во ди те ра чу на да сви по сло -
ви бу ду у скла ду са за ко ном.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
1. мар та: Аме лију – Дој на Уца и Зо ран Ср дић; 2. мар та: Ми лу – Бо ја на и

Не ма ња Уро шев; 4. мар та: Ста шу – Ми ли ца и Алек сан дар Ада мо вић; 5.

мар та: Вик то ри ју – Ти ја на и Вла ди мир Де чер мић; 7. мар та: Ле ну – Ма ри -

на Ста но је вић и Игор Ђе лић, Ла ну – Јо ва на Ла за ре вић и Мар јан Не сто ров,

Ан ђе лу – Мир ја на и Дра ган Вој нак;  8. мар та: Не ве ну – Дан ка и Мар ко

Бра до њић, Со фи ју – Ире на и Иван Лу кић, Ва њу – Вла ди сла ва и Мар ко

Дра јић. 

До би ли си на
20. фе бру а ра: Лу ку – Ми ли ца и Не бој ша Ми лу но вић; 27. фе бру а ра: Сте -

фа на – Ми ли ца и Ни ко ла Јо вић; 1. мар та: Вељ ка – На та ша и Вла дан Спа -

сић; 6. мар та: Ла за ра – Сло бо дан ка Кар ли чић и Ми ло ван По ли мац, Уро -

ша – Сан да Ру жић и Сла ђан Осто јић, Ог ње на – Би ља на и Алек сан дар Бе -

лић; 7. мар та: Ма те ју – Ма ри ја Ко ма нов Ја ћи мо вић и Де јан Ја ћи мо вић,  8.

мар та: Ан дре ија – Љи ља на и Мар ћел То до ров; 10. мар та: Сте фа на – Ма -

ри ја и Бо јан Га ври ло вић.

ВЕН ЧА НИ

11. мар та: Ани ца Ма глов и Злат ко Бе рац ка, Све тла на Ђор ђев и Ду шан

Трај ко вић, Ма ри ја Ми лен ко вић и Во ји слав Лу чар; 16. мар та: Је ле на Бо јић

и Ро берт Мер кел, Алек сан дра Ба бин и Не бој ша Ђа ко вић.

УМР ЛИ

7. мар та: Не бој ша Ћур чић (1954); 8. марта: Ан тун Гре гец (1939); 9. мар -

та: Ма ра Же га рац (1939); 10. мар та: Ве ра Аре жи на (1937), Ни ко ла Ми лу -

ти но вић (1995), Јо ван Хр ћан (1944); 11. мар та: Сло бо дан ка Гру ба нов

(1947), Ми лан Бе лич ка (1935), Ан то ни је Јо ви шић (1949), Илин ка Ра до и чић

(1944), Па вле Гу ран (1932), Љу би ца Ћа лић (1938), Liliana Maria Ion Ра ђе -

но вић (1946); 12. мар та: Ан ђел ка Бог да нов (1934), Сла ва Ле ро (1960), Ла -

зар Ла кић (1938), Ми ло рад Ри стић (1933); 13. фе бру а ра: Ми ља Трај ко вић

(1940), Ду шан ка Го лу бо вић (1937); 14. фе бру а ра: Сте ван Ни ко лин (1940),

Ви до са ва Илић (1924), Мир ја на Си ки ри ца (1937), Ма ри ја Ђер фи (1940),

Га ли на Про ле (1926), Ева Ома ста (1934), Сло бо дан ка Ма гли чић (1955); 15.

мар та: Вил ма Шор бан (1930), Мо ло ви на Фел баб (1922).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ма гич ни лик 6 х 8: пре па рат, де те ли на, опе ра тор, Са ла -
ми на, кри ти чар, ка но на да. Сти хов ни ана гра ми: (1) над ни чар, (2)
тро пи кал. Укр ште ни сло го ви: зо о ло ги ја, ла ва, ра до, ри ка, ва, кри јум -
ча ре ње, ти, ре сто, чар ка, ра на, Ка ран та ни ја. ИС ПУ ЊАЉ КА: ра ста -
нак, гња ва тор, кад ми јум, му дри јаш, игро ка зи, Ти бе ри је (ко нач но ре -
ше ње: АЊА МИТ, „Ком ши је”). Спу не ри зам: не ма ле ка, Ко њи ћев
скок: Љу бав је је ди на бо лест од ко је не же ли мо да оздра ви мо. 

Сло го ви: ДА, ДЕ, КА, КРИ, ЛА, ЛИ, МИ, НА, НА, НА, НО, О, ПА, ПЕ, ПРЕ. РА,
РАТ, СА, ТЕ, ТИ, ТОР, ЧАР.
ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ма те ри јал при пре мљен за ла бо ра то риј ско пре тра -
жи ва ње, 2. ви ше го ди шња зе ља ста биљ ка, 3. спе ци ја ли ста за хи рур шке ин тер вен ци -
је, 4. грч ко остр во у Егеј ском мо ру, 5. струч њак за оце ну вред но сти умет нич ких де -
ла, 6. уче ста ла ар ти ље риј ска паљ ба.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
(1) РА ДИ ЗА ДНЕВ НИ ЦУ

Пла ћен је по да ну

кад на њи ви ра ди,

те жак РАД je НА ЧИН

не што да за ра ди.

(2) TAНКА TКAНИНА

ПОР ТИ КЛА упи ја

мр ље сва ко ја ке,

не ши је се ни кад

oд тка ни не ла ке.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
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6
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ВО ДО РАВ НО: 1. део би о ло ги је ко ји про у ча ва жи во тињ ски свет, 2. вре -
ла вул кан ска ма са – дра ге во ље, 3. сна жан звук ко јим се огла ша ва ју не -
ке жи во ти ње – ау то-озна ка Ва ље ва, 4. тај ни унос ро бе у не ку др жа ву без
пла ћа ња ца ри не, 5. лич на за ме ни ца – оно што је пре о ста ло, оста так, 6.
ма ња сва ђа, за ђе ви ца – по вре да, озле да, 7. ју жно сло вен ска др жа ва на -
ста ла у VI ве ку.
УС ПРАВ НО: 1. фран цу ски ро ма но пи сац (Емил) – же на ко ја струч но
оце њу је умет нич ка де ла, 2. жен ски ре про дук тив ни ор ган у ко ме на ста -
ју јај не ће ли је – на ша глу ми ца (Ма ри ја), 3. ау то-озна ка за Ло зни цу –
др ве на по моћ на згра да у се о ском до ма ћин ству (мн.) – по ка зна за ме ни -
ца, 4. сит на мор ска ри ба – уго сти тељ ски објек ти, 5. ту го ва ње, ја ди ко ва -
ње – зми ја отров ни ца, ко бра.

ИСПУЊАЉКА

1
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5

6

Сло го ви: БЕ, ВА, ГЊА, ГРО, ДРИ,

ЗИ, И, ЈАШ, ЈЕ, ЈУМ, КАД, КА, МИ,

МУ, НАК, РА, РИ, РИ, СТА, ТИ, ТО

ВО ДО РАВ НО: 1. раз два ја ње, ра ста -

ја ње, 2. до са дан чо век, да веж, 3. ток -

сич ни хе миј ски еле мент (сим бол

Cd), 4. осо ба ко ја се пра ви да све зна,

5. ак тов ке, јед но чин ке, 6. рим ски

им пе ра тор, на след ник Ок та ви ја на.

У по себ но обе ле же ним ус прав ним

ни зо ви ма по ља, чи та но од о зго на -

до ле, до би ће те име и пре зи ме на ше мла де глу ми це (на сли ци) и на -

зив ТВ се ри је у ко јој на сту па.

