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ОД 
БАНАТА
ПРЕМА
СРЕМУ...

УСПЕХ ВРЕДАН ПАЖЊЕ

ТРОЈЕ ПАНЧЕВАЦА ПОЛОЖИЛО ПРИЈЕМНИ НА КЕМБРИЏУ
Зечевић, Марко Шушњар и Огњен
Тошић, који су завршили Матема-
тичку гимназију у Београду.

Они су положили пријемни испит
на Кембриџу, универзитету који спа-
да међу најстарије, најпознатије и
најугледније на свету. Захваљујући
томе пружила им се прилика да сту-
дирају у друштву осамнаест хиљада
младића и девојака који су прошли
изузетно строгу селекцију.

Хоће ли у томе успети, зависи од
тога да ли ће им тај универзитет одо-
брити стипендије од 36.000 фунти. С
обзиром на то да је реч о огромној су-
ми новца и да наша држава не финан-

сира школовање одличних ђака и
младих талената у иностранству, они
су препуштени сами себи и могућно-
сти да буду међу малобројнима који-
ма ће универзитет у Кембриџу обезбе-
дити стипендију.

Ишчекивање до маја
На питање шта је претходило вели-
ком успеху који је постигла, Даница
Зечевић је изјавила да јој је дуго тре-
бало да се одлучи да пошаље пријаву. 

– У почетку сам дуго размишљала
да ли ћу проћи у јакој конкуренцији
и да ли ћу моћи да се одвојим од ку-
ће и одем да живим у другој држави.
Када сам то преломила, послала сам
документа, податке о оценама и не-
колико есеја које сам написала за Ен-
глеску. Онда ми је стигао позив да
дођем на пријемни, јер сам прошла
прву селекцију. Када сам га положи-
ла, написала сам молбу за стипенди-
ју и у мају ћу сазнати да ли је она
одобрена. Уколико одговор буде не-
гативан, нећу моћи да студирам, јер
је реч о мени недостижном новцу –
рекла је Даница.

Она је спремна за могућност да јој
се та жеља не оствари. Уколико не
добије стипендију, каже да то неће
бити крај света за њу и да ће у том
случају уписати Математички фа-
култет у Београду.

Панчевачка „фабрика” талената
Велике заслуге за Даничин, Марков
и Огњенов успех има и Регионални
центар за таленте „Михајло Пупин”,
с обзиром на то да су они били њего-
ви чланови пре него што су уписали
Математичку гимназију.

Директор тог центра Драгољуб Цу-
цић каже да они нису једини и да је

мало познато да су ђаци из Панчева
већ годинама после Београђана нај-
бројнији у Математичкој гимназији.

– Сваке године између пет и десет
ученика из Панчева упише Матема-
тичку гимназију. Овде у Центру ра-
димо с талентованим математичари-
ма још од четвртог разреда основне
школе и окупљамо најбоље из града и
околних места. Поред тога што уче и
вежбају, они се друже са себи слич-
нима и припремају за упис на факул-
тете у позитивној и стимулативној ат-
мосфери. Узори су им њихови другари
који побеђују на другим такмичењи-
ма и труде се да их достигну. На не-
давно одржаном окружном такмиче-
њу из физике осамнаесторо наше де-
це се пласирало на државно такмиче-
ње. Прошлог викенда је било и окру-
жно такмичење из математике и оче-
кујемо да ће између петнаесторо и
двадесеторо наших чланова који су
ту учествовали отићи даље – рекао је
Цуцић.

На питање какав је однос наше
државе према младим талентима,
он је додао да би било лепо када
би у Србији постојали сви услови
за њихово школовање, усавршава-
ње и запошљавање и када они више
не би морали да одлазе преко гра-
нице.

– С друге стране, било би више не-
го добро и када би наша држава
осмислила стратегију да врати назад
младе таленте који су већ у ино-
странству. Индија, Израел и Јужна
Кореја су то већ урадили и данас те
државе спадају међу индустријске и
програмерске велесиле у свету – ис-
такао је Цуцић.

M. Глигорић

Уколико добију стипендије,
троје наших суграђана 
студираће на једном од
најпрестижнијих 
универзитета на свету

Добили позитивне оцене
без обзира на огромну
конкуренцију

Да се млади из Србије по знању и та-
лентима ни по чему не разликују од
вршњака у другим земљама, још јед-
ном су доказали Панчевци Даница



се исти на са зна ла, већ су сми сли ли
да је исти на у ства ри не ва жна. И та -
да и са да.

Оправ да ва се лаж, ко ја је по ста ла
ван вре мен ска. И као та ква све при -
сут на. И ту нам је не где и на ша на -
кнад на па мет, јер до бар из го вор
зла та вре ди.

И по сти сти на и на ша на кнад на па -
мет слу же са мо јед ном – пра њу са ве -
сти. Да се ми да нас осе ћа мо бо ље.

Али не ма те на кнад не па ме ти или
по сти сти не ко ја мо же оправ да ти са -
мо у би ство не срећ ног рад ни ка „Го -
ше”. Чо век се убио јер ни је до био 30
пла та и то ни јед на ни лаж ни исти на
не мо гу да про ме не. Ни ка да.

Зна мо, и у овом слу ча ју не ки ће
ви де ти да је циљ оправ дао сред -
ство... Ср би ја је у пост тран зи циј ском
пе ри о ду... др жа ва је мо ра ла би ти
при ва ти зо ва на...

Али ова исти на, ко ја је пре ту жна,
на ша је сва ко дне ви ца. Као и са вест
сва ко га од нас. Ште та што нам са -
вест он да ни је циљ, ако већ ни је
исти на.

Не ве за но и за циљ и за сред ство,
са вест, за раз ли ку од исти не, ко ја је
та ко ђе ван вре ме на, увек је у не ком
чуд ном ис пре пле те ном да нас и су -
тра. Тек што ни је.

И сти же – као пра ва по сти сти на.
Он да ка да по ми сли мо да нам исти на
ни је ва жна.

М. Д.

сти ти нај ма ње де сет го ди на у ме ди ји -
ма или у књи жев но сти, а у слу ча ју
овог тер ми на до дат ни кри те ри јум је
био „ја ча ње дру штве них мре жа као
из во ра ин фор ма ци ја и све ве ће не по -
ве ре ње пре ма чи ње ни ца ма ко је из но -
си еста бли шмент”. Са оп шти ли су и да
је реч по сти сти на у 2016. го ди ни по -
ста ла „глав на реч у по ли тич ким ко -
мен та ри ма и да је ко ри шће на 2.000
од сто ви ше не го прет ход них го ди на”.

Шта он да ова реч ван на у ке, у
прак си, за и ста зна чи? Да ли је мо же -
мо про ту ма чи ти као ма ки ја ве ли зам
21. ве ка?

Нај зна чај ни ју уло гу у ње ном уба -
ци ва њу у реч ник има ли су ме ди ји,
по себ но ин тер нет, и по ли ти ча ри.
Циљ оправ да ва сред ство. Циљ оправ -
да ва лаж. Исти на је жр тва. И у Ср би -
ји да нас та реч, иа ко је го то во не ма
на па пи ру, по сто ји у по ли тич кој
кам па њи.

Мо жда би на ма чак пр ва асо ци ја -
ци ја на по сти сти ну би ла – на кнад на
па мет, та ко ју то ли ко во ли мо, али
зна че ње ипак ни је исто, јер их пре
све га раз ли ку је вре ме. Кре а то ри по -
сти сти не су оти шли ко рак да ље, па
пу ту ју кроз вре ме. Ни је их за до во -
љи ло то пост – ко је се од но си на не -
што по сле не че га (по сти збор на, по -
сле рат на...), већ је ов де реч о „услов -
ном вре ме ну у ко јем исти на по ста је
не бит на”. Зна чи, ни је им се до па ло
пра во зна че ње ко је би би ло – по што

По сти сти на
Реч го ди не за 2016. го ди ну је post-
truth (по сти сти на) – од лу чи ли су
струч ња ци ко ји ра де на са ста вља њу
бри тан ског „Окс форд ског реч ни ка”.

„Post-truth се ко ри сти као при дев и
од но си се на окол но сти у ко ји ма
објек тив не чи ње ни це има ју ма њи
ути цај на об ли ко ва ње јав ног мње ња
не го емо ци је и ре ак ци је у дру штву
или лич ни и по је ди нач ни ста во ви”,
на во ди се у обра зло же њу. Да би реч
би ла уне та у „Окс форд ски реч ник”,
под се ћа ју лин гви сти, мо ра се ко ри -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Тотално нестварно и нереално.

Ових дана, на улицама града

Снимио Владимир Ђурђевић

• Код нас једино подземље ради рударски.

• Он је прави породични човек. Има жену, децу, викендицу и
љубавницу.

• Не само да код нас време није стало него смо га пре неки дан
померили унапред.

• Никад нисам могао да схватим шта људи виде у алкохолу. Све
док нисам пробао.

• Жена и ја у кревету спавамо леђа у леђа. За ту позу
„Камасутра” још није чула.

Не покушавајте да разумете наше политичаре. Нема ту шта да се
разуме.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ ЋЕМО У ЕУ УЋИ ЈЕДНОГ ДАНА. СВЕ ДРУГЕ ПРОГНОЗЕ 

СУ САМО ПУКА НАГАЂАЊА.

Четвртак, 30. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

То ма ло гла са што 
нам је пре о ста ло...

И опет – из бо ри! Што се ме не ти че, о то ме по след њи пут, а сва ко
обра зло же ње је су ви шно. Не, не ка жем да не ћу гла са ти. Хо ћу, и
те ка ко ћу! Али са мо за то што сам ша ша ви уто пи ста. Не по пра -
вљи ви. Од ро ђе ња. Бо ље ре ћи, ро ђен сам с ге нет ском гре шком.
На „сре ћу”, са мо сам је дан из ге не ра ци је не при ла го ђе них ко ји су
та ко без бри жно за ма ха ли крил ци ма у дру гој (срећ ној и до вољ но
сло бод ној) по ло ви ни про те клог ве ка, па су се, уме сто да ле пр ша -
во уз ле те, вра то лом но стр мо гла ви ли у бес пу ће. Да нас – има ли, а
већ пре ко мр кле но ћи оста ли без иче га. И по ста ли део го ми ле ко -
ја сле по ве ру је, без ре зер вно сле ди и, на да све, не из мер но се пла -
ши.

Да, гла са ће та „обез на ђе на пле ја да” ен ту зи ја ста са оним истим
жа ром као и пр ви пут по чет ком ви ше стра нач ја, тих ра них де ве -
де се тих. Ка да је, не ду го за тим, на пра сно пре се че на ра ди кал ним
тран зи ци о ним пре ла зом из јед но у мља у мно го у мље, не схва та ју -
ћи да је то, мо жда, без у мље.

Гла са ће, иа ко им је по не ста ло за то основ них пред у сло ва –
здра вог ра зу ма, по но са и иде а ла. Иа ко не зна ју че му да се на да ју
ова ко обо ле ли, из ра ња ва ни и за ту пље ни. О, да – и то ли ко пу та
пре ва ре ни. Ма, шта их бри га, гла са ће, кад већ бар не што ну де ти
кро ја чи про па сти, ци нич ни „под сме ва чи” ту ђој не во љи, ис це ди -
те љи по след њих ће ли ја оп ти ми зма.

Гла са ће, јер су фун да мен тал ни фа на ти ци, иа ко све сни те сво је
ау то де струк тив не не све сти. Шта их бри га, ма кар за ни јан су бо љи
су од оних ду хов но ка стри ра них гу та ча „ру жи ча стих ба сно бај ки”
и „не бе ских сти хо кле па”.

Је сте, гла са ће, прем да тај из ан ђа ли, сму ше ни и ома ло ва же ни
глас су штин ски ни ког не за ни ма. Ма ко ли ко их за ње га не ки пре -
кли ња ли или им га пак на раз не на чи не из ну ђи ва ли.

Ја сно је – тај јад ни, бед ни и ни штав ни глас ни ко не же ли да чу -
је. А тај ни ко је сва ко ко је ме фи стов ском ру ком из ву чен из буб -
ња не си сте ма, пред о дре ђен да од у зи ма, пел цо ван од по ште ња и
мо ра ла, па чак и не ко ко је до ју че био тај исти обич но смрт нич -
ки глас и гро зни ча во се бо рио и, на по слет ку, из бо рио, бо ље ре ћи,
до гми зао на ту оба лу „остр ва гма зо ва”. Али „обез на ђе ни” чак и то
раз у ме ју, јер сва ко коп но је до бро до шло кад си у отров ном му љу,
из ко јег, опет, го то во ни ка ко не за тро ван не мо жеш иза ћи.

Гла са ће, шта их ко шта. Па то је још увек бес плат но, а све оста -
ло кр ва во на пла ћу ју. На си ро тим „обез на ђе ни ма” је са мо да пла те
ко ли ко год од њих зах те ва ли и има ју пра ва са мо да ћу те и ни ка -
ко не спо ми њу то што они не мо ра ју ни шта да пла те, што има ју
пра ва са мо да гро зни ча во пу не сво је ке се, тр бу ши не, се фо ве и га -
ра же. За та кав из бор – ус про ти ви ти се њи хо вом пра ву на не пра во
– ни нај та њи гла сић не по сто ји.

Но, све јед но, гла са ће „обез на ђе ни”, јер су о из бо ри ма ови сни,
од те за њих не из ле чи ве бољ ке, иа ко пра вог из бо ра не ма.

У ства ри, има! А то је – уоп ште не гла са ти и „при па ли ти” да ле -
ко у не по зна то.

Али, не, оста ће они ов де на гру до бра ну, ка ко би са чу ва ли то по -
след ње пар че на де, је ди но пре о ста ло ге не ра ци ји из гу бље них у
вре ме ну и про сто ру.

* * *
Али сва ка ко да је тог да на бо ље оти ћи у при ро ду, вра ти ти се се би
и би ти ко ри стан – по ку пи ти сме ће што га му фљу зи раз ба ца ше,
за са ди ти мла до др во и дру жи ти се с том рет ком из у ми ру ћом вр -
стом – обич ним про сто ду шним све том.

То је лек. Је ди ни про тив о тров. Јер отров на отров не иде. У су -
прот ном –пот пи са ли сте ко нач ну ка пи ту ла ци ју.

До тле, има не ке ма ју шне на де, јер до бро мо ра по бе ди ти. Без
ње га, све оста ло је по раз. Ду бо ко у се би то сва ко зна...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



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

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

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

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

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

По пуст за пен зи о не ре

Не дав но је иза шао из штам пе
пр ви деч ји во дич кроз Пан че -
во, под на зи вом „Ша ре на ли ца
град ских ули ца – Пан че во”,
ко ји је осми сли ло и ре а ли зо -
ва ло удру же ње гра ђа на „Ама -
рант” из Пан че ва.

Ово из да ње би ће до ни ра но
уче ни ци ма че твр тих раз ре да
пан че вач ких основ них шко ла.
Де ца ће са зна ти при че о зна -
ме ни тим гра ђе ви на ма, пар ко -
ви ма, су гра ђа ни ма...

„Во дич је кон ци пи ран као
бо јан ка, та ко да ће ин тер ак тив -
ност из да ња до при не ти да се
де ца упо зна ју са исто ри јом
гра да на за ба ван на чин. У
скла ду са сло га ном ’Па мет на
бу дућ ност Пан че ва’, бо јан ка
еду ку је де цу раз ви ја ју ћи код
њих осе ћај при пад но сти и љу -
ба ви пре ма свом гра ду, ко ји
тре ба чу ва ти да би био још леп -
ши”, на во ди се у са оп ште њу.

Сред ства за из ра ду овог во -
ди ча до би је на су на кон кур су за
фи нан си ра ње и 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 пан -
че вач ких удру же ња гра ђа на ко -
ји је рас пи сао Се кре та ри јат за
јав не слу жбе и со ци јал на пи та -
ња, Од сек за кул ту ру, ин фор ми -
са ње, спорт, бри гу о мла ди ма и
ци вил ни сек тар. Илу стра ци је је
ра дио наш су гра ђа нин Ми љан
Ђор ђе вић. М. М.

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

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

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

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

Да кле, од пет ка, 31. мар та,
до че тврт ка, 6. апри ла, ва жи -
ће ку пон број 5, ко ји се на ла -
зи на овој стра ни „Пан чев ца”.
Исе ци те га, по не си те ло јал ти
кар ти цу и свра ти те до „Га спе -
тро ла” нај ка сни је до на ред -
ног че тврт ка. Ку пон се мо же
ис ко ри сти ти са мо јед ном и
по треб но га је оста ви ти рад -
ни ци ма на пум пи, та ко да
пре по ру чу је мо да на то чи те до
вр ха, ра ди што ве ће уште де.
На ред не не де ље об ја ви ће мо
ку пон број 6, ко ји ће ва жи ти
од пет ка, 7. апри ла до че тврт -
ка, 13. апри ла, а по том и још
два ку по на за пре о ста ле две
не де ље тог ме се ца.

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.

За ла га ње за по сле них
и по др шка ло кал не
са мо у пра ве до при не ли
од лич ним ре зул та ти ма

На кон што је 2013. го ди не акре -
ди то ван пр ви пут на пе ри од од
три го ди не, пан че вач ки Дом
здра вља је 21. фе бру а ра до био и
ре а кре ди та ци ју на нај ду жи мо -
гу ћи пе ри од – се дам го ди на, а
овај до ку мент су у по не де љак,
27. мар та, мр Да ни је ли Ри стов -
ски Кор ниц, ди рек тор ки те
уста но ве, све ча но уру чи ли Вла -
ди мир Ар се ни је вић, ди рек тор
Аген ци је за акре ди та ци ју
здрав стве них уста но ва Ср би је
(АЗУС), и др Бе ри слав Ве кић,
др жав ни се кре тар у Ми ни стар -
ству здра вља.

Уру че њу упри ли че ном у
Град ској упра ви при су ство ва ли
су, из ме ђу оста лих, и Са ша Па -
влов, гра до на чел ник, и Да ни је -
ла Лон чар, на чел ни ца Ју жно ба -
нат ског управ ног окру га.

Но ви ка дров ски план
Др жав ни се кре тар др Бе ри -
слав Ве кић ис та као је том
при ли ком да сед мо го ди шња
акре ди та ци ја под ра зу ме ва да
су сви за по сле ни у До му здра -
вља на пра ви ли та кве усло ве и
про то ко ле ра да и по на ша ња
ко ји ће до при не ти то ме да све
здрав стве не услу ге убу ду ће бу -
ду на још бо љем и ви шем ни -
воу. Ве кић је на ја вио и то да
ће у на ред ном пе ри о ду, на кон
усва ја ња но вог за ко на о здрав -
стве ној за шти ти, усле ди ти
спа ја ње Оп ште бол ни це и До -
ма здра вља, те сма ње ње не ме -
ди цин ског, а по ве ћа ње ме ди -
цин ског ка дра. Број здрав стве -
них рад ни ка би ће уве ћан већ с
до но ше њем но вог ка дров ског
пла на, ко ји ће уста но ве од
Ми ни стар ства здра вља, на ја -
вио је Ве кић, до би ти нај ка сни -
је до Ус кр са.

АКТУЕЛНО
Четвртак, 30. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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РЕ А КРЕ ДИ ТА ЦИ ЈА ДО МА ЗДРА ВЉА

ДО КАЗ МУ ЊЕ ВИ ТОГ УСПО НА
НО ВА УСЛУ ГА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

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

Шта је анк си о зност, а шта су
па нич ни на па ди, ко ли ко су ови
про бле ми рас про стра ње ни у
да на шњем дру штву и ка ко их

пре ва зи ћи – са мо су не ка од
пи та ња на ко ја ће од го ва ра ти
др Жељ ко Ро дић, не у роп си хи -
ја тар, на пре да ва њу „Анк си о -
зност и па нич ни на па ди”.

Ово еду ка тив но-ин фор ма -
тив но ве че би ће одр жа но у су -
бо ту, 1. апри ла, од 19 са ти, у
Град ској би бли о те ци.

– Ако осе ћа -
те пре те ра ну за -
бри ну тост, ко ја
ути че на ва ше од -
но се с љу ди ма,
оме та сва ко днев не
оба ве зе на по слу
или у шко ли, ако
вам не ла год ност и
те ско ба у гру ди ма
узи ма ју пу но жи -
вот не енер ги је и
па ра ли шу вас, он -
да ће вам ово пре -
да ва ње умно го ме
по мо ћи – на во де

ор га ни за то ри овог до га ђа ја из
пан че вач ког удру же ња „На пра ви
ко рак”.

Улаз на пре да ва ње је сло бо -
дан. Д. К.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

О анк си о зно сти 
и на па ди ма па ни ке

СА РАД ЊА АУ ТО-ЦЕН ТРА „ЗО КИ” 

И „ГА СПЕ ТРО ЛА”

Го ри во јеф ти ни је 
и у апри лу

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.

схва ти ли овај про цес, те се
ни су за у ста ви ли на кон по се те
ко ми си је за ре а кре ди та ци ју.
Са мо од по чет ка го ди не до
да нас за вр ше ни су ре но ви ра -
ње и на до град ња де ла ам бу -
лан те „Цен тар”, као и јед ног
де ла ам бу лан те у Гло го њу, а
по че ли су и ра до ви на ам бу -
лан ти у До ло ву. Мон ти ра ни
су и ди ге сто ри за ла бо ра то -
риј ску слу жбу и ци то ло шку
ла бо ра то ри ју Слу жбе здрав -
стве не за шти те же на, а про -
шле не де ље сти гла је и сто ма -
то ло шка сто ли ца за Оде ље ње
деч је сто ма то ло ги је. У по -
ступ ку на бав ке су са ни тет ско
во зи ло, ул тра звуч ни апа рат и
ди ги тал ни ор то пан.

Ди рек тор ка је на ја ви ла и да
је у пла ну отва ра ње са ве то ва -
ли шта за пре ва зи ла же ње те -
ра пиј ских иза зо ва у окви ру
Слу жбе кућ ног ле че ња, ко је ће
ра ди ти на осна жи ва њу па ци -
је на та ко ји бо лу ју од нај те жих
бо ле сти, као и њи хо вих по ро -
ди ца.

Д. Ко жан

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

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

На ску пу је го во рио и гра до -
на чел ник Са ша Па влов, под се -
тив ши на то да је ло кал на са -
мо у пра ва, као осни вач До ма
здра вља, за при мар ну здрав -
стве ну за шти ту из дво ји ла око
1% из бу џе та про шле, од но сно
око 1,2% ове го ди не, што, пре -
ве де но у но вац, из но си око 60
ми ли о на ди на ра. Ди рек тор
АЗУС-а Вла ди мир Ар се ни је -
вић одр жао је крат ку пре зен -
та ци ју ка ко би при сут не упо -
знао са зна ча јем про це са акре -
ди та ци је и на чи ном на ко ји
она до при но си си стем ском бо -
љит ку на свим ни во и ма здрав -
стве не за шти те. Он је на гла сио
да акре ди та ци ја пред ста вља
вр сту га ран та да уста но ва у да -
том тре нут ку услу ге пру жа на
нај бо љи мо гу ћи и нај бе збед ни -
ји на чин за па ци јен те.

Па ра ле ла
Ди рек тор ка До ма здра вља мр
Да ни је ла Ри стов ски Кор ниц
ис та кла је да ре а кре ди та ци ја
на се дам го ди на пред ста вља
ве ли ки успех ка ко за по сле них

у До му здра вља, та ко и ло кал -
не са мо у пра ве. Кроз крат ку
пре зен та ци ју она је сли ко ви то
при ка за ла ка ко је из гле дао
Дом здра вља пре ула ска у про -
цес акре ди та ци је, а ка ко из -
гле да да нас, на бро јав ши
украт ко шта је све учи ње но у
сми слу по бољ ша ња у про те -
клих не ко ли ко го ди на.
– Про цес акре ди та ци је нам је
омо гу ћио да са ми мо же мо да
са гле да мо и схва ти мо шта су
на ше пред но сти и ква ли те ти,
а на че му и да ље тре ба ра ди ти.
У про те кле че ти ри го ди не по -
ди гли смо ни во здрав стве них
услу га ви ше не го што је то
учи ње но за цео прет ход ни пе -
ри од, од осни ва ња До ма здра -
вља 1944. го ди не. Кру на све га
то га је ре а кре ди та ци ја. Ово је
ве ли ка част, али и вр ло ве ли ка
оба ве за да на ста ви мо уна пре -
ђе ње у сва ком сег мен ту ра да, а
ви ди мо да про стор за то и те
ка ко по сто ји – на ве ла је Да ни -
је ла Ри стов ски Кор ниц.