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског

ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до би ће те јед ну

фран цу ску по сло ви цу о љу ба ви.

-МО. БО- ДА ЉУ- НЕ

-МО -БАВ -ЈЕ -НА ОЗ-

-ЛЕСТ -ВИ- ЈЕ- ЖЕ- КО-

ЈЕ -ЛИ- ОД -ДРА- -ДИ-

СПУНЕРИЗАМ

Не ста шног де ра на,

ко га ма зи де ка,

НЕ КА ЛЕ МА на на,

дру гог . . . .  . . . .



Ивановачка основна школа
обележила је свој 142. рођен-
дан у среду, 15. марта, пригод-
ном приредбом у оквиру које
су ученици те установе пока-
зали шта све знају и умеју.

Догађај је отворен на свечан
начин, тако што је хор отпевао
химну „Боже правде”. Потом
су се представили најмлађи:
забавиштанци су извели пле-
сну тачку, чланови драмске
секције нижих разреда „Пепе-
љугу”, ученици првог и другог
разреда су рецитовали и пева-
ли, а четвртаци свирали на
металофонима.

Директорка школе Сања Си-
мић Мијатовић упознала је
присутне са активностима шко-
ле, пре свега с резултатима уче-
шћа на бројним конкурсима и
такмичењима. С тим у вези, она
је доделила поклон-књиге ђаци-
ма који су лане били најуспе-

шнији: Александра Дудаш је на-
грађена за освојено треће место
на републичкој смотри омла-
динске фотографије, а три уче-
нице су похваљене за учешће на
општинским такмичењима из
историје (Лидија Немет) и ма-
тематике (Мартина Вуковић и
Тијана Димитријевић).

Ово село је познато по бри-
жљивом неговању вишејезич-
ности, па нису изостале ни ин-
терпретације на мађарском,
бугарском и немачком језику.

У наставку су, поред осталог,
чланови драмске секције ви-
ших разреда извели драмски

текст о другарству, ученици
четвртог разреда – „Бајку о

Сунцу и Месецу”, а глумачка
секција виших разреда оди-
грала је део из комада Љубо-
мира Симовића „Бој на Косо-
ву”. Талентовани Владимир
Милешић из петог разреда
прочитао је, уз помоћ друга-
рица из одељења, своје стихо-
ве, а професор бугарског јези-
ка Огњан Цветков отпевао је,
такође, ауторску песму „Јед-
ног дана”.

Као и претходних година, за
сам крај је остављен заједнич-
ки музички наступ наставника
и ученика уз песму „С оне
стране дуге”.
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три де се так. Раз ло зи се ти чу,
пре све га, уни шта ва ња па шња -
ка. Про блем је и не до ста так
чо ба на, као и то што смо пре -
пу ште ни са ми се би – не ма ра -
чу ни це, не ма от ку па, све де ни
смо на швер це ре, а др жа ва нам
ком пли ку је до би ја ње суб вен -
ци ја. Ето, ја сам, ре ци мо, ума -
ти чио ви ше де се ти на гр ла, али
ни кад ни сам до био ни ка кву
по моћ. Све то де мо ра ли ше, па
је ди но пре о ста је да се ов ца ма
ба ви мо из чи сте љу ба ви. Да нас
про да је мо са мо ја гањ це, а не -
ка да смо, ре ци мо, од лич но
пла си ра ли сир на Зе ле ној пи ја -
ци. Све док, од пре не ко ли ко
го ди на, ин спек ци је ни су по че -
ле да нас те ро ри шу, да тра же,
мал те не, да на пра ви мо мле ка -
ру. Ижи вља ва ли су се и чак
нам ба ца ли ро бу с те зги, док су
све то опу ште но гле да ли пре -
про дав ци с фал си фи ко ва ним
па пи ри ма – на во ди Ста ни шић.

Ах, та срећ на вре ме на...
Све ти слав Ђор ђе вић (65) из
До ло ва из ло жио је ов на ме -
шан ца чи ја је мај ка при па да ла
вр сти вир тем берг. По чео је да
се ба ви ов чар ством от кад је у
пен зи ји; тре нут но има пет на -
ест гр ла, а пла ни ра да тај број
по ве ћа за пет.

Ра да Пор јаз (41) од нај ра ни -
јег де тињ ства „ин фи ци ран” је
ов чар ством, а да нас има ше зде -
се так ци га ја. И он се сла же да
су па шња ци ве ли ки про блем,

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Вла шић из Изби шта, а пр во -
пла си ра ног ши ље га на до вео је
Ср ђан Вој нов из Илан џе. По -
бед нич ки при ме рак бе ле ра се
од га јио је Бо јан Ли чи на из ме -
ста Вра чев Гај, док је код мла -
ђих гр ла по бе дио Дра ган Ја но -
шев из Са ку ла.

Сто ји са вље вић је на вео да је
ко ми си ја оп се жно са гле да ва ла
так ми чар ске при мер ке – од
из гле да гла ве, леђ не ли ни је и
но гу, до то га да ли је гр ло се -
дла сто или тр бу ша сто.

сво јим гр лом вр сте вир тем -
берг за у зео дру го ме сто.

– До не дав но сам имао пе де -
сет ис кљу чи во бе лих ова ца, за -
то што су оне ме сна ти је. Ме -
ђу тим, од лу чио сам да тај број
ма ло сма њим. Раз лог је то што
ни сам ус пео да до би јем суб -
вен ци је, јер је про це ду ра из у -
зет но ком пли ко ва на, а у на -
шем ме сту то су ус пе ли са мо
по је ди ни уз га ји ва чи ци га ја. У
та квој си ту а ци ји тро шак је ве -
ли ки, за то што ов це све вре ме
др жим код ку ће на ја сла ма –
ка же Па влов, ко ји је и се кре -
тар до ло вач ког огран ка удру -
же ња ов ча ра.

Још је дан од ор га ни за то ра,
Бог дан Дра жи лов, осво јио је
тре ће ме сто у ка те го ри ји ши -
ље га на ци га је. Он је за до во -
љан ово го ди шњом смо тром,
јер је број уче сни ка стан дар -
дан, а ква ли тет из ло же них гр -
ла чак се и по ве ћа ва, али, на -

уз га ји ва ча, а тре нут но има пе -
де сет ци га ја.

Ме ђу ве ће до ло вач ке ов ча ре
спа да и Зо ран Ста ни шић (57),
ко ји се том гра ном сто чар ства
ба ви от кад зна за се бе, а то су
ра ди ли и ње го ви отац, де да,
пра де да... И да нас је у ње го вом
до ма ћин ству чак пет ге не ра -

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.

Џо
Усред најхладније зиме овог пре-
слатког псића пронашли су дивни
малишани у једном градском насе-
љу и привремено га сместили у по-
моћне просторије своје зграде.

На тај начин спасен му је живот,
а у међувремену се Џо потпуно опо-
равио. Штавише, видно је напредо-
вао и спреман је да улепша живот
некоме ко ће, уместо племените де-
це, наставити да брине о њему.

Стар је близу три месеца и недавно је примио прву вакцину,
а додатне информације могу се добити на контакт-телефон
060/513-72-00.

Златни ретривер
Куца стара око две године пронађена је
на Старом Тамишу. Уколико се у закон-
ском року не јави власник овог изузетно
мирног и послушног златног ретривера,
он ће бити понуђен на удомљавање.

У том случају обезбеђено је бесплатно
микрочиповање, а могућа је и стерили-
зација пса, који се сада налази у град-
ском прихватилишту на Кудељарском
насипу, у Власинској улици 1 (контакт-
-телефон 013/352-148).