Она је на гла си ла и то да су
сви у До му здра вља озбиљ но

ПР ВИ ДЕЧ ЈИ ВО ДИЧ КРОЗ ПАН ЧЕ ВО

Ша ре на ли ца 
град ских ули цаЧетрдесет осма Градска смо-

тра рецитатора одржана је у
суботу, 25. марта, у Дому
омладине. Ове године прија-
вило се више од 110 такмича-
ра, а најбољи међу њима на-
стављају такмичење у Ковину,
на Регионалној смотри реци-
татора, која ће бити приређе-
на 31. марта. Наш град ће
представљати по пет учесника
сваког узраста. У категорији
нижих разреда основне школе
такмичиће се Алекса Суди-

мац, Марија Младеновски,
Анђела Димитров, Дарија Ма-
лић, Михајло Грујић и Тијана
Марковић; у категорији ви-
ших – Јана Берацка, Јелена
Трајковић, Ленка Дурлић Ву-
јић, Марија Трајковић, Мари-
јана Недељков и Тара Букур, а
у категорији средњих школа –
Марија Зенг, Марија Станоје-
вић и Милица Гајић.

Организатор такмичења је
Културно-просветна заједни-
ца Панчево. М. М.

ОДРЖАНА ГРАДСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА

А на Регионалну иду...



На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у уто рак, 28.
мар та, тим Ву ка Је ре ми ћа у
Пан че ву по звао је су гра ђа не
да иза ђу на би ра ли шта у не -
де љу, 2. апри ла, и гла са ју за
овог кан ди да та.

Пре ма ре чи ма Стан ка Пу -
жи ћа, ли де ра ти ма, Је ре мић
се за ла же за про ме не у дру -
штву ко је ће по бољ ша ти жи -
вот љу ди, као и за по кре та ње
еко но ми је.

– Вук сма тра да ће сво јим
ме ђу на род ним кон так ти ма

мо ћи да обез бе ди но ви ка пи -
тал Ср би ји. Та ко ђе, за ла же
се за но ви па кет под сти ца ја
за по љо при вре ду, за по вра -
так до сто јан ства про све ти,
за мо дер ни за ци ју здрав ства,
као и за оба ве зну здрав стве -
ну књи жи цу за све гра ђа не –
пре ци зи рао је Пу жић.

Он је до дао ка ко ће Је ре -
мић уве сти ред у јав ни сек -
тор и спре чи ти про да ју до -
ма ћих ре сур са стран ци ма те
да ће се за ла га ти за по ве ћа -
ње пла та и пен зи ја.

Са ша Јан ко вић, кан ди дат за
пред сед ни ка Ср би је, по се тио
је Пан че во у че твр так, 23.
мар та. Ње га је до че ка ло не ко -
ли ко сто ти на сим па ти зе ра,
ко ји су уз прат њу буб ње ва про -
ше та ли од Со ка че та до кру га у
Град ском пар ку, где је одр жан
скуп. Том при ли ком, по ред
Јан ко ви ћа, при сут ни ма су се
обра ти ли и Ма ри ни ка Те пић,
на род ни по сла ник и члан По -
ли тич ког са ве та овог кан ди да -
та, Ср би јан ка Ту рај лић, про -
фе сор ка у пен зи ји, и Ва сил
Ха џи ма нов, му зи чар.

На по чет ку свог из ла га ња
Јан ко вић је ка зао да Ср би ја
тре нут но ни је др жа ва. Ис та -
као је ка ко не ће обе ћа ти да ће
Пан че во на кон ње го ве по бе де
по ста ти град здра вог ва зду ха,
али ка ко мо же да ти реч да ће
учи ни ти све да се тре нут на си -
ту а ци ја про ме ни на бо ље. Ре -
као је и да ће пру жи ти свој

мак си мум да зе мља у Вој во ди -
ни не бу де да та стран ци ма.

– Не ћу да вас за по шља вам,
то по сло дав ци мо ра ју да ра де,
а њи ма ни су по треб не суб вен -
ци је за стран це. Нео п ход ни су
им фер усло ви по сло ва ња у
ко ји ма зна ју ка кав за кон ва жи
– са оп штио је Јан ко вић.

Те пи ће ва је, кри ти ку ју ћи
ак ту ел ну власт, по ру чи ла Пан -
чев ка ма да је 2. април је дин -
стве на при ли ка да се по ка же
да не ма сло бо де за не при ја те -
ље сло бо де.

– Ку ка ви це нас не ће за пла -
ши ти увре да ма, прет ња ма, ви -
ка њем. За бо ра вља ју да смо на -

ро чи то ми, же не, би ле нај хра -
бри је ка да је би ло нај те же. Не -
ће нас оте ра ти у ћо шак и за пу -
ши ти нам уста – на гла си ла је
Ма ри ни ка Те пић.

Го во ре ћи о Јан ко ви ћу, она
је ре кла ка ко је он, ра де ћи
де сет го ди на као за штит ник
гра ђа на, ус пео ви ше не го
мно ги про фе си о нал ни по ли -
ти ча ри да уви ди сву те жи ну и
про бле ме обич ног чо ве ка у
су да ру с би ро кра ти јом и вла -
шћу.

Ср би јан ка Ту рај лић је ве ли -
ку па жњу по све ти ла цен зу ри
ме ди ја и на ве ла да чак и јав ни
сер вис еми ту је са мо оне ве сти
ко је иду у при лог Срп ској на -
пред ној стран ци.

Пре ма Ха џи ма но вље вим ре -
чи ма, за Јан ко ви ћа тре ба гла са -
ти за то што је до сле дан, обра зо -
ван, то ле ран тан, вре дан и кул -
ту ран и што по шту је за ко не и
про пи се Ср би је.

Страну

припремила

Сузана
Првуљ
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Лу ка Мак си мо вић, али јас
Љу би ша Пре ле та че вић Бе -
ли, кан ди дат за пред сед ни ка
Ср би је, из не на дио je и оду -
ше вио на ше су гра ђа не ка да
је не на ја вље но по се тио Пан -
че во у по не де љак, 27. мар та.
Са сво јим нај бли жим са рад -
ни ци ма про ше тао је Ње го -
ше вом ули цом и Град ским
пар ком, где се за тим обра -
тио при ста ли ца ма и сим па -
ти зе ри ма.

– На кон Пан че ва оти ћи ће -
мо у Су бо ти цу, где ће мо и
пре но ћи ти, а по сле ће мо
свра ти ти до Ко со ва. Све у јед -
ном да ну. Пра ти нас 6.000 ау -
то бу са из Мла де нов ца, иа ко
та мо жи ви 20.000 ста нов ни ка.

Са мо без „си ки ра ња” и за о -
кру жи те број 5 на гла са њу, да -
кле ни ка ко број шест – ре као
је Бе ли.

У из ја ви за наш лист гра -
ђа ни ма је по ру чио да сви
иза ђу на гла са ње да би до -
шло до сме њи ва ња љу ди ко -
ји већ три де сет го ди на вла -
да ју, као и да би од Пан че ва
тре ба ло на пра ви ти Спринг -
филд.

Од го ва ра ју ћи на но ви нар -
ско пи та ње ка кав ре зул тат
оче ку је на пред сто је ћим из -
бо ри ма, ре као је да Лу ка ми -
сли да ће осво ји ти око 15 од -
сто гла со ва, а да Бе ли оче ку -
је 60 од сто по др шке и по бе -
ду у пр вом кру гу.

ЉУБИША ПРЕ ЛЕ ТА ЧЕ ВИЋ БЕЛИ

Без „си ки ра ња”

СА ША ЈАН КО ВИЋ ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

Ср би ја тре нут но ни је др жа ва
Де мо крат ска стран ка Ср би -
је по зва ла је Пан чев це да 2.
апри ла иза ђу на из бо ре за
пред сед ни ка др жа ве и да
гла са ју за Алек сан дра По по -
ви ћа, кан ди да та те пар ти је.

Пре драг Шка љак, пот -
пред сед ник Град ског од бо ра
ДСС-а, на кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној у по не -
де љак, 27. мар та, ре као је да

се та стран ка не за ла же са мо
за про ме ну ак ту ел не вла да -
ју ће струк ту ре, већ за те -
мељ но ме ња ње спољ не и
уну тра шње по ли ти ке.

– Ми смо не ис то ми шље -
ни ци са Алек сан дром Ву чи -
ћем, али и са свим оста лим
стран ка ма и кан ди да ти ма
ко ји би да про ме не власт,
али не и по ли ти ку Ср би је –
на вео је Шка љак.

Го во ре ћи о По по ви ће вим
ста во ви ма, Ми лош Ђу рин, члан
Из вр шног од бо ра ДСС-а, ис та -

као је ка ко тај кан ди дат за сту па
не про ме ње ну по ли ти ку стран -
ке ко јој при па да.

– По по вић се про ти ви ула -
ску Ср би је у Европ ску уни ју,
али не и еко ном ској са рад њи
с др жа ва ма Евро пе. Та ко ђе,
про ти ви се ула ску на ше др -
жа ве у НА ТО и не сла же се са
сле пим слу ша њем дик та та
ММФ-а. С дру ге стра не, за -

ла же се за по ни шта ва ње бри -
сел ских спо ра зу ма и по вра -
так пре го во ра о Ко со ву и Ме -
то хи ји из ЕУ у Ује ди ње не на -
ци је – пре ци зи рао је Ђу рин.

Он је до дао да гра ђа ни
тре ба да гла са ју за кан ди да -
та вла сти са мо ако су за до -
вољ ни жи вот ним стан дар -
дом, сло бо дом ме ди ја и уко -
ли ко се по но се ти ме што је
Гер хард Шре дер, ко ји је
бом бар до вао Пан че во, са да
био ра до ви ђен гост у Бе о -
гра ду.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА СР БИ ЈЕ

Те мељ но про ме ни ти 
по ли ти ку

ТИМ ВУ КА ЈЕ РЕ МИ ЋА

Изађите на гласање

Са ша Ра ду ло вић, ли дер По -
кре та „До ста је би ло” и кан ди -
дат за пред сед ни ка Ср би је, по -
се тио је Пан че во у не де љу, 26.
мар та. Он је том при ли ком у
дру штву чла но ва и сим па ти зе -
ра про ше тао гра дом и оби ла -
зио ка фи ће де ле ћи пред из -
бор ни ма те ри јал.

У обра ћа њу ме ди ји ма и
при сут ним гра ђа ни ма на Кор -
зоу, а за тим и ис пред ка фи ћа
„Ама ре то”, Ра ду ло вић је по -
звао Пан чев це да иза ђу на из -
бо ре 2. апри ла и на гла сио да
по сто ји ве ли ка шан са да он
уђе у дру ги круг.

– Ово ни су са мо из бо ри за
пред сед ни ка, већ при ли ка за

про ме ну це ло куп ног си сте ма.
Уко ли ко до би јем по ве ре ње
гла са ча, ући ћу у дру ги круг и
по бе ди ћу Алек сан дра Ву чи ћа.
Та да ће до ћи до па да Вла де
Ср би је, рас па да Срп ске на -
пред не стран ке и но вих пар -
ла мен тар них из бо ра – из ја вио
је Ра ду ло вић.

На вео је ка ко је до шло вре -
ме да се по ло же ра чу ни за пет
го ди на ло ше вла сти и да сма -
тра ка ко гра ђа ни то и осе ћа ју.

– На те ре ну, у раз го во ру с
љу ди ма, при ме ћу јем ве ли ку
раз о ча ра ност и не ма шти ну –
ка зао је он.

Овом при ли ком кри ти ко -
вао је и јав ни ме диј ски сер вис

и ис та као да због пла си ра ња
ве сти у ко ји ма се ис ти че да
Ср би ја иде у до бром прав цу,
на род не мо же у пот пу но сти
да схва ти да им се пла си ра ју
ла жи.

Пре ма Ра ду ло ви ће вим ре -
чи ма, пре об ја вљи ва ња ње го ве
кан ди да ту ре во ди ла се до сад -
на кам па ња у ко јој је Ву чић
по бе ђи вао у пр вом кру гу.

– Са да се по ла ко по ди же из -
ла зност, и то за хва љу ју ћи на ма и
Лу ки Мак си мо ви ћу, то јест Бе -
лом Пре ле та че ви ћу, због ко јег
ће мно го мла дих ис ко ри сти ти
сво је би рач ко пра во 2. апри ла –
пре ци зи рао је кан ди дат ДЈБ.

Ра ду ло вић је ре као и да на ме -
ра ва да уки не пар тиј ско за по -
шља ва ње и ве ли ке суб вен ци је
стра ним ин ве сти то ри ма, као и
да ће вра ти ти у нор ма лу ви си ну
пен зи ја и пла та.

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

При ме ћу јем не ма шти ну на ро да

Млади напуштају 
Србију

Трибина под називом „Регу-
ларност избора од демократ-
ских промена до данас” одр-
жана је у уторак, 28. марта, у
кафе-клубу „Купе”, у органи-
зацији редакције интернет ча-
сописа „Видело”. На скупу су
говорили: Срђан Егић, дипло-
мирани политиколог за међу-
народне односе и доктор еко-
номских наука, Драгана Кома-
тина, правница и председница
Општинског одбора ДС-а из
Алибунара, Емилија Бркић из
ЦЕСИД-а и Миљан Павловић,
политиколог за међународне
односе и потпредседник Ме-
ђународне уније младих демо-
крата. Разговор с њима водила
је Мара Недељков, уредница
поменутог часописа.

На самом почетку трибине
Егић је причао о разликама
између парламентарних и
председничких избора. Нагла-
сио је и да се политички про-
цес потпуно одродио од ква-
литета живота људи.

– Људи не виде било какву
везу између квалитета живота,
одржавања избора и учество-
вања у политичком процесу –
прецизирао је Егић.

Говорећи о расписивању из-
бора, Драгана Коматина је са-

општила да се налазимо у пот-
пуно ненормалној ситуацији,
с обзиром на то да су редовни
парламентарни избори били
расписани 2012, две године
након тога одржани су ван-
редни парламентарни избори,
да смо и 2016. године поново
имали ванредне парламентар-
не изборе, а да се и ове године
спекулисало о истом сценари-
ју. Како је навела, проблем је
и у томе што председник не

представља Србију, већ је све у
рукама премијера.

Бркићева је навела да ће ЦЕ-
СИД ове године имати 600 по-
сматрача на терену и да ће то-
ком изборног дана они прија-
вљивати неправилности, али и
резултате излазности грађана.

– Више неправилности и си-
стемских грешака прави се
пре изборног дана него на са-
мом гласању. Ипак, током из-
борног дана најчешће се суо-

чавамо с неправилностима
које се односе на то да бирач-
ка места нису отворена на вре-
ме, да бирачки одбори нису
довољно едуковани, а долази-
ло је и до ломљења кутија и
упадања на бирачка места –
појаснила је Бркићева.

Павловић је том приликом
истакао како је поражавајуће то
што огроман број младих људи
напушта Србију и најчешће од-
лази у државе западне Европе.

ОДРЖАНА ТРИБИНА У „КУПЕУ”

О ИЗБОРИМА И РЕГУЛАРНОСТИ

Овим пу тем оба ве шта ва мо
чи та тељ ке и чи та о це да ће би -
ти ус кра ће ни за ин тер вју са
Алек сан дром Ву чи ћем, пред -
сед нич ким кан ди да том вла да -
ју ће ко а ли ци је. Ву чи ће вој ин -
фор ма тив ној слу жби, као и

Град ском од бо ру СНС-а, по -
сла ли смо имејл са иден тич -
них пет пи та ња на ко ја су од -
го во ри ли кан ди да ти чи је су
шан се на из бо ри ма за ше фа
др жа ве, пре ма на шој про це ни,
нај ве ће, али ни ко из пи-ар ти -

ма ак ту ел ног пре ми је ра ни је
кон так ти рао с на ма до за кљу -
че ња овог бро ја.

Та ко ђе, зах тев за ин тер вју
упу ти ли смо и пре ко зва нич -
ног сај та стран ке, али од го во -
ра ни је би ло.
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Ин фор ма ци ја о бро ју за по сле них у
уста но ва ма и дру гим ор га ни за ци ја ма
у обла сти јав них слу жби чи је се пла -
те фи нан си ра ју из град ског бу џе та,
за кључ но с 1. ја ну а ром ове го ди не,
до би ла је зе ле но све тло од град ских
већ ни ка на сед ни ци одр жа ној про -
шле не де ље. Укуп но има 668 ли ца за
чи је се пла те из два ја но вац из бу џе та
Гра да Пан че ва у по ме ну тој обла сти.

Нај ви ше је та квих за по сле них у
обла сти пред школ ског вас пи та ња и
обра зо ва ња – 430. На дру гом ме сту је
кул ту ра, у ко јој укуп но има 172 ли ца,
док у обла сти со ци јал не за шти те њих
ше зде сет че тво ро при ма пла те из
град ске ка се. Нај ма ње за по сле них ко -
ји су на град ском бу џе ту има у Ре ги о -
нал ном цен тру за та лен те „Ми хај ло
Пу пин” – са мо дво је.

Ако ове по дат ке упо ре ди мо с про -
шло го ди шњим, уви де ли смо да Пан -
че во ове го ди не за 55 за по сле них ви -
ше одва ја но вац за пла те из бу џе та.

Прет ход них го ди на је број за по -
сле них у обла сти јав них слу жби чи је
се пла те фи нан си ра ју из бу џе та Гра -
да та ко ђе ва ри рао, па је 2013. го ди не
би ло 627, 2014. го ди не за де сет ви ше
– 637, а 2015. на бу џе ту су би ла 643
за по сле на.

Ка да је реч о уста но ва ма кул ту ре,
по чет ком 2017. је ди но је у Кул тур -
ном цен тру до шло до уве ћа ња бро ја
за по сле них ко ји пла те до би ја ју из
град ске ка се у од но су на прет ход ну

го ди ну, и то за два ли ца, па их је
укуп но три де сет дво је. У Град ској би -
бли о те ци остао је исти број – 28, а у
На род ном му зе ју их је 19, исто ко ли -
ко и у До му омла ди не. У Исто риј -
ском ар хи ву има 22 ли ца, а то је јед -
но ма ње не го у 2016. го ди ни. У За во -
ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре
осам на е сто ро њих пла ту при ма из
бу џе та Гра да, а про шле го ди не их је
би ло 17. Ка да је реч о се о ским до мо -
ви ма кул ту ре, нај ви ше за по сле них,
по пе то ро, има у До ло ву, Ба нат ском
Но вом Се лу и Ја бу ци, а нај ма ње по
дво је – у Ива но ву и Ба нат ском Бре -
стов цу. У од но су на прет ход ну го ди -
ну је ди но по ме ра ње за бе ле же но је у
Ба нат ском Но вом Се лу, где ће ове го -
ди не би ти је дан рад ник ма ње.

У обла сти со ци јал не за шти те у од -
но су на прет ход ну го ди ну не ма раз -
ли ке у бро ју ли ца ко ја пла ту при ма ју
из ло кал ног бу џе та. У Ге рон то ло -
шком цен тру их је 29, у Цен тру за со -
ци јал ни рад 13, у СО ШО „Ма ра Ман -
дић” 11, у Цр ве ном кр сту се дам, у
До му за де цу и омла ди ну без ро ди -
тељ ског ста ра ња „Спо ме нак” је тро је
њих ко ји пла ту до би ја ју од Гра да, а у
До му за ли ца оме те на у мен тал ном
раз во ју „Ср це у Ја бу ци” – јед но ли це.

У обла сти пред школ ског обра зо ва -
ња и вас пи та ња, у „Деч јој ра до сти” их
је 406 и то је за 54 за по сле на ви ше не -
го про шле го ди не, а исти број за по -
сле них за др жао се у вр ти ћи ма при
шко ла ма у се ли ма где они по сто је: у
Стар че ву осам, у Омо љи ци че ти ри, у
Ја бу ци че ти ри и у Гло го њу дво је за по -
сле них. Ка ко је об ја шње но, уки да њем
мо гућ но сти са мо стал ног фи нан си ра -
ња и про пи са не оба ве зе да се за по сле -
ни у „Деч јој ра до сти” од ове го ди не
„на ђу као став ка у бу џе ту” до при не ла
је по ве ћа њу бро ја за по сле них чи је се
пла те фи нан си ра ју из пан че вач ког
бу џе та.

М. Д.

ми ли о на ди на ра из пан че вач ке ка се.
Циљ ових ра до ва био би дво стру ко
ве ћи ка па ци тет те црп не ста ни це за
ат мос фер ску ка на ли за ци ју, па би се
ума њи ла опа сност од пла вље ња тог
де ла гра да.

Пан че во је до би ло Про грам уна -
пре ђе ња со ци јал не за шти те гра да за
2017. го ди ну. Овај про грам пред ви ђа
из ра ду и су фи нан си ра ње про је ка та,
ино ва тив них про гра ма, по др шку
удру же њи ма гра ђа на и мо ни то ринг
услу га со ци јал не за шти те у на шем
гра ду. На сед ни ци Ве ћа чу ло се да је
Пан че во пр во у зе мљи до не ло ова кав
про грам, ко ји са др жи и спи сак услу -
га ко је тре ба да раз ви ја, по пут услу га
по мо ћи у ку ћи у се ли ма, по мо ћи у
ку ћа ма осо ба са ин ва ли ди те том, са -
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У не де љу, 2. апри ла, би ће одр жа ни
пред сед нич ки из бо ри. На ли сти за
из бор пр вог чо ве ка Ср би је на ла зи се
је да на ест кан ди да та. Пи та ли смо
гра ђа не да ли ће иза ћи да гла са ју, ко -
ли ко је то бит но и да ли ће кан ди да -
ти и њи хо ви про гра ми ути ца ти на
од лу ку гра ђа на о из ла ску на из бо ре.

МИ ЉА НА ПА НА ЈО ТО ВИЋ, 
ка фе-ку ва ри ца:

– Си гур но ћу иза ћи на из бо ре и
увек сам до са да из ла зи ла. Ра зно ли -
ка је по ну да кан ди да та. Е, сад, да ли
ми се сви ђа ју или не – не бих да ко -
мен та ри шем. Кан ди да ти ће си гур но
ути ца ти на мо ју од лу ку да гла сам, а
њи хо ва за ла га ња се раз ли ку ју, као и
њи хо ви ста во ви. Гла са ћу за оно га за
ко га ми слим да је нај бо љи.

РАН КА РО ГИЋ, тех ни чар 
на Ин сти ту ту за ле ко ви то би ље:

– Гла са ћу на пред сто је ћим из бо -
ри ма и увек сам до са да гла са ла. Ја
сам се опре де ли ла и знам за ко га ћу
гла са ти од пр вог да на, а оста ли кан -
ди да ти ме не за ни ма ју. Не бит но ми

је ко се кан ди до вао, јер већ имам од -
лу ку.

МИ ЛОШ АН КИЋ, пен зи о нер:
– Оба ве зно ћу иза ћи на из бо ре. То

је гра ђан ска ду жност. Ни је бит но за
ко га ћу гла са ти, али тре ба да иза ђе -
мо ако смо др жа вља ни ове зе мље и
ако во ли мо ову зе мљу. Сви ђа ми се
што су кан ди да ти раз ли чи ти, па се
пре ко њих ис ка зу је не во ља гра ђа на,
не го ви ше њи хо ва во ља, а ми гра ђа -
ни смо ту да од лу чи мо ко ће нам нај -
ви ше од го ва ра ти. Сва ко од кан ди да -
та има сво је ми шље ње, сва ко има
свој по глед на дру штво, на упра -
вљач ке ком би на ци је. Сви ми се на
не ки на чин до па да ју због свог раз -
ми шља ња.

БРА НИ МИР ГО ЛУ БО ВИЋ, 
сту дент:

– Иза ћи ћу на из бо ре, а и ра ни је
сам из ла зио. Гла са ње је и бит но и
ни је бит но. Код нас и ни је то ли ко
бит но, ми слим да је све јед но. Још
ни сам ни од лу чио за ко га ћу гла са ти,
кан ди да те ни сам још ана ли зи рао, па

не знам сад ко ли ко се раз ли ку ју, али
от при ли ке знам ко се све кан ди до -
вао. У су шти ни су сви исти. Ови дру -
ги су ло ши, тај је дан је до бар.

ЈО ВИ ЦА СТО ЈА НО ВИЋ, за на тли ја:
– Не ве ру јем да ћу иза ћи на из бо -

ре. Ни про шле го ди не ни сам био, не
ве ру јем да ћу и ове. Јед ном сам био у
Ба ва ни шту, та мо где сам ко ба ја ги у
би рач ком спи ску. Кад сам оти шао да
гла сам, ни је ме би ло на спи ску. Тад
сам се раз о ча рао и ни кад ви ше. Бит -
но је иза ћи на из бо ре. Ни је да ни је,
али раз о ча рао сам се, па по сле ви ше
ни сам ишао да про ве ра вам да ли сам
на том спи ску или ни сам. Кан ди да ти
се мно го раз ли ку ју у ста во ви ма. По -
је ди не не мо гу ни да сми слим, а не
да гла сам за њих.

ОЛИ ВЕ РА ШО ЈИЋ, пен зи о нер ка:
– Иза ћи ћу на из бо ре и гла са ћу. И

до са да сам из ла зи ла. Бит но је иза -
ћи на из бо ре, јер ми од ре ђу је мо суд -
би ну. Кан ди да ти се дра стич но раз -
ли ку ју.