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.

За хва љу ју ћи то ме што је сме -
ште но на до мак Пе шча ре, као и
ви ше ве ков ној сто чар ској тра -
ди ци ји, До ло во је се ло са убе -
дљи во нај ви ше ова ца на те ри -
то ри ји Пан че ва. Иа ко је ових
из да шних жи вуљ ки да ле ко ма -
ње не го у срећ ни ја вре ме на,
још увек их је, пре ма ре чи ма
упу ће них, око хи ља ду.

Сто га не тре ба да чу ди што
је не дав но та мо је да на е сти пут
при ре ђе на Ре ги о нал на из ло -
жба ов но ва.

Удру же ње ов ча ра „Ба нат” и,
пре све га, до ло вач ки огра нак
те ор га ни за ци је, по тру ди ли су
се да све бу де бес пре кор но – од
бок со ва за так ми чар ске при -
мер ке, пре ко на гра да, до не из -
бе жног дру же ња уз му зи ку, пи -
ће и чо бан ски па при каш.

До лов ци су у су бо ту, 18. мар та,
у дво ри шту Ме сне за јед ни це
још јед ном уго сти ли три де се так
уз га ји ва ча ова ца из це лог ју -
жног Ба на та. Је да на е ста ју -
жно ба нат ска смо тра ра сних
при ме ра ка по ме ну тих до ма -
ћих жи во ти ња све ча но је отво -
ре на на сту пом ло кал них фол -
кло ра ша, на кон че га је усле -
ди ла про зив ка, за ко ју је, ис -
пред струч ног жи ри ја, био за -
ду жен Ни ко ла Сто и са вље вић.

ДО ЛО ВО ЈЕ ДА НА Е СТИ ПУТ ДО МА ЋИН РЕ ГИ О НАЛ НЕ ИЗ ЛО ЖБЕ ОВ НО ВА

ШЕ ПУ РИ ЛИ СЕ ПР ВО КЛА СНИ ЈУ ЖНО БА НАТ СКИ ПРИ МЕР ЦИ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

јер су мно ги уз о ра ни. Сме та
му и то што по је ди ни пче ла ри
ста вља ју ко шни це а да ни ког
не пи та ју, па пче ле на па да ју
ов це.

– Кад је из бор вр сте у пи та -
њу, не мам ди ле ме – ци га је су
мно го при род ни је, док су бе ле
као тов ни пи ли ћи. А ко ли ко су
из др жљи ве, до вољ но го во ри то
што усред лет ње же ге, за раз -
ли ку од оста лих, не мо ра ју да
се кри ју у хла до ви ни – на во ди
Пор јаз.

С тим је са гла сан и Ра до је
Шур ја нац (54), ко ји има око
че тр де сет гр ла, та ко ђе ци га ја.
Он до да је да је, по ред то га што
не ма па шња ка, во да у ка на ли -
ма ко ју ов це пи ју ве о ма за га -
ђе на, јер мно ги та мо из ба цу ју
фе ка ли је.

– Ни ко не ће да ра ди као чо -
ба нин, па сам чу вам ста до. У
срећ ни ја вре ме на био је обез -
бе ђен от куп ву не и ова ца. Ка -
ми о ни су пре то ва ра ни ја гањ -
ци ма, а са да оде тек по пар ко -
ма да у цу гу. И сир је ишао на -
ве ли ко, а да нас тек по ко ји по -
зна ник узме ки ло-дв е. Да и не
при чам о то ме да већ две го -
ди не па лим ву ну, јер је ни ко
не ће... – ис ти че Шур ја нац.

На по слет ку су се сви они, уз
му зи ку и чо бан ски па при каш,
при се ћа ли тих ле пих вре ме на,
у на ди да ће јед ног да на и њи -
хо ве па шња ке по но во огре ја ти
сун це.

ОДРЖАНА ПРИРЕДБА ЗА ДАН ИВАНОВАЧКЕ ШКОЛЕ

Пепељуге с оне стране дуге

Овај струч њак из Ин сти ту та
„Та миш” по звао је све уче сни -
ке, по мо ћу ме га фо на, да пред -
ста ве сво је ов но ве ста ри је од
три го ди не, као и оне мла ђе од
го ди ну да на, та ко зва не ши ље -
га не. У обе те ста ро сне ка те го -
ри је над ме та ле су се „бе ле” вр -
сте (вир тем берг, ил де франс и
бер га мо), као и ау тох то на ба -
нат ска ци га ја.

По том је, на осно ву од лу ке
жи ри ја, пред сед ник Удру же ња
ов ча ра „Ба нат” Алек сан дар
Вар га до де лио на гра де нај бо -
љи ма. Шам пи он ског ов на вр -
сте ци га ја при ка зао је Бо јан

– Ме ђу ци га ја ма је би ла до -
бра кон ку рен ци ја, док је код
бе лих би ла не што сла би ја.
Што се ти че укуп ног ути ска о
ма ни фе ста ци ји, све је би ло на
за до во ља ва ју ћем ни воу, с тим
да ће мо се по тру ди ти да на ред -
них го ди на од ре ђе не ства ри
по диг не мо на још ви ши ни во,
пре све га ка да је реч о из ло -
жбе ном про сто ру – ис та као је
члан жи ри ја.

Пре пу ште ни се би
Од до ма ћих так ми ча ра нај бо -
ље је про шао Ра ди слав Па влов
Ти ћа, да нас пен зи о нер, а не -
кад про свет ни рад ник. Он је са

жа лост, не ма омла ди не ко ја
би на ста ви ла тај низ. Дра жи -
лов је баш 18. мар та про сла -
вио ро ђен дан и, са сво је 43 го -
ди не, је дан је од нај мла ђих

ци ја и сви да ју свој до при нос.
– Не кад је ста до бро ја ло ви -

ше сто ти на; до не дав но смо
има ли две ста гр ла, а пре три
го ди не тај број је све ден на



Так ми ча ри Ка ра те клу ба Мла -
дост из на шег гра да уче ство ва -
ли су про шлог ви кен да на тур -
ни ру у Цр ној Го ри под на зи -
вом „Пље вља опен 2017”. У
кон ку рен ци ји око 400 бо ра ца
из Цр не Го ре, Хр ват ске, Ма ке -
до ни је, Сло ве ни је, Ал ба ни је,
Ср би је, Не мач ке, БиХ и Ру му -
ни је на ши су гра ђа ни су оства -
ри ли за па же не ре зул та те.

Ка та-ти м у са ста ву: Ана -
ста си ја и Ан ђе ли на Ја ре дић и
Јо ва на Но ва ков осво јио је пр -
во ме сто, а се ни ор Ми лош
Ма ки тан био је тре ћи у бор -
ба ма у ка те го ри ји до 84 ки ло -
гра ма.

У исто вре ме у Ин ђи ји је
одр жа но Пр вен ство Вој во ди -
не за по ле тар це, пи о ни ре и
на де, на ко ме су нај мла ђи
бор ци КК-а Мла дост та ко ђе
по сти гли до бре ре зул та те.