Ан ке ти ра ла: Ми ли ца Ма нић

Б. ГОЛУБОВИЋМ. АНКИЋ Ј. СТОЈАНОВИЋ О. ШОЈИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ЋЕ ТЕ ИЗА ЋИ НА ИЗ БО РЕ?

Гла са ње је гра ђан ска ду жност

Р. РОГИЋМ. ПАНАЈОТОВИЋ

ХРОНИКА

Уко ли ко По кра ји на одо бри
про јек те, ра до ви у Гло го њу,
Ја бу ци и Ива но ву

Пан че во по но во тра жи 
но вац за црп ну ста ни цу

Град ско ве ће од лу чи ло је да, пу тем
кон кур са, тра жи но вац од По кра ји не
Вој во ди не за ви ше ра до ва пла ни ра -
них у овој го ди ни. У Но ви Сад су по -
сла та че ти ри пред ло га про је ка та, и
то за на ста вак ра до ва на ре кон струк -
ци ји во до вод не мре же у Гло го њу, на -
ста вак из град ње ка на ли за ци о не мре -
же у Ја бу ци и Ива но ву и за са на ци ју
црп не ста ни це Цр ве ни ма га цин у
Пан че ву.

За ра до ве у по ме ну тим се ли ма
Град оче ку је по 20 ми ли о на ди на ра
(укуп но 60 ми ли о на), а уче шће Гра -
да би ло би по 10 ми ли о на ди на ра, па
би укуп на вред ност по сва ком про -
јек ту би ла 30 ми ли о на ди на ра. У
слу ча ју да Град до би је тра же ну нов -
ча ну по др шку, у Гло го њу би тре ба ло
оба ви ти ра до ве на за ме ни азбест них
во до вод них це ви, али и ре кон стру и -
са ти и опре ми ти ве ћи део во до вод не
мре же. Ра до ви би тра ја ли го ди ну да -
на. У Ја бу ци и Ива но ву би тре ба ло
ра ди ти на на став ку из град ње ка на -
ли за ци је, на кон че га би се до сти гао
ве ћи сте пен из гра ђе но сти мре же у
тим се ли ма.

На кон што је Ми ни стар ство при -
вре де пре ме сец да на од би ло да су фи -
нан си ра про је кат ре кон струк ци је
црп не ста ни це Цр ве ни ма га цин, Пан -
че во за исти по сао но вац са да тра жи и
од По кра јин ског се кре та ри ја та за во -
до при вре ду. Укуп на вред ност про јек -
та је 57 ми ли о на ди на ра, а он би био
фи нан си ран са 20 ми ли о на ди на ра
из по кра јин ске и с не што ви ше од 36

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

НО ВАЦ ЗА КА НА ЛИ ЗА ЦИ О НУ 
И ВО ДО ВОД НУ МРЕ ЖУ

КО ЛИ КО ЊИХ У ЈАВ НИМ СЛУ ЖБА МА 

ПРИ МА ПЛА ТУ ИЗ ГРАД СКОГ БУ ЏЕ ТА?

Нај ви ше у обла сти 
пред школ ског вас пи та ња

Тридесет четири предузетника пред-
ставила су се на Сајму запошљавања
који је одржан на Корзоу 29. марта,
када су понудили 188 слободних рад-
них места. Градска управа, у сарадњи
с Националном службом за запо-
шљавање (НСЗ), организовала је са-
јам као једну од активних мера за
смањење броја незапослених, па је
Сајам отворио градоначелник Саша
Павлов.

Највише радника – чак 30 завари-
вача, металостругара, бравара и ме-
талоглодача – тражило је предузеће
„Милан Премасунац” а. д. у стечају,
као и недавно основано предузеће
„WW Con nect 013”, коме је  потребно
15 телефонских оператера. Било је ту
и једно државно предузеће – „Дечја
радост”, која је тражила 12 радника,
претежно васпитача и медицинских
сестара, а видели смо и јавног беле-

жника и приватног извршитеља, ко-
јима су потребни дипломирани прав-
ници. Слободних радних места било
је из области личних услуга, инфор-
мационих технологија, туризма, тр-
говине и угоститељства.

Да оставе своје радне биографије и
поразговарају на лицу места с пред-
ставницима фирми, одлучили су
претежно Панчевци са средњом
стручном спремом. Сви с којима смо
разговарали рекла су да су дуго без
посла, или да су били ангажовани на
привремено-повременим послови-

ма. Више суграђанки нам је рекло и
да годинама раде на црно у Београду
и да би волеле да промене посао од-
носно да се запосле у нашем граду.

На евиденцији Националне слу-
жбе за запошљавање је око 11.000
лица, а у последњих годину дана тај
број се смањио за око 1.000. Међу-
тим, то не значи да су сви они нашли
посао, већ је врло вероватно да су са-
мо скинути са евиденције овe држав-
не службе, јер су, на пример, зака-
снили с редовним обавезним јавља-
њем филијали. А када говоримо о
бројкама, извесно је то да је на про-
шлогодишњем сајму око 90 Панчева-
ца нашло посао и то је званична ин-
формација коју поседује НСЗ.

Послодавци који су се представи-
ли на Сајму имали су на располагању
и бесплатну професионалну селек-
цију приликом избора кандидата и

могућност коришћења финансијских
олакшица НСЗ-а при запошљавању.

Свој штанд су имали и они посло-
давци који су били заинтересовани
само за младе, у оквиру програма
„Студентска летња пракса”. Сајам је
био и прилика да ђаци и родитељи
виде која су дефицитарна занимања
у Панчеву.

Додатне информације у вези с про-
грамима незапослени могу добити у
просторијама панчевачке филијале
НСЗ-а.

М. Д.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА 2017.

Шанса за посao у Панчеву

ве то дав но-те ра пиј ских и со ци јал но-
еду ка тив них услу га и услу га лич ног
пра ти о ца.

Пра вил ник о ка те го ри за ци ји уго -
сти тељ ских обје ка та за сме штај на
те ри то ри ји Пан че ва је за кон ски мо -
рао би ти до нет. За раз ли ку од слич -
них пра вил ни ка до не тих на ре пу -
блич ком ни воу, ко ји про пи су ју, на
при мер, број зве зди ца хо те ла, ло кал -
не са мо у пра ве мо ра ју да ка те го ри шу
со бе, апарт ма не, ту ри стич ка до ма -
ћин ства...

За сад на те ри то ри ји Пан че ва има
око 30 обје ка та у вла сни штву фи зич -
ких ли ца ко ји ма пред сто ји ка те го ри -
за ци ја. То је укуп но око 600 ле жа је ва,
углав ном с но ће њем и до руч ком, а за
њи хо ву ка те го ри за ци ју би ће за ду же -
на ко ми си ја.

На про шло не дељ ној сед ни ци већ -
ни ци су усво ји ли и из ве штај о ра ду и
фи нан сиј ски план Ре ги о нал ног цен -
тра за та лен те „Ми хај ло Пу пин”, као
и из ве шта је град ских и се о ских ме -
сних за јед ни ца за 2016. го ди ну.

М. Ди ми трић



Све ча на до де ла цер ти фи ка та
за три де сет свр ше них по ла -
зни ка обу ка за ге рон то до ма -
ћи цу и ин фор ма ти ку упри ли -
че на је 24. мар та у про сто ри ја -
ма На ци о нал не слу жбе за за -
по шља ва ње (НСЗ), ко ја је би ла
и но си лац про гра ма.

Обу ке су би ле ор га ни зо ва не
по европ ском стан дар ду ECDL,
а не за по сле на ли ца су сте кла
зва ње ге рон то до ма ћи ца. У
окви ру овог про гра ма по ла зни -
це су об у че не за ко му ни ка ци ју
са ста ри јом по пу ла ци јом, пру -
жа ње по мо ћи за да ва ње ме ди -
ка ме на та и одр жа ва ње оп штег
ста бил ног ста ња осо бе о ко јој
бри ну. Ка да је реч о ин фор ма -
тич кој обу ци, по ла зни ци су на -
у че ни да ко ри сте про грам Mic-
rosoft Office.

Ди рек тор пан че вач ке фи ли -
ја ле НСЗ-а Ђор ђе Лу кач, ко ји је
по ла зни ци ма уру чио цер ти фи -
ка те, ре као је да ће се ова прак -
са на ста ви ти и у на ред ном пе -

ри о ду, јер по сто ји за ин те ре со -
ва ност не за по сле них Пан че ва ца
за сти ца ње но вих ве шти на ко је
ће им по мо ћи да лак ше до ђу до
по сла или да про ме не по сао.

– Пре по зна то је да су ове
обу ке по треб не за то што ми
има мо мно го су фи ци тар них
за ни ма ња. Сва ке го ди не се
тру ди мо да пре по ру чи мо ра -
зна за ни ма ња, да љу ди не
стек ну са мо зва ње, не го да до -
ђу и до зна ња – ре као је Лу кач.

Ме ђу пре да ва чи ма је би ла и
Иван ка Ра ду Ха ла брин из Ге рон -
то ло шког цен тра. Она је ис та кла
да су по ла зни це кур са, бу ду ће ге -
рон то до ма ћи це, по ка за ле ве ли -
ки ен ту зи ја зам и ин те ре со ва ње.
Она им је, по ред те о риј ског де ла,
до ча ра ла и ка ко тај ни ма ло лак
по сао из гле да у прак си.

– С ве ли ким за до вољ ством
же лим да ка жем да су по је ди -
не по ла зни це већ би ле на раз -
го во ру за по сао у Ге рон то ло -
шком цен тру, та ко да ће мо -

жда не ке и до би ти по сао. Из
прет ход них гру па ко је смо
еду ко ва ли већ има мо за по сле -
не ге рон то до ма ћи це – ре кла је
Иван ка Ра ду Ха ла брин.

Ве ћи на ге рон то до ма ћи ца с
ко ји ма смо раз го ва ра ли при -
зна ле су нам да су обу ку за вр -
ши ле јер пла ни ра ју да тај по -
сао оба вља ју у ино стран ству,
где су пла те не у по ре ди во ве ће,
па су за ин те ре со ва не и за по -
ха ђа ње кур са не мач ког или
ен гле ског је зи ка.

Пан чев ци сред ње и ста ри је
по пу ла ци је би ли су по ла зни ци
ин фор ма тич ког кур са с ци љем
да овла да ју но вим про гра ми -
ма и тех но ло ги ја ма. Јед на од
њих је и Ве сна Вла хо вић, ди -
пло ми ра ни ин же њер пре храм -
бе не тех но ло ги је, ко ја је го ди -
на ма без по сла.

– Не мам прет ход но ис ку -
ство ра да на ра чу на ру. У вре -
ме ка да сам за вр ша ва ла
основ ну и сред њу шко лу, ин -

фор ма ти ка ни је би ла то ли ко
за сту пље на. У ме ђу вре ме ну
сам по ста ла ма ма, али и ван -
ред но за вр ши ла По љо при -
вред ни фа кул тет. Ду го сам без
по сла и на дам се да ћу га про -
на ћи – ре кла је она.

Про је кат фи нан си ра Европ -
ска уни ја са 6,5 ми ли о на евра,
а су фи нан си ра На ци о нал на
слу жба за за по шља ва ње с 3,6
ми ли о на евра.

У Пан че ву је до са да кроз
овај про је кат про шло 116 ли -
ца, а по ред ин фор ма тич ке обу -
ке и обу ке за ге рон то до ма ћи це,
не за по сле ни су има ли при ли ку
да за вр ше и обу ке за по сла сти -
ча ре, ку ва ре и пе ка ре.

Са мо на еви ден ци ји На ци о -
нал не слу жбе за за по шља ва ње
у Пан че ву има пре ко 11.000
ли ца, а с об зи ром на то да је
Ср би ја зе мља ста рих, ја сно је
да ће и у бу ду ћем пе ри о ду по -
сто ја ти по тра жња за овим за -
ни ма њем.

Од бор ди рек то ра НИС-а до нео
је од лу ку да за ге не рал ног ди -
рек то ра НИС-а име ну је Ки ри ла
Тјур де ње ва, до са да шњег пр вог
за ме ни ка ге не рал ног ди рек то -
ра НИС-а за пре ра ду и про мет.
До ско ра шњи ли дер ру ско-срп -
ског нафт ног ги ган та Ки рил
Крав чен ко оба вља ће функ ци ју
за ме ни ка ге не рал ног ди рек то -
ра „Га спром њеф та” за упра вља -
ње ино стра ним ак ти ва ма. По -

ред то га, Крав чен ко ва овла -
шће ња у Из вр шном од бо ру „Га -
спром њеф та” би ће про ши ре на,
та ко да ће он би ти од го во ран и
за ре ша ва ње за да та ка у ве зи с
по ве ћа њем ефи ка сно сти и им -
пле мен та ци јом ком плек сног
си сте ма упра вља ња опе ра тив -
ном де лат но шћу. Крав чен ко ће
оста ти на функ ци ји чла на од бо -
ра ди рек то ра НИС-а и уче ство -
ва ће у ре ша ва њу стра те шких
пи та ња раз во ја ове ком па ни је.