Пр во ме сто у бор ба ма осво -
ји ле су Та ра Ђур ђе вић, Де ја -
на Ива но вић и тим пи о нир ки
(Т. Ђур ђе вић, С. Жу нић, Н.
Иса и ло вић и К. Пе тро вић).
Злат ну ме да љу у ка та ма осво -
ји ли су Ни ко ли на Иса и ло вић
и тим пи о нир ки (М. Дра ги че -
вић, Н. Штр бац и М. Ама но -
вић). Сре бр на од лич ја су за -
слу жи ли Са ра Жу нић, Лу ка

Ста ној ко вић и Је ле на Ки џин,
а брон за на: Ми хај ло Пан те -
лић, Бра ни слав Срећ ков,
Дра га на Ма цу ра, Ми ли ца
Дра ги че вић, Лу ка Ста ној ко -
вић и тим пи о нир ки (А. Ту -
бић, С. Жу нић и Т. Ђур ђе вић).
Иа ко ни су осво ји ли тро фе је,
до бро су се бо ри ли и: Мла ден
Голе мо вић, На та ша Пап Мар -
ко вић, Ана ста си ја Кр стић,
Кри сти на Убо вић, Ма ја Жу -
нић, Ми ља на Ро ма нов, Ана -
ста си ја Чо ло вић и Ми ља на
То до ро вић.

У не де љу, 26. мар та, у Ха ли
спор то ва у Пан че ву би ће одр -
жан 18. ин тер на ци о нал ни ка -

ра те тур нир „Мла дост 2017”,
ко ји по др жа ва и Град Пан че -
во.

– Оче ку је мо око 500 так -
ми ча ра из 40 клу бо ва из Ср -
би је и зе ма ља у ре ги о ну. На -
дам се да ће на ши так ми ча -
ри, као и сва ке го ди не, да ти
мак си мум и по ка за ти сво је
зна ње и ве шти ну у гра ду у ко -
ме жи ви мо. По зи ва мо Пан -
чев це да по др же на ше бор це,
као и да ви де ка кав се ка ра те
ра ди у Ср би ји – ре као је пр ви
чо век КК-а Мла дост Ти хо -
мир Ма ки тан.

Улаз у ха лу је сло бо дан.

У на шем глав ном гра ду про -
шлог ви кен да је одр жа но Отво -
ре но пр вен ство Ср би је у пли -
ва њу, на ко јем је уче ство ва ло
416 пли ва ча из 50 клу бо ва из:
Бе ло ру си је, Ка зах ста на, Ма ке -
до ни је, Тур ске и Ср би је.

На ша нај бо ља пли ва чи ца
Ања Цре вар бли ста ла је и овог
пу та. У тр ка ма на 800 м кра ул и

50 м пр сно она је осво ји ла злат -
не ме да ље и у ју ни ор ској и у ап -
со лут ној ка те го ри ји; три јум фо -
ва ла је и на 200 м дел фин, а за -
ра ди ла је и сре бр на од лич ја на
100 м леђ но и 200 м ме шо ви то,

као и брон зу на 100 м кра ул (све
у ап со лут ној кон ку рен ци ји).

Бо рис Сто ја но вић је био
нај бр жи на 50 м кра ул у ап со -
лут ној кон ку рен ци ји, а Ва ња
Гру јић је осво ји ла злат не ме -
да ље на 50, 100 и 200 м леђ но
у ју ни ор ској ка те го ри ји.

Фан та сти чан је био и Ча ба
Си ла ђи, нај бо љи пр саш у

исто ри ји на ше зе мље, члан
Пли вач ког клу ба Та миш.

Он је три јум фо вао на 50 м
пр сно с вре ме ном 27,75 и та ко
био бо љи од Дми три ја Ба лан -
ди на, по бед ни ка тр ке на 200 м

пр сно на Олим пиј ским игра ма
у Бра зи лу. Ча ба је био још бо -
љи су тра дан, у тр ци на 100 м
пр сно. Ту дис тан цу је ис пли -
вао у вре ме ну 1:00,27 и осво -
јио је 887 ФИ НА бо до ва, али и
из бо рио А-нор му за Свет ско
пр вен ство у Бу дим пе шти.

Још је дан пан че вач ки клуб
имао је пред став ни ке на овом
так ми че њу – Пливачки клуб
Спа р та.

У тр ци на 200 м пр сно у ап -
со лут ној ка те го ри ји Јо ва на
Бог да но вић је осво ји ла нај -
сјај ни је од лич је.

Чла но ви Те квон до клу ба Ко -
ло се ум из на ше га гра да уче -
ство ва ли су про шлог ви кен да
на два ме ђу на род на так ми -
че ња.

У кон ку рен ци ји 543 бор ца
из пе де сет јед ног клу ба из
шест зе ма ља на „Оме га ку пу”
на ши су гра ђа ни су осво ји ли
пет тро фе ја. Сре бр ним ме да -
ља ма су се оки ти ли Бо јан Сте -
фа нов ски, Ан дре ја По по вић и
Алек сан дар Ба та ло, а брон зе
су за слу жи ли Раст ко До ста -
нић и Ми ли ца Не дел ков ски.

Од лич не ре зул та те на ши су -
гра ђа ни су оства ри ли и на так -
ми че њу у Зре ња ни ну. На тур -
ни ру на ко ме су уче ство ва ла
592 так ми ча ра из 57 клу бо ва из
је да на ест зе ма ља ТК-у Ко ло се -
ум при па ло је је да на ест ме да -
ља, као и пе хар на ме њен тре ће -
пла си ра ном клу бу у укуп ном
пла сма ну у кон ку рен ци ји се ни -
о ра А-кла се.

Ти ту лу шам пи о на за слу жио
је Алек сан дар Ба та ло, сре бр -
ним ме да ља ма су се оки ти ли:
Ире на Пру де ус, Ена Мар ко вић,
Сте ван Ста ни шић, Али Ел са -
даи и Ан дреа Дра го је вић, а

брон за ним: Ми ли ца Не дел ков -
ски, Мар ко Ан до нов ски, Ла ра
Бо кун, Алек са Дра го је вић и
Бо јан Сте фа нов ски.

Уз све то, Алек сан дар Ба та ло,
је дан од нај бо љих так ми ча ра ТК-

а Ко ло се ум, по зван је у ре пре зен -
та ци ју Ср би је ко ја ће уче ство ва ти
на Европ ском пр вен ству за так -
ми ча ре до два де сет јед не го ди не,
ко је ће би ти одр жа но од 6. до 9.
апри ла у Бу гар ској.

СПОРТ
Петак, 24. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пред Ди на мом 
по след ње ко ло, 
па ме че ви у Ку пу 
Ср би је и плеј-офу

Утак ми ца ма 20. ко ла, ко је су
од и гра не про шлог ви кен да,
ре гу лар ни део пр вен стве не тр -
ке за бо до ве у Су пер А ли ги за
ру ко ме та ше ушао је у сам фи -
ниш. До кра ја је оста ла још
јед на рун да, а по том сле де
бит ке у плеј-офу (ти мо ви од
пр вог до ше стог ме ста) и плеј-
ау ту (еки пе од сед мог до два -
на е стог ме ста на та бе ли).

Ру ко ме та ши Ди на ма су свој
основ ни циљ у овој се зо ни ис -
пу ни ли одав но – за у зе ли су
тре ће ме сто на та бе ли, иза Вој -
во ди не и Цр ве не зве зде, и
обез бе ди ли уче шће у плеј-офу.

Иа ко су Пан чев ци про шлог
ви кен да из гу би ли у По же ги од
Сло ге са 26:25, тај ре зул тат си -
гур но не мо же по ква ри ти ути -
сак о сјај ној се зо ни. Тре нер
Иван Пет ко вић и ње го ви мом -
ци оче ку ју по след ње ко ло,
про тив Ру да ра из Ко стол ца, а
он да по чи ње па кле на се ри ја
ме че ва: нај пре ре ванш с Ме та -
ло пла сти ком у Шап цу у Ку пу
Ср би је, па по том и но во над -
ме та ње с нај бо љим ти мо ви ма
ко је Ср би ја тре нут но има.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У СТРЕЉАШТВУ

ДЕЈАН ТРЕЋИ У СРБИЈИ

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПО ЧИ ЊЕ СТРА ШНА СЕ РИ ЈА...