По во дом про ме не у са мом
вр ху НИС-а, пред сед ник од бо -
ра ди рек то ра НИС-а и пр ви
за ме ник ге не рал ног ди рек то -
ра „Га спром њеф та” Ва дим Ја -
ко вљев ре као је:

– За вре ме ра да Ки ри ла
Крав чен ка на функ ци ји ге не -
рал ног ди рек то ра НИС-а
ком па ни ја је ра ди кал но по ве -
ћа ла ефи ка сност би зни са и
про ши ри ла при су ство у ре ги -
о ну. НИС је по стао ли дер у
сфе ри им пле мен та ци је нај бо -
ље прак се HSE и то ис ку ство
ће са да би ти ко ри сно за „Га -
спром њефт”, за ко ји по ве ћа -
ње ефи ка сно сти опе ра тив не
де лат но сти пред ста вља ва жан
за да так. 

Члан од бо ра ди рек то ра НИС-
а и за ме ник ге не рал ног ди рек -
то ра „Га спром њеф та” за упра -
вља ње ино стра ним ак ти ва ма
Ки рил Крав чен ко на гла сио је

да је по но сан на ре зул та те ко је
је НИС по сти гао за вре ме ње го -

вог ра да на функ ци ји ге не рал -
ног ди рек то ра ком па ни је.

– За осам го ди на НИС је пре -
шао огро ман пут од ло кал не
ком па ни је до озбиљ ног ме ђу на -
род ног игра ча на енер гет ским
тр жи шти ма. Уве рен сам да с
Ки ри лом Тјур де ње вом НИС до -
би ја ефи ка сног и ис ку сног ру -
ко во ди о ца, спо соб ног да успе -
шно од го во ри на све иза зо ве ко -
ји сто је пред на шом ком па ни -
јом и да ре ши ам би ци о зне за -
дат ке ве за не за ре а ли за ци ју
кључ них ин ве сти ци о них про је -
ка та НИС-а – ре као је Ки рил
Крав чен ко.

* * *

Ки рил Вла ди ми ро вич Тјур де -
њев ро ђен је 19. апри ла 1977.
го ди не. Ди пло ми рао је на Фа -
кул те ту за ме ђу на род не од но -
се (ви со ка школ ска спре ма са
спе ци ја ли за ци јом) и ма ги -
стри рао ме ђу на род но пра во
(са спе ци ја ли за ци јом) на Мо -
сков ском др жав ном ин сти ту ту
ме ђу на род них од но са. Та ко ђе
је ма ги стри рао пра ва на Уни -
вер зи те ту у Ман че сте ру. Има
бо га то рад но ис ку ство у по -
зна тим ком па ни ја ма.

За чла на од бо ра ди рек то ра
НИС-а иза бран је 8. де цем бра
2016, а за ге не рал ног ди рек то -
ра име но ван је 22. мар та 2017.
го ди не. З. С.

Овакви за штит ни по ја се ви
при ме њу ју се као би о а гро -
тех нич ка ме ра у си сте ми -
ма еко ло шке по љо при вре -
де, као што су ор ган ска и
ин те грал на. Они пред ста -
вља ју по ја се ве са чи ње не од
би о ло шки ак тив них би ља -
ка ко ји окру жу ју или пре -
се ца ју по љо при вред не по -
вр ши не.

Ин тен зи ви ра ње по љо -
при вре де у по след њим де -
це ни ја ма из ра зи то не га -
тив но је ути ца ло на би о ди -
вер зи тет. Не при ме ре на
упо тре ба пе сти ци да и оста -
лих син те тич ких сред ста ва
узро ко ва ла је гу би так ме -
до но сних пче ла и оста лих
ко ри сних ин се ка та. Гу би -
так при род них опра ши вач -
ких за јед ни ца мо же иза -
зва ти дра ма тич не про ме не
у еко си сте ми ма и би о ди -
вер зи те ти ма. При да љем
раз во ју би о а гро тех нич ких
ме ра ко је ће се при ме њи -
ва ти у еко ло шким си сте -
ми ма про из вод ње, а пре
све га у ор ган ској про из -
вод њи, раз ли чи ти цвет ни
за штит ни по ја се ви има ће
по се бан зна чај у за шти ти
од ре ђе них биљ них вр ста и
агро е ко си сте ма. Њи хо ва
уло га мо же би ти ви ше -
стру ка: очу ва ње би о ди вер -
зи те та, за шти та од за га ђе -
ња зе мљи шта и во да, за -
шти та зе мљи шта од еро зи -
је, би о кон тро ла ште то чи на
и дру го.

Еко-ко ри до ри су по ја се -
ви под при род ном ве ге та -
ци јом ко ји по ве зу ју за шти -
ће не еко си сте ме и омо гу -
ћу ју ми гра ци ју жи во тињ -
ских и биљ них вр ста. За -
сни ва ју се у кра је ви ма где
до ми ни ра ин тен зив на по -
љо при вре да са сма ње ним
би о ди вер зи те том, чи не ћи
мре жу из ме ђу за шти ће них
под руч ја. За ту на ме ну ко -
ри сте се ту не ли, над во -
жња ци и ли ниј ски еко-ко -
ри до ри, за сно ва ни на ве ге -
та ци ји.

Та ко ђе, по ди жу се там -
пон-зо не око са о бра ћај ни -
ца и оста лих за га ђи ва ча ко -

ји на би ло ко ји на чин угро -
жа ва ју жи вот ну сре ди ну.
Та кве зо не у по љо при вре ди
до при но се за шти ти од еро -
зи је ве тром зе мљи шта и за -
га ђи ва ча. Мо гу се ко ри сти -
ти за за шти ту во да од пе -
сти ци да, а нај че шће се са -
сто је од ви ше го ди шње жбу -
на сте и др ве на сте ве ге та -
ци је.

Ор ган ска биљ на про из -
вод ња се све ви ше од ви ја
на њи ви, где је окру же на
ин тен зив ном кон вен ци о -
нал ном про из вод њом у ко -
јој се ма сов но ко ри сте
син те тич ка сред ства (ми -
не рал на ђу бри ва, пе сти ци -
ди). У та квим усло ви ма
мо же до ћи до кон та ми на -
ци је њи ва, та ко да се та да
за сни ва ју за штит но-изо -
ла ци о ни по ја се ви раз ли -
чи тим биљ ним вр ста ма
ко је фи зич ки спре ча ва ју
кон та ми на ци ју. Ка ко је
јед но од ва жних на че ла
ор ган ске про из вод ње очу -
ва ње и уна пре ђе ње би о ди -
вер зи те та, за сни ва ње ова -
квих по ја се ва ау тох то ним
биљ ка ма мо же до при не ти
очу ва њу би о ди вер зи те та и
ус по ста вља њу ста ни шта,
пру жа ју ћи уто чи ште ко ри -
сним пти ца ма и ин сек ти -
ма, као и из вор нек та ра и
по ле на. Цвет ни по ја се ви
за сни ва ју се дуж или уну -
тар по ља, и то ме ша ви на -
ма јед но го ди шњих би ља ка
ко је цве та ју у раз ли чи то
вре ме, при вла че ин сек те,
а ин сек ти при вла че пти це.
Јед но од че сто и успе шно
при ме ње них ре ше ња је сте
упо тре ба ви ше го ди шњег
мо ра ча.

За сни ва ње цвет них за -
штит них по ја се ва за чин -
ским би љем, по ред би о ло -
шке оправ да но сти, мо же и
еко ном ски да оправ да упо -
тре бу ове ме то де. По тра -
жња за про из во ди ма од
ових би ља ка у све жем и су -
вом ста њу у стал ном је по -
ра сту по след њих пет на ест
го ди на.

О ме до но сним биљ ка ма
пи са ће мо у сле де ћем бро ју.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Четвртак, 30. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЕКОНОМИЈА

Цветни заштитни 
појасеви

ЦЕР ТИ ФИ КА ТИ ГЕ РОН ТО ДО МА ЋИ ЦА МА И ИН ФОР МА ТИ ЧА РИ МА

За посао овде или у иностранству

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

КИ РИЛ ТЈУР ДЕ ЊЕВ НО ВИ ГЕ НЕ РАЛ НИ ДИ РЕК ТОР НИС-а

Про ме не у вр ху нафт ног ги ган та

Страну припремила

Марина
Димитрић

Финансијска 
средства за око 70
одсто већа у односу
на прошлогодишњи
аграрни буџет

Жеља да се 
пољопривредна грана
адекватније третира

Представници Покрајинског
секретаријата за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство,
са секретаром Вуком Радојеви-
ћем на челу, посетили су 28.
марта Панчево и том прили-
ком презентовали подстицајне
мере аграрне политике.

Посебно су издвојена три
конкурса који су фокусирани
на интензивну производњу, и
то за системе за наводњавање,
за противградне мреже и за
производњу у заштићеном
простору. Само за те три мере
Секретаријат је определио ви-
ше новца него што је износио
цео прошлогодишњи пољо-
привредни буџет Војводине.
Поред овог финансијског ис-
корака, направљен је искорак
и у проценту повратка сред-
става пољопривредницима. До
прошле године по том основу
пољопривредници су могли да
добију назад бесповратно до
50 одсто новца, од ове године
до 60, а млади пољопривред-
ници, жене које су носиоци
пољопривредних газдинстава
и они који раде у отежаним
условима и до 70 одсто. Нови-
на је и то да сви они сада могу
по истом основу добити сред-
ства и од Секретаријата и од
Покрајинског фонда за развој
пољопривреде, који има укуп-

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ВУК РАДОЈЕВИЋ ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

ПРЕДСТАВЉЕНИ КОНКУРСИ

но дванаест подстицајних ме-
ра. То све говори да је Покра-
јина повећала и финансијски
обим, али истовремено и про-
ценат повраћаја новца реги-
строваним пољопривредним
газдинствима.

– Наше мере су опредељене
за интензивну пољопривредну
производњу, коју подржавамо,
и уверен сам да ће пољопри-
вредници знати да искористе
овај финансијски никада бољи
аграрни буџет Војводине. Уве-
рен сам да ћемо следеће годи-
не заједно, захваљујући ова-
квим трибинама, конципирати
и евентуално увести и неке но-
ве мере аграрне политике – ре-
као је Вук Радојевић, покрајин-
ски секретар.

Пољопривредници који су
до последњег места испунили
малу салу градске куће рекли
су да им финансије које као
помоћ путем конкурса добија-
ју од државе много значе, али

су као проблем истакли то што
су сваке године конкурси дру-
гачији. Њихова свакако најве-
ћа замерка јесто то што је ове
године недовољно новца опре-
дељено за куповину механиза-
ције, па су средства с те кре-
дитне линије већ потрошена.

Покрајински секретар је по-
тврдио да је ове године било
велико интересовање за купо-
вину погонско-прикључне ме-
ханизације. Оценио је да је то
због тога што та мера није би-
ла актуелна последњих пет-
шест година, али је и најавио
издвајање још новца.

– Чврсто смо одлучили да је
неопходно помоћи пољопри-
вредницима у обнови механи-
зације, кренули смо ове годи-
не с том мером и већ сада, на
основу интересовања, могу ре-
ћи да ћемо и кроз ребаланс бу-
џета ове године обезбедити
додатна средства – најавио је
Радојевић.

Додао је и да је намера свих
у његовом секретаријату да тај
програм наставе и наредних
година, како би успоставили
континуитет, али и како би
помогли пољопривредницима
да обнове механизацију на те-
риторији Војводине.

Градоначелник Панчева Са-
ша Павлов, који је присуство-
вао трибини, изјавио је да је
улога локалне самоуправе ка-
да је реч о покрајинским, па и
републичким конкурсима, да
их приближи пољопривредни-
цима, али и да у разговору са
удружењима идентификује
проблеме.

Трибини су, поред покра-
јинског секретара и градона-
челника, присуствовали и по-
моћник секретара Милорад
Малић, директор Покрајин-
ског фонда за пољопривреду
Александар Богдановић и
чланица Градског већа за по-
љопривреду Зорица Репац.



Ства ра ње ефи ка сни јег
си сте ма у обла сти
про стор ног 
и ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња

По кра јин ски се кре тар за ур ба -
ни зам и за шти ту жи вот не сре -
ди не Вла ди мир Га лић пот пи -
сао је про шле не де ље Про то кол
о са рад њи у обла сти про стор -
ног и ур ба ни стич ког пла ни ра -
ња с пред став ни ци ма ви ше од
два де сет ло кал них са мо у пра ва
у Вој во ди ни. Реч је о ини ци ја -
ти ви По кра јин ске вла де да се
омо гу ћи вој во ђан ским гра до -
ви ма и оп шти на ма да по ста ну
су о сни ва чи ЈП За во да за ур ба -
ни зам Вој во ди не.

Пре ма ре чи ма по кра јин ског
се кре та ра Владимирa Галићa,
По кра јин ска вла да пла ни ра да
у на ред ном пе ри о ду ре а ли зу је
ве ли ки број зна чај них ин фра -
струк тур них про је ка та и због
то га је нео п ход но по јед но ста -
ви ти ад ми ни стра тив не про це -
ду ре. Пла ни ра но је да се укљу -
чи ва њем локaлних са мо у пра -
ва у рад За во да за ур ба ни зам

Вој во ди не омо гу ћи лак ше са -
чи ња ва ње план ске до ку мен та -
ци је, јер је стра те шки ин те рес
ор га на АП Вој во ди не да се у
обла сти про стор ног и ур ба ни -
стич ког пла ни ра ња ство ри
ефи ка сан си стем ко јим ће се
обез бе ди ти ства ра ње план ског
осно ва као усло ва за при вла че -
ње ин ве сти ци ја.

– Уко ли ко же ли мо то да
спро ве де мо у до глед ном ро ку,
он да је нео п ход но по јед но ста -
ви ти са му ад ми ни стра ци ју и
по ве ћа ти ква ли тет тих услу га.
За вод за ур ба ни зам Вој во ди не
је ин сти ту ци ја чи ји је осни вач

АП Вој во ди на, али АП Вој во ди -
на ни је са мо згра да Ба но ви не и
ни је са мо по кра јин ска ад ми ни -
стра ци ја. Ау то ном на По кра ји -
на Вој во ди на су и је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве на ње ној те -
ри то ри ји. Са свим је при род но
да ло кал не са мо у пра ве бу ду су -
о сни ва чи За во да за ур ба ни зам
Вој во ди не, за то што ће има ти
по јед но ста вље ну про це ду ру са -
чи ња ва ња план ске до ку мен та -
ци је. С дру ге стра не, до би ће
ква ли тет ну услу гу, јер је За вод
за ур ба ни зам Вој во ди не ка -
дров ски и тех нич ки оспо со -
бљен и има ви ше го ди шње ис -

ку ство на из ра ди план ске до ку -
мен та ци је – ре као је по кра јин -
ски се кре тар за ур ба ни зам и за -
шти ту жи вот не сре ди не.

По зив је по слат на адре се 35
ло кал них са мо у пра ва у ко ји ма
не по сто је за во ди или ди рек ци -
је за ур ба ни зам. Од 35 ло кал них
са мо у пра ва, 25 гра до ва и оп -
шти на из ра зи ло је спрем ност да
по ста ну су о сни ва чи За во да за
ур ба ни зам Вој во ди не. Про то ко -
лом о са рад њи де фи ни са не су
оба ве зе је ди ни ца ло кал не са мо -
у пра ве, По кра јин ског се кре та -
ри ја та, као и ЈП За во да за ур ба -
ни зам Вој во ди не у Но вом Са ду.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Четвртак, 30. март 2017.
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ПОТ ПИ САН ПРО ТО КОЛ О СА РАД ЊИ У ОБЛА СТИ УР БА НИ ЗМА

По јед но ста ви ти ад ми ни стра тив не про це ду ре

СУД БИ НА РЕ ЦИ КЛА ЖНЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ

ПО СЛО ВА ЊЕ НА ИВИ ЦИ РЕН ТА БИЛ НО СТИ
Др жа ва ис пу ни ла део
сво јих оба ве за

Ви со ки тро шко ви
из во за опа сних ма те ри ја

Вла да Ре пу бли ке Ср би је до де -
ли ла је под сти цај на сред ства у
ви си ни од две ми ли јар де и сто
де ве де сет ми ли о на ди на ра
фир ма ма ко је се ба ве ре ци -
кла жом от па да. Ме ђу њи ма је
и по зна ти пан че вач ки „БиС
ИТ ре ци кла жни цен тар” из
Омо љи це, ко ји већ је да на ест

ме ни ства ри и да до не се пра -
ви ла ко ја ће овај си стем учи -
ни ти одр жи вим. Ка ко је ре -
као, Ре пу бли ка Ср би ја не ма
ја сно де фи ни са не из во ре и
ин стру мен те фи нан си ра ња у
сек то ру за шти те жи вот не и то
пред ста вља је дан од нај ве ћих
про бле ма ка да је реч о за шти -
ти жи вот не сре ди не и одр жи -
вом раз во ју.

Про ме ни ти си стем
Ре ци кле ри сма тра ју да про -
блем пред ста вља и то што у Ре -
пу бли ци Ср би ји по сто је за ко ни
ко ји ре гу ли шу област то ко ва
от па да, али да се до бар део њих
не осла ња на ре ал ност. Стру ка
ка же да си стем ни је до бро де -
фи ни сан и да је нео п ход но у
што кра ћем ро ку тран спо но ва -
ти ЕУ ди рек ти ве у срп ски за ко -
но дав ни си стем. Ова ко се сти -
че ути сак да су по је ди не за ко -
но дав не од ред бе у обла сти за -
шти те жи вот не сре ди не до не те
са мо да би се фор мал но ис пу -
ни ли европ ски про пи си.

У при лог то ме иде и кон ста -
та ци ја пред став ни ка Европ ске
ко ми си је у про шло го ди шњем
из ве шта ју, у ко ме је ја сно на -
ве де но да у обла сти за шти те
жи вот не сре ди не на ша др жа ва
ни је у до вољ ној ме ри им пле -
мен ти ра ла усво је не европ ске
еко ло шке за ко не. У срп ски бу -
џет се сли ва ју од ре ђе на сред -
ства од уво зни ка и про из во ђа -
ча, док европ ски си стем пре -
по зна је и дру ге по тен ци јал не
ге не ра то ре опа сног от па да, ко -
ји та ко ђе мо ра ју да из два ја ју
сред ства за одр жи ви раз вој и
ре ци кла жу. По ред то га, ре ци -
кле ри сма тра ју да др жав не ин -
сти ту ци је над ле жне за еко ло ги -
ју мо ра ју ја сно да од ре де шта су
при о ри те ти и куда и у ко ли кој
ме ри тре ба усме ри ти но вац.
До са да шња по ли ти ка до ве ла је
до то га да је бу дућ ност овог
при вред ног сек то ра угро же на,
јер је др жа ва из дво ји ла све га се -
дам де сет од сто од укуп них по -
тра жи ва ња фир ми ко је се ба ве
ре ци кла жом от па да. У су прот -
ном, ову ве о ма пер спек тив ну
и ва жну гра ну срп ске при вре -
де че ка суд би на срп ске ма -
шин ске или на мен ске ин ду -
стри је – пот пу ни ко лапс.

во да – иде у др жав ну ка су, то
јест у бу џет Ре пу бли ке Ср би је.
Мно ги ма мо же де ло ва ти да је
ово ве о ма уно сан би знис ка да
се по гле да ју ци фре ко је су по -
је ди не ре ци клер ске фир ме до -
би ле од др жа ве. Ме ђу тим, ни -
је баш та ко. Овај но вац би ће
до во љан да по кри је око се дам -
де сет од сто на ших укуп них
оба ве за, то јест ми ну се ко је је
„БиС ИТ ре ци кла жни цен тар”
на пра вио у по след њих го ди ну
да на, јер смо би ли при ну ђе ни
да по зај ми мо но вац од по -
слов них ба на ка ка ко би по го -

и збри ња ва ња из но се 25 евра
по ки ло гра му – ре као је Егић
за „Пан че вац”.

Ап сурд на си ту а ци ја
За ни мљи во је да ка да ку пу је те
тај гас, мо ра те да из дво ји те се -
дам евра по ки ло гра му, што ја -
сно ука зу је на то да је тро шак
за шти те жи вот не сре ди не ве о -
ма ве ли ки. Јед но став но, про -
из вод ња је да ле ко јеф ти ни ја
не го тре ти ра ње от па да, јер је
за ову де лат ност нео п ход на со -
фи сти ци ра на опре ма чи ји рад
не ће угро жа ва ти здра вље љу ди
и жи вот ну сре ди ну.

Про шлог пет ка гра ђа не Пан -
че ва уз не ми рио је пра сак ко -
ји је на стао у ју жној ин ду -
стриј ској зо ни. Убр зо на кон
то га бе о град ски ме ди ји пре -
не ли су ин фор ма ци ју да је у
пан че вач кој „Пе тро хе ми ји”
до шло до ин ци ден та. Не ко -
ли ко са ти ка сни је о овом
слу ча ју огла сио се ме наџ -
мент пан че вач ког хе миј ског
ги ган та до пи сом у ко ме су
из не ти де та љи ак ци ден та.

Ка ко сто ји у том до ку мен -
ту, то ком про це са про из вод -
ње 24. мар та, у 6.30, до шло је
до де ком по зи ци је у ре ак то ру
за про из вод њу по ли е ти ле на
ни ске гу сти не у фа бри ци
ПЕНГ. Као по сле ди ца по ре -
ме ћа ја ја ви ли су се звуч ни
ефе кат (пре по зна тљи ви пра -
сак) и ви сок стуб пла ме на на
ба кљи, ко ји је на стао услед
са го ре ва ња на си гур но сној
ре ак тор ској мем бра ни.

„С об зи ром на то да је по -
ја ва де ком по зи ци је пред -
ви ђе на тех но ло шким по -
ступ ком, при ли ком ова квих

до га ђа ја не до ла зи до ма те -
ри јал не ште те и угро жа ва ња
рад не и жи вот не сре ди не. У
од но су на број де ком по зи -
ци ја у оста лим по го ни ма у
све ту број де ком по зи ци ја у
фа бри ци ПЕНГ у ’ХИП –Пе -
тро хе ми ји’ из у зет но је ма -
ли и у про се ку из но си јед на
го ди шње, што је ре зул тат
ис тра жи ва ња про це са по -
ли ме ри за ци је ети ле на, из
ко јих су ка сни је про и за шле
број не ино ва ци је и по бољ -
ша ња про це са. За по сле ни у
’ХИП –Пе тро хе ми ји’ ре а го -
ва ли су пра во вре ме но и у
скла ду с про це ду ра ма и
упут стви ма, а све над ле жне
ин сти ту ци је су бла го вре ме -
не оба ве ште не. Про из вод -
ња у ’ХИП –Пе тро хе ми ји’ се
оба вља ста бил но и оста ли
про из вод ни по го ни ра де по
уста ље ном ре жи му”, сто ји у
са оп ште њу „Пе тро хе ми је”.

Над ле жни твр де да ни је
до шло до за га ђе ња жи вот не
сре ди не и угро жа ва ња здра -
вља љу ди.

АК ЦИ ДЕНТ У ЈУ ЖНОЈ ЗО НИ

Пра сак 
у „Пе тро хе ми ји”

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, одр жа на је 25. мар та. Тог
да на у 20.30 на је дан сат
сим бо лич но је би ла уга ше на
ра све та у ви ше од 7.000 гра -
до ва ши ром све та. По зи ву
Свет ског фон да за при ро ду
ода звао се ве ли ки број гра ђа -
на Ср би је, ко ји су 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 до при -
не ли овој зна чај ној гло бал -
ној кам па њи.

Наш град је и ове го ди не
био део свет ске по ро ди це, та -
ко да су Пан чев ци има ли
при ли ку да 25. мар та у Град -
ском пар ку при су ству ју при -
год ном про гра му у ко јем су

уче ство ва ли деч ји хор Пан -
че вач ког му зич ког дру штва и
„Брас ор ке стар”. Тог да на је
удру же ње гра ђа на „Пре по -
знај у се би” ор га ни зо ва ло
кре а тив ну ра ди о ни цу под на -
зи вом „Ко ли ко је са ти за на -
шу пла не ту?”, у ко јој су уче -
сни ци 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 пра ви ли ча сов ни ке
ко ји су сим бо лич но по ка зи -
ва ли 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” по ста ви ла
је 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 обез бе дио је ми ни-
кон теј нер за ба ца ње ис тро -
ше них ба те ри ја. 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, као
и не фор мал не гру пе мла дих.