– У су бо ту игра мо с Ру да -
ром. Та утак ми ца ни шта не ће
зна чи ти ни на ма ни го сти ма,
јер ми иде мо у плеј-оф, а Ко -
стол ча ни у плеј-аут. Ипак, не -
ће мо да се опу шта мо, да ће мо
свој мак си мум, али мо рам ре -

ћи да ме мно го ви ше бри не то
што има мо мно го по вре ђе них
мо ма ка – Дис тол, Жу јо вић,
Ра да но вић, Сто ја но вић и Сла -
ву љи ца. За то ће мо су бот њи
ду ел ис ко ри сти ти да по диг не -
мо фи зич ку спре му и да тем -
пи ра мо фор му за нај ва жни је
ме че ве ко ји сле де. Већ 29.
мар та би ће одр жан ре ванш-
-ме ч ку па у Шап цу. Иа ко
има мо ле пу за ли ху го ло ва,
про тив Ме та ло пла сти ке мо -
ра мо да игра мо нај бо ље што
мо же мо и да се пла си ра мо на
фај нал фор. А већ 1. апри ла
по чи њу и бит ке у плеј-офу.
Ако се жреб бу де пра вио по
Бер ге ро вом си сте му, тре ба ло
би да пр ву утак ми цу игра мо
на свом те ре ну про тив Спар -
та ка из Су бо ти це, али о том –
по том, ви де ће мо шта ка жу
над ле жни. Нај ва жни је ми је
да се мом ци опо ра ве и да мо -
же мо нор мал но да ра ди мо на
тре нин зи ма – ре као је Иван
Пет ко вић.

Ка ко са да ства ри сто је, Вој -
во ди на у плеј-офу стар ту је са
17 бо до ва, Цр ве на зве зда са
12, а Ди на мо са 10. Спа р так
пре но си осам бо до ва, Ша мот
из Аран ђе лов ца се дам, а Сло га
шест. Не ма сум ње да мо же мо
оче ки ва ти за ни мљи ву бор бу за
ти ту лу шам пи о на Ср би је.

У сре ду, 22. мар та, у про сто -
ри ја ма клу ба одр жа на је ре -
дов на кон фе рен ци ја за но ви -
на ре, на ко јој је Иван Пет ко -
вић на ја вио све оно што пред -
сто ји Ди на му у на ред ном пе -
ри о ду.

ТЕ КВОН ДО – АК ТУ ЕЛ НО СТИ

КО ЛО СЕ УМ НИ ЖЕ УСПЕ ХЕ

Сениорска екипа 
СД-а „Панчево 1813”
вицешампион

На Првенству Србије у гађању
из ваздушног оружја по А-
програму, одржаном прошлог
викенда у Краљеву, Стрељач-
ка дружина „Панчево 1813”
постигла је изванредан резул-
тат.

У екипном надметању пан-
чевачки сениори су освојили
друго место. Испред њих је са-
мо тим Крагујевца, који је са-
чињен од три државна репре-
зентативца. Дејан Пешић је
освојио бронзану медаљу, из-
боривши се у веома динамич-
ној борби и јакој конкуренцији
са својим колегама из репре-
зентације Србије. Тако је на-
ставио серију вишегодишњих
успеха, испунио очекивања
директора репрезентације,
али и оправдао захтев СД-а
„Панчево 1813” да га у наред-
ном периоду, до Олимпијских
игара у Токију, финансира
Град Панчево. Габријел Дау-
товић је у финалном мечу био
осми, а екипном сребру је
знатно допринео и Далибор

Павловић. Он је успешно за-
менио стандардног члана еки-
пе Вукашина Јосиповића, који
је са две факултетске дипломе
отишао у Немачку.

Иако веома спремни, троје
стрелаца из нашега града стало
је надомак финала. Теодора
Кљајић је била десета у гађању
из пиштоља (недостајала су
јој два круга), на исто место
пласирао се и Ђорђе Јовчевић
(фалила су му три круга), а
Исидора Стојановић је заузе-
ла једанаесто место у јуниор-
ској и шеснаесто у сениорској
конкуренцији у гађању из пу-
шке (недостајало јој је мање
од два круга).

Подмлађена екипа јуниор-
ки СД-а „Панчево 1813”, у
којој су, поред Исидоре, на-
ступиле и кадеткиње Ивана
Виславски и Марија Алек-
сић, освојила је седмо место
како у својој, тако и у сениор-
ској конкуренцији.

Већ наредног викенда ка-
дети и млађи јуниори уче-
ствоваће на Првенству Србије
у Новом Саду, а Дејан Пешић
ће започети припреме за на-
ступајућу сезону у гађању из
малокалибарске пушке.

АК ТИВ НО СТИ КА РА ТЕ КЛУ БА МЛА ДОСТ

СЛЕ ДИ ТУР НИР У ПАН ЧЕ ВУ

OТВОРЕНО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ПЛИ ВА ЊУ

ЈОШ ЈЕД НА ЖЕ ТВА ТРО ФЕ ЈА
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК
субота, 16.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАНОНИЈА
субота, 13.45

Рукомет

СУПЕР А ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РУДАР
субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОГА
петак, 18.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО
недеља, 19.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ДИНАМО
субота, 17 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ВРШАЦ
недеља, 15 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ковин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БАК
Селеуш: ВОЈВОДИНА–МЛАДОСТ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Старчево: БОРАЦ–СТРЕЛА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–СПАРТАК
Баранда: РАДНИЧКИ–ГЛОГОЊ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ЈЕДИНСТВО

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

ПЛЕЈ-ОФ
жене

Београд: ВИЗУРА–ДИНАМО 3:1
Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА 0:3

ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ 3:2

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Србобран: ЕЛАН – ОДБОЈКА 013 3:2

Рукомет

СУПЕР А ЛИГА
Пожега: СЛОГА–ДИНАМО 26:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СИВАЦ 34:27

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Крушевац: НАПРЕДАК–ТАМИШ 75:62

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Рума: СЛОВЕН – КРИС КРОС 82:72

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН 86:55
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–БНС 81:63
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВОЈКА 99:57

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Беочин: ЦЕМЕНТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВРШАЦ Ј. 5:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (Г) 0:0
Б. Н. Село: СЛОГА–БОРАЦ 4:1
Избиште: ПОЛЕТ–ЈУГОСЛАВИЈА 1:2
Омољица: МЛАДОСТ – ВОЈВОДИНА (С) 2:0
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈЕДИНСТВО 1:2
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Edelgado

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сц7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Про тив Кра љев ча на
већ у пе так

Крис-крос до че ку је
Је дин ство

По сле три јум фа над ОКК Бе о -
гра дом ко шар ка ши Та ми ша су
про шлог ви кен да би ли на но -
вом ис ку ше њу. Мом ци ко је
пред во ди тре нер Бо јан Јо ви -
чић пу то ва ли су у Кру ше вац,
где су од ме ри ли сна гу с до ма -
ћим На прет ком. Као што се и
оче ки ва ло, био је то пра ви пр -
вен стве ни окр шај, у ко ме су
обе еки пе же ле ле по бе ду. Око
700 по кло ни ка игре под обру -
че ви ма при су ство ва ло је до бр -
ој ко шар ка шкој пред ста ви, из -
јед на че ној игри у ве ћем де лу
су сре та, а на кра ју и по бе ди
до ма ће еки пе: На пре дак –Та -
миш 75:62, по че твр ти на ма:
17:18, 19:18, 14:13 и 25:13.

Сам по глед на ко на чан ис -
ход до вољ но го во ри о утак ми -
ци у Кру шев цу. Ни ко ла Си мић
и ње го ви са и гра чи хра бро су
ушли у ду ел про тив опа сног
про тив ни ка и пр ву че твр ти ну
су ре ши ли у сво ју ко рист, а у
истом рит му су на ста ви ли и у
дру гом пе ри о ду игре. На од -
мор се оти шло с не ре ше ним
ре зул та том – 36:36.

И по сле од мо ра ко шар ка ши
из на ше га гра да на ста ви ли су
да игра ју сво ју игру и ни су до -
зво ља ва ли про тив ни ку да се
ре зул тат ски „од ле пи”. Ри ва ли
су се сме њи ва ли у вођ ству, па
ка ко је вре ме од ми ца ло, ве ру у
три јумф има ли су и јед ни и
дру ги. На жа лост на ви ја ча из
Пан че ва, сли ка на те ре ну пот -

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

СЛО ЖНО НА СЛО ГУАН ДРЕА ШАМ ПИ ОН
Џу дист ки ња Ди на ма Ан дреа
Сто ја ди нов по ста ла је шам пи -
он Ср би је, јер је три јум фо ва ла
на др жав ном пр вен ству за ју -
ни о ре, одр жа ном про шлог ви -
кен да у бе о град ској дво ра ни
„Шу ми це”.

У еки пи ко ју је пред во дио
тре нер Љу бо мир Ста ни шић ис -
та кла се и Ан ђе ла Ра ду ло вић,
ко ја се пла си ра ла на пе то ме сто.

ШКОЛ СКО ПР ВЕН СТВО
На Школ ском пр вен ству Ср -
би је ко је је одр жа но у на шем
гра ду, над ме та ло се око 600
мла дих џу ди ста и џу дист ки -
ња, ме ђу ко ји ма су би ли и чла -
но ви ЏК-а Ди на мо.

У кон ку рен ци ји осно ва ца
пр во ме сто су осво ји ли Ан дри -
ја на Кр те нић (ОШ „Иси до ра
Се ку лић”), Ми ли ца Се ку ло вић
(ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”) и
Алек са Ђу ро вић (ОШ „Све ти
Са ва”). Сре бр ним од лич јем се
оки тио Ма те ја Зу бо вић (ОШ
„Ми ро слав Ан тић”), а брон зе
су за ра ди ли Де јан До лин га
(ОШ „Бран ко Ра ди че вић”) и
Ми лош Сто ја но вић (ОШ „Сте -
ви ца Јо ва но вић”).

Уче ни це Гим на зи је „Урош
Пре дић” Ан дреа Сто ја ди нов и
Са ра Слав ко вић три јум фо ва ле
су у сво јим ка те го ри ја ма у кон -
ку рен ци ји сред њо шко ла ца.

АЛЕК СА НАЈ БР ЖИ
На Пр вен ству Ср би је у бр зом
хо да њу на пу ту од лич не ре зул -
та те оства ри ли су и чла но ви
АК-а Та миш, ко је је пред во -
дио тре нер Зо ран Ко цић.

Алек са Нер ти ца је три јум -
фо вао у кон ку рен ци ји мла ђих
пи о ни ра, јер је де о ни цу од јед -

ног ки ло ме тра пре шао за пет
ми ну та и де вет на ест се кун ди,
што је ње гов лич ни ре корд.
Сте фан Ла зић је осво јио брон зу
у над ме та њу ста ри јих пи о ни ра,
а мла ђа пи о нир ка Је ле на Ва си -
ље вић оки ти ла се сре бром.
Њен ре зул тат од че ти ри ми ну -
та и че тр де сет пет се кун ди дру -
ги је ре зул тат свих вре ме на у
на шој зе мљи.

СУ ПЕР КЛИН ЦИ
Про те кле не де ље сјај не ре зул -
та те оства ри ва ли су и так ми -
ча ри Џу до клу ба Пан че во.

На тур ни ру „Мла дост Евро -
пе” у Ни шу Алек сан дар Лу пу -
лов и Ла зар Ва нев ски осво ји ли
су злат не ме да ље, а Ни на Ал -
би ја нић се оки ти ла сре бром.

На Школ ском пр вен ству Ср -
би је брон за на од лич ја су за слу -
жи ли: Ми лош Ман да рић, Ни на
и Ла зар Ал би ја нић (сви из ОШ
„Ва са Жив ко вић”), као и Не ма -
ња Ни шић (ОШ „Све ти Са ва”).

ВЕСТ ПО ВЕСТ

пу но се про ме ни ла у по след -
њој че твр ти ни. Ко ша р ка ши
Та ми ша од јед ном су по че ли да
про ма шу ју. Лоп та јед но став но
ни је хте ла у обруч. Као и у не -
ко ли ко прет ход них утак ми ца,
по е ни ни су по сти за ни ни с ли -
ни је сло бод них ба ца ња...

Ис ку сна и ква ли тет на еки па
ка ква је На пре дак уме ла је да
ис ко ри сти та кву си ту а ци ју.
Пред во ђе ни Је ре ми ћем, Ми -
лин чи ћем, Деј ви сом и Цвет -
ко ви ћем, до ма ћи ко шар ка ши
су ка жња ва ли сва ку гре шку
ри ва ла, па су на кра ју сти гли
до убе дљи ве по бе де.

И пред ово го сто ва ње Бо јан
Јо ви чић је имао мно го про бле -
ма са са ста вом ти ма. Два да на
пре утак ми це по вре дио се Адам

Мир ко вић, а на бо ло ве се жа лио
и мла ди плеј меј кер Алек сан дар
Ил кић. Та ман ка да су на ви ја чи
Та ми ша по ми сли ли да су по -
вре де, ко је су пра ти ле тим го то -
во це ле се зо не, про шлост, до го -
ди ли су се но ви пе хо ви.

Би ло ка ко би ло, Кру ше вља ни
су за слу же но осво ји ли бо до ве, а
да је ко јим слу ча јем би ло дру га -
чи је, Та миш би се при кљу чио
са мом вр ху та бе ле. Имао би
исти скор као Мла дост из Зе му -
на, па би тр ка за че твр ту по зи -
ци ју, на ко јој је са да су бо тич ки
Спа р так, а ко ја во ди у Су пер ли -
гу, по ста ла мно го за ни мљи ви ја.

Та миш је утак ми цу с На -
прет ком играо у са ста ву: Ђор -
ђе вић (пет по е на), Ве лич ко -
вић (се дам), Ил кић, Трај ко вић
(три), Ке сар (де вет), Вит ко вић
(шест), Си мић (пет), Мир ко -
вић, Са вић (три), Ђо ко вић (је -
да на ест), Ми ло ше вић (пет) и
Ву ле тић (осам по е на).

Већ у пе так, 24. мар та, ко -
шар ка ши Та ми ша има ће при -
ли ку да по пра ве ути сак. У Ха -
лу спор то ва на Стре ли шту до -
ла зи Сло га из Кра ље ва, ко ја
тре нут но за у зи ма два на е сто
ме сто на та бе ли са ско ром од
се дам по бе да и ду пло ви ше из -
гу бље них утак ми ца. Ако је су -
ди ти по ста њу на та бе ли, Та -
миш је сте фа во рит, али опу -
шта ња сва ка ко не сме би ти.

Утак ми ца ма 21. ко ла на ста -
вље на је тр ка за бо до ве у Пр -
вој срп ској ли ги. Ко шар ка ши
Крис-кро са го сто ва ли су у Ру -
ми, где су од до ма ћег Сло ве на
из гу би ли са 82:72, по че твр ти -
на ма: 31:21, 26:15, 13:18 и
12:18.

– Утак ми ца је прак тич но
ре ше на већ у пр вом по лу вре -
ме ну, ка да нас је до ма ћин пот -
пу но над и грао, па се на од мор
оти шло са два де сет јед ним по -
е ном у ко рист Сло ве на. У на -
став ку смо за и гра ли ан га жо ва -
ни је, по себ но у од бра ни, па
смо по ра же ни с „под но шљи -
вих” де сет по е на. Са да нам
сле ди нај ва жни ја утак ми ца у
шам пи о на ту. У не де љу нам
до ла зи Је дин ство из Но вог Бе -
че ја – ре као је тре нер Крис-
кро са Пе тар Мар ко вић.

Пан чев ци су осми на та бе -
ли, са ско ром од де вет по бе да
и два на ест по ра за.

Ко шар ка ши Ди на ма су у 19.
ко лу Дру ге срп ске ли ге убе -
дљи во са вла да ли Ја дран из Го -
лу би на ца – са 86:55.

Тре нер Не над Ра ко вац имао
је на рас по ла га њу сле де ћи са -
став: Ћи рић, Слеп че вић (осам
по е на), Ђор ђе вић, Трај ко вић
(13), Се ку лић (три), Ка ње вац
(10), Муј ко вић (17), Пе тро вић
(19), Мли нар (12) и Ра ден ко -
вић (пет по е на).

Фуд бал ско про ле ће у на шем
гра ду по че ло је на нај леп ши
мо гу ћи на чин. Во де ћи клу бо -
ви у Пан че ву, Же ле зни чар и
Ди на мо, ни жу по бе де у сво јим
ран го ви ма, па љу би те љи нај -
ва жни је спо ред не ства ри на
све ту са ових про сто ра има ју
мно го раз ло га за за до вољ ство.

У Срп ској ли ги гру па „Вој -
во ди на” на про гра му је би ло
16. ко ло, у окви ру ко јег је по -
пу лар на пан че вач ка „ди зел ка”
го сто ва ла у Бе о чи ну. По сле
пр вог про лећ ног три јум фа
над Сло гом Же ле зни чар је с
мно го оп ти ми зма оти шао на
овај мег дан, а тре нер Не над
Стој чић на ја вљи вао је си гур ну
по бе ду. Та ко је и би ло: Це -
мент –Же ле зни чар 1:2 (0:2).

Го ло ве за тим из на шег гра -
да по сти гли су Ми лан Не ду -
чић и Но вак Ша ли пу ро вић,
али цео тим за слу жу је по хва ле
за при ка за ну игру и осво је не
бо до ве.

– До бро смо отво ри ли утак -
ми цу, на вре ме смо по сти гли
го ло ве и за слу же но по бе ди ли.
Пред сто ји нам дер би с Вр шцем
на на шем те ре ну. Да ће мо све
од се бе да оства ри мо до бар ре -
зул тат, а овом при ли ком по зи -
вам на ви ја че да до ђу у што ве -
ћем бро ју и да нам по мог ну да
на ста ви мо по бед нич ки низ –
ре као је пр во ти мац Же ле зни -
ча ра Не ма ња Те ки ја шки на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у уто рак, 21. мар та, у
клуп ским про сто ри ја ма.

По сле два три јум фа у про -
лећ ном де лу пр вен ства „ди зел -
ка” за у зи ма осмо ме сто на та бе -
ли, са два де сет јед ним бо дом.

– Че сти там игра чи ма на за -
ла га њу и по бе ди. Има још еле -
ме на та ко је мо ра мо ис пра ви ти
у на шој игри, али нај ва жни ји
су бо до ви. Иде мо да ље, пред
на ма је но во ис ку ше ње. До ла зи
нам Вр шац, али у Пан че ву ни ко
ни је фа во рит, „Же ља” се пи та.
Хо ће мо да по бе ди мо, а ве ру -
јем да ће нам и на ви ја чи по -
мо ћи. Та ко ђе, же лео бих да им
за хва лим што нас по др жа ва ју
и што су има ли стр пље ња за
на шу сла би ју пар ти ју са Сло -
гом. Стај чић се вра тио из ино -
стран ства, би ће мо ком плет ни
за дер би – до дао је Не над
Стој чић, шеф струч ног шта ба
Же ле зни ча ра.

По бе де су на ста ви ли да ни -
жу и фуд ба ле ри Ди на ма 1945
у Вој во ђан ској ли ги „Ис ток”.
Про шлог ви кен да су на свом
те ре ну са вла да ли Вр шац ју -
нај тед с 5:0.

Го ло ве су да ли Ни ко ла
Скок на, Не ма ња Ни ко лић, Ва -
ња Ву ко вић и Алек сан дар Сто -
ја нов ски (два).

– Ви ше од по бе де и но вих
бо до ва ра ду је ме то што се пу -
бли ка вра ти ла на Град ски ста -
ди он. Што се са ме утак ми це
ти че, по ка за ли смо да смо
спрем ни и да има мо за ви дан
ни во фи зич ке, тех нич ке и так -
тич ке при пре мље но сти – ре -
као је Бран ко Ђо кић, пр ви
тре нер Ди на ма 1945.

„Бр зи воз” чвр сто др жи ли -
дер ско ме сто на та бе ли, а на ред -
ног ви кен да го сту је у Ко ви ну.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ПРО ЛЕ ЋЕ НА ФУД БАЛ СКИ НА ЧИН

Стране припремио

Александар
Живковић
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Никола Вранић,
ко но бар:
     
– Идем у ау то-шко лу.
Ра ди ћу за ви кенд. 
Не ћу има ти мно го 
вре ме на за од мор. 
По што по чи ње
пр вен ство, игра ћу
фуд бал за клуб „Ба -
нат ски Бре сто вац”.

Александар 
Филиповић,
сред њо шко лац:
     
– За ви кенд ћу зва ти
дру га ре да ма ло 
про ше та мо и од ма ра ћу
се. Мо рам и да учим,
ка ко бих по пра вио
оце не.

Николина 
Пругинић, 
гим на зи јал ка:
     
– По што је ле по вре ме,
у пе так ћу оти ћи до
не ког ка фи ћа. У су бо ту
ћу би ти у Бе о гра ду, 
а и учи ћу по што се
спре мам за при јем ни
ис пит. А у не де љу –
по ро дич ни ру чак.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Исти на
Исти на уме баш да за бо ли. Као ка да, на при мер, „са знаш” да ду -

го го ди шња по ло ви на тво је ду ше ви ше то ни је, без об зи ра на то

да ли се чо век сам та ко осе ћа или је „рас кид” по те као с дру ге

стра не.

    Жи вот је као клац ка ли ца: ма ло си го ре, ви со ко, а ма ло до ле.

И, ста ра је исти на, ни је ва жно то што си пао, већ ко ли ко бр зо мо -

жеш да уста неш.

Жи цом опа са на
Очи су про зо ри ду ше. Бли ску осо бу је до вољ но по гле да ти у очи

и зна ти да је искре на пре ма те би. Или да ти не што пре ћут ку је.

Или да те ла же.

    Искре ност кра си хра бре. Ла га њем се ба ве про ра чу на ти и дво -

лич ни. Лаж је жи цом опа са на исти на. Оном де бе лом жи цом, ар ми -

ра ном – те шко ју је пре се ћи и осло бо ди ти је се. Ско ро не мо гу ће.

Је сте из да ја прин ци па
Де ша ва се че сто, по себ но у по ли ти ци, да уче ни ци из да ју учи те -

ља. У па ке ту са из да јом нај че шће иду сплет ке и ла жи, у ко ји ма

се они сла ба шни сла бо сна ла зе. Има, на рав но, и дру га чи јих при -

ме ра. Уче ник сед не у ло ко мо ти ву и во зи као да је од у век ма ши -

но во ђа.

    Ка кав год слу чај био: лаж је сте из да ја прин ци па.

Два на ест сјај них бор би

Так ми че ње ху ма ни тар ног
ка рак те ра

Ка да је бо ри лач ки спо рт у пи та њу,
Вр шац је у су бо ту, 18. мар та, био цен -
тар Ср би је. У ор га ни за ци ји Удру же ња
спор ти ста и љу би те ља спо р та „Срп ска
Спа р та”, нај бо љи ММА бор ци из на -
ше зе мље и ре ги о на од ме ри ли су сна -
гу на је да на е стом тур ни ру „Ком бат
че ленџ”. Вр шач ка дво ра на „Ми ле ни -
јум” би ла је пре те сна да при ми све
љу би те ље овог спор та, а так ми ча ри су
им уз вра ти ли на нај бо љи на чин –
атрак тив ним ме че ви ма и од лич ним
бор ба ма. Као и увек ка да је „Срп ска
Спа р та” у пи та њу, ка ко то ње ни чла -
но ви чи не већ је да на ест го ди на, и
овог пу та так ми че ње је има ло ху ма -
ни тар ни ка рак тер – део при хо да са
ове ма ни фе ста ци је би ће уру чен по ро -
ди ци Ри стић из Омо љи це, са мо хра ној
мај ци Зо ри ци и ње ном си ну Жар ку
ко ји бо лу је од епи леп си је.

На про гра му је би ло је да на ест бор би
у ММА и јед на у К1, а за љу би те ље спо -
р та у на шем гра ду нај ва жни је је да су
сви пан че вач ки бор ци по бе ди ли сво је

БО РИ ЛАЧ КИ СПЕК ТАКЛ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ „СРП СКЕ СПА Р ТЕ”

ПАН ЧЕВ ЦИ ЗА ДИВИЛИ „МИ ЛЕ НИ ЈУМ”

Хва ла и ЦДС ти му и „Срп ској Спа р -
ти” – обра тио се по сле ме ча на ви ја чи -
ма и по пу лар ни Да ча.

Сви за јед ног, је дан за све. Пан че -
вач ки „спар тан ци” су одав но пре по -
зна тљи ви и по му ске тар ском пра ви лу.

– Да ни је ЦДС ти ма, не бих био ов -
де и не бих оства рио ову по бе ду. Тре -
не ри из Пан че ва увек су уз ме не, а
си гу ран сам да без мо јих дру га ра и
де вој ке не би ус пе ло ово што сам за -
ми слио – до дао је Кр сто Бу ку ми рић.

За хвал ност пу бли ци, ММА клу бу
„Ду шан Сил ни” и „Срп ској Спа р ти”
упу тио је и Алек сан дар Тер зић.

– Сви ма ко ји су нам по мо гли у ор -
га ни за ци ји ове спорт ске ма ни фе ста -
ци је ко ја има ху ма ни тар ни ка рак тер,
а би ло је пре ко 100 љу ди, мо гу да упу -
тим са мо јед но ве ли ко – хва ла. По но -
сан сам на ове мом ке ко ји су се
бо ри ли за по ро ди цу Ри стић. По но сан
сам на све оно што ра ди мо ових го ди -
на – ре као је Зо ран Ста врев ски, по ча -
сни пред сед ник „Срп ске Спа р те”.

Кр сто Бу ку ми рић од Бор че та Та лев -
ског. Алек сан дар Тер зић је три јум фо -
вао над Сло бо да ном Ву ки ћем.

– Че ти ри про тив ни ка су ми пре
Му ха ме да от ка за ла меч. По здра -
вљам мо ју бра ћу Хр ва те, али и љу де
из „Срп ске Спа р те”. Да ни је би ло
њих, ве ро ват но не би би ло ни ове по -
бе де, ко ју по све ћу јем сво јој ћер ки ци
– ис та као је Ма ра до на.

Иа ко је по че так тур ни ра ка снио сат
вре ме на због ла жне до ја ве о по ста -

ри ва ле. Ог њен Дра го је рац је био бо љи
од Сел ви ра Жи леа у ди сци пли ни К1.

– Хва ла мом про тив ни ку на чвр стој
и те шкој бор би, а за хва љу јем и сво јим
тре не ри ма, пред став ни ци ма „Срп ске
Спа р те”, свим дру га ри ма из тог клу ба
и Мар ку Ра да ко ви ћу из ММА ака де -
ми је Пан че во, ко ји су ми по мо гли да
се спре мим за овај меч и да оства рим
по бе ду – ре као је по сле бор бе Ог њен
Дра го је рац.

По том су и оста ли „спар тан ци” у
ММА бор ба ма ре дом ру ши ли сво је
ри ва ле. Вла ди мир Јо ва но вић Ма ра до -
на по бе дио је Му ха ме да Мех ми ћа,
Мар ко Ра да ко вић је са вла дао Бла жу
Дар до ва, Да ли бор Ми лу ти но вић је
био бо љи од Не ма ње Кал па чи не, а

вље ној бом би у ха ли „Ми ле ни јум”, то
гле да о це ни је спре чи ло да бу ду на
овом до га ђа ју. Тур ни ру су при су ство -
ва ли и ми ни стар спо р та у Вла ди РС
Ва ња Удо ви чић, као и дру ги зва нич -
ни ци и функ ци о не ри ло кал них са мо -
у пра ва из це лог ју жног Ба на та.

– Ову по бе ду по све ћу јем јед ном
мом до бр ом при ја те љу, ве ли ком бор -
цу и још ве ћем чо ве ку, Бо ја ну Го сти -
ћу, мом Бо ки ју, ко ји је, на жа лост,
из гу био сво ју по след њу бор бу – с по -
но сом и ту гом у гла су ре као је Мар ко
Ра да ко вић.

Оду ше вље ње по се том ни је крио ни
од лич ни Да ли бор Ми лу ти но вић.

– Хва ла вам што сте до шли у ово -
ли ком бро ју, да за јед но по мог не мо
по ро ди ци Ри стић. То је нај бит ни је.

Ово удру же ње спор ти ста и љу би те -
ља спо р та по ста ло је си но ним за до -
бру ор га ни за ци ју ка ко кул тур них и
тра ди ци о нал них, та ко и спорт ских
ма ни фе ста ци ја с ху ма ни тар ним ка -
рак те ром.

– То ми ра ди мо већ је да на ест го ди -
на. За хва љу јем сви ма, Пан че ву и Вр -
шцу, на по мо ћи у ор га ни за ци ји ова ко
ве ли ког спек та кла. Ово је ствар но би -
ло им по зант но. Та ко ђе, хва ла бор ци -
ма ко ји ни су ште де ли ни сна гу ни
хра брост да би по мо гли јед ну ова кву
ма ни фе ста ци ју. Иде мо да ље, на ста ви -
ће мо да ра ди мо – ис та као је пред сед -
ник „Срп ске Спа р те” Зо ран Ра ја чић.

По ред Ста врев ског и Ра ја чи ћа, још
је дан Зо ран је за слу жан за успе хе пан -
че вач ких бо ра ца, још је дан њи хов
тре нер – Зо ран Са вић.

Чла но ви „Срп ске Спа р те” има ју и
свој мо то – оно што је те шко, ура ди -
ће мо од мах, а за оно што је не мо гу ће,
тре ба ће нам не ко вре ме...

А. Жив ко вић