По зи ву Се кре та ри ја та за
за шти ту жи вот не сре ди не
Град ске упра ве Пан че ва ода -
зва ли су се 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.

Да под се ти мо, 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.

ОДР ЖА НА ЕКО-АК ЦИ ЈА

Сат за пла не ту

го ди на по слу је у окви ру ком -
па ни је „Бо жић и си но ви”. Тим
по во дом раз го ва ра ли смо с
Ни ко лом Еги ћем, ге не рал ним
ди рек то ром те фир ме.

Пре ма ње го вим ре чи ма, др -
жа ва сва ке го ди не до де љу је
но вац за по кри ва ње тро шко ва
трет ма на опа сног от па да, за
збри ња ва ње опа сних ма те ри ја
до би је них по окон ча њу ре ци -
кла жног по ступ ка, као и за са -
ку пља њу от па да.

– Овај на чин фи нан си ра ња
је у скла ду са ЕУ стан дар ди ма.
Про блем је то што но вац од
еко-так са об ве зни ка – уво зни -
ка и про из во ђа ча но вих про из -

ни у Омо љи ци мо гли да ра де.
Пре ра ди ли смо опа сан от пад,
али смо мо ра ли да ве ћу ко ли -
чи ну опа сних ма те ри ја из ве зе -
мо у ино стран ство и да пла ти -
мо за њи хо во уни шта ва ње и
од ла га ње, јер Ср би ја не ма та -
ква по стро је ња. Ову услу гу на -
ши европ ски парт не ри на пла -
ћу ју по ви со ким це на ма, та ко
да су тро шко ви по том осно ву
ве о ма ве ли ки. При ме ра ра ди,
у рас хлад ним уре ђа ји ма по -
сто је фре о ни, ко је мо ра мо да
из ве зе мо у Не мач ку, јер у на -
шој зе мљи не по сто ји фир ма
ко ја ће тре ти ра њем збри ну ти
овај гас. Тро шко ви тран спор та

Си ту а ци ја је пот пу но ап -
сурд на, јер и по ред све га, за -
вр шни ра чу ни „Бо жи ћа” ни су
не га тив ни на кра ју го ди не,
али ка ко ка же Егић, по сло ва -
ње је на иви ци рен та бил но -
сти. До би је на сред ства по кри -
ва ју тро шко ве ре а ли зо ва ног
по сла, као и део пла ни ра ног
за те ку ћу го ди ну (пр вих не ко -
ли ко ме се ци). Услед то га
фир ма је при ну ђе на да по ди -
же кре ди те по ве о ма ло шим
усло ви ма, ка ко би на ста ви ла
свој рад и пла ћа ла те ку ће тро -
шко ве ко ји пра те про цес ре -
ци кла же. Егић сма тра да др -
жа ва мо ра си стем ски да про -



Удружење „На пола пута”, уз
финансијску помоћ аустра-
лијске амбасаде, тренутно
спроводи пројекат „Активни
почетак”, чији је циљ да пру-
жи подршку деци с развојним
сметњама и њиховим родите-
љима, и то од најранијег узра-
ста детета.

– Кроз пројекат се реализују
три различите врсте активно-
сти намењене деци с развој-
ним сметњама, а то су: инди-
видуални рад с дефектологом,
музичке радионице и спортић.
На овај начин радимо на уна-
пређењу психомоторног разво-
ја, социјализацији и поспеши-
вању капацитета и потенција-
ла које свако дете већ поседу-

је. Поред активности за децу,
оформљен је и Родитељски
клуб, у оквиру којег се пружа
подршка родитељима како би
се лакше носили с бројним
изазовима који се пред њих
постављају. Клуб омогућава
размену искустава и инфор-
мација, те представља простор
за међусобно оснаживање ро-
дитеља – истакла је Марина
Куриљ, реализаторка услуга
социјалне заштите у удружењу
„На пола пута”.

Она је напоменула и то да све
активности реализује стручни
тим тог удружења, уз велику по-
дршку Маштаонице „Моје ср-
цуленце”, клуба „СМС фитнес”
и играонице „Острво са бла-
гом”. Пројекат ће трајати до
краја године, а сви они који же-
ле да учествују у њему, могу се
јавити удружењу „На пола пута”
путем телефона 341-960, сваког
радног дана од 9 до 15 сати.

Четвртак, 30. март 2017.
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Ху ман, ху ма ни ји, 
нај ху ма ни ји – за по слен
у Кућ ној не зи

Обе ле жене две 
де це ни је по сто ја ња

За ни ма ња ле ка ра и ме ди цин -
ских тех ни ча ра с пра вом су свр -
ста на ме ђу нај ху ма ни ја, но
ште та је што ком па ра ци ја при -
де ва у срп ском је зи ку не по зна -
је ка те го ри ју из над су пер ла ти -
ва, јер има жи вот них по зи ва чи -
ја се ве ли чи на и зна чај не мо гу
аде кват но из ме ри ти ре чи ма.

Та кав је слу чај упра во с ко -
лек ти вом Слу жбе кућ ног ле че -
ња пан че вач ког До ма здра вља,
ко ја је у че твр так, 23. мар та,
скром ном про сла вом обе ле -
жи ла две де це ни је по сто ја ња.

Над љу ди
Њих је да на ест – два ле ка ра, се -
дам тех ни ча ра и два во за ча –
спа да у ону ка те го ри ју љу ди за
ко је вам не до ста је до вољ но ле -
па реч да би сте их ока рак те ри -
са ли. Се дам да на у не де љи,
365/6 да на у го ди ни они су на
за дат ку – че сто та мо где је нај -
те же: на по при шту бор бе из ме -
ђу жи во та и смр ти; та мо где у
не ма лом бро ју слу ча је ва бо -
лест, на жа лост, са вла да чо ве ка;
та мо где се на да по ла ко али си -
гур но га си. Они су ту да, на кон
бол нич ког ле че ња, бол ни цу
„пре не су” у до мо ве па ци је на та:
да их не гу ју, ви да ју им ра не и
да чи та вој по ро ди ци по ну де
ме лем са чи њен од то плих ре чи,
по др шке, уте хе и охра бре ња.

Је да на ест ве ли чан стве них
ра ди свој по сао ин стру мен ти -
ма о ко ји ма се не учи у шко ла -
ма – љу бав, ху ма ност и твр до -
гла ва ве ра у оздра вље ње три су
„ре кви зи та” без ко јих они не
по ла зе из сво јих про сто ри ја на
пр вом спра ту ам бу лан те „Стре -
ли ште” ка до мо ви ма обо ле лих.

ЈУ БИ ЛЕЈ СЛУ ЖБЕ КУЋ НОГ ЛЕ ЧЕ ЊА

ХЕ РО ЈИ С ЛИ НИ ЈЕ ИЗ МЕ ЂУ ЖИ ВО ТА И СМР ТИ

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ
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Кожан

ХРОНИКА

С пр вим да ни ма про ле ћа
схва ти мо да смо про те кле
зи ме пре те ра ли с ко ли чи ном
хра не и да смо за по ста ви ли
фи зич ку ак тив ност. То се од -
ра зи ло на ки ло гра ме, али и
на то нус ко же те ла. Сто га се
мно ги ма од нас у ово до ба го -
ди не не сви ђа соп стве ни од -
раз у огле да лу.

Пра ви пут ка ре ша ва њу
ових про бле ма мо гу ута ба ти
пра вил на ис хра на и фи зич ка
ак тив ност. Но за то је по треб -
но вре ме, ко је са да не ма мо,
јер је ле то бли зу. На сре ћу,
по сто је и бр за ре ше ња: ин -
јек ци о на ли по ли за и ан ти це -
лу лит про гра ми. Ин јек ци о -
ном ли по ли зом не мо же мо
ски ну ти мно го ки ло гра ма,
али мо же мо ре ши ти „го ру ће
про бле ме” на го ми ла не у пре -
де лу сто ма ка, бе да ра, из над
ко ле на, над лак ти ца... Као
основ на ам пу ла за раз град њу
ма сти ко ри сти се де р ма ста -
би лон, а до да ју се и не ке ак -
тив не суп стан це, по пут си -

лор га ми на, ко је ће учвр сти ти
ко жу и по ди ћи то нус. Основ -
ни са сто јак дер ма ста би ло на
је со ја, ко ја има ве ли ку моћ
раз град ње ли пи да. Ли по ли -
тик се убри зга ва ин јек ци ја -
ма, а сам трет ман је брз, без -
бо лан и ве о ма учин ко вит.
По на вља се на три не де ље и
до вољ но је ура ди ти га у про -
се ку од два до че ти ри пу та.

Ан ти це лу лит ма са же и
лим фне дре на же су не за ме -
њи ви трет ма ни у ре ша ва њу
про бле ма с це лу ли том. Оне
и те ка ко до при но се и сма -
ње њу оби ма. Ан ти це лу лит
ма са же је до бро ком би но ва -
ти с још не ким трет ма ни ма,
као што су раз не ма ске на
ба зи ал ги, али и крио (хлад -
ни) и тер мо (то пли) ге ло ви
за убр за ње цир ку ла ци је и
по кре та ње ор га ни зма да из -
ба ци ток си не, а са мим тим и
ма сне на сла ге. Та ко ђе је до -
бро под врг ну ти се трет ма ну
ра дио-та ла си ма, ко ји за те жу
ко жу ства ра ју ћи ко ла ген.

Ме зо те ра пи ја, без об зи ра
на то да ли се ра ди ин јек ци -
о но или дер ма ро ле ри ма, да -
је од лич не ре зул та те у бор би
с ви шком ки ло гра ма и це лу -
ли том, као и код за те за ња
ко же. За ово ле то ће мо ис ко -
ри сти ти бла го де ти ко зме ти -
ке и ме ди ци не, али ће мо и
обе ћа ти се би (и одр жа ти
обе ћа ње!) да ће мо се здра во
хра ни ти и мар љи во тре ни -
ра ти од са да па за на век.

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

Не ка ко с про ле ћа
ома ли нам оде ћа

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко од нас се
са мо то ком јед ног да на на ђе
мно го пу та у уло зи не ког ко
про су ђу је и кри ти ку је, али и
у уло зи оног ко је и сам кри -
ти ко ван. Као да нам је на -
сле ђем пре нет дар да се у
све и сва шта раз у ме мо, до те
ме ре да чак да је мо се би за
пра во да про це њу је мо рад и
за ла га ње не ко га ко је про фе -
си о на лац и ве ли ки струч њак
у свом по слу. На сре ћу по
„кри ти ча ре”, ве ли ка ве ћи на
оних ко ји ма се кри ти ке упу -
ћу ју (и то нај че шће реч ни ком
„до стој ним” под не бља и тра -
ди ци је), ни ка да не ће има ти
вре ме на ни же ље да обра те
па жњу на „све зна ју ће и бо гом -
да не струч ња ке”, ко ји про це -
њу ју њи хов жи вот.

Ско ро увек ће кри ти ка би -
ти из јед на че на са осу дом, и
то с пра вом, јер чак и они ко -
ји ма је у опи су по сла да кон -
тро ли шу и упу ћу ју кон струк -
тив не кри ти ке, углав ном не
уме ју то да ура де на при ме -
рен на чин. Кри ти ка ће го то во
увек би ти до жи вље на лич но,
јер је и упу ће на на лич ност.
Сам по ку шај да се ути че на
не чи је ми шље ње до ве шће
са мо до још твр до гла ви јег
нео д сту па ња од ње га. По
пра ви лу, упу ће на јав но, кри -
ти ка иза зи ва са свим су прот -
ну ре ак ци ју од же ље не. По -
сма трај те де те ко је се ду ри и
не ве што бра ни од ро ди тељ -
ске кри ти ке, а при том не ма

ни нај ма њу на ме ру да про -
ме ни по на ша ње. Пу бер тет је
сам по се би те жак и пун но -
вих жи вот них иза зо ва и та да
је по др шка од ра слих не про -
це њи ва. У овом нај о се тљи ви -
јем пе ри о ду од ра ста ња кри -
ти ка се увек до жи вља ва као
не до ста так љу ба ви и иза зи ва
са свим су про тан ефе кат. С
го ди на ма се не ка ко на у чи мо
„тр пље њу” и „гу та њу” свих
не при јат но сти до жи вље них
то ком да на. Но то по тра је са -
мо до тре нут ка ка да на и ђе
не ко „сла би ји” од нас, на ко -
га ми са ми по том из ли је мо
бу ји цу лич ног не за до вољ ства
и огор че но сти. У го ди на ма
кад се жи вот уре же у бра зде
и ожиљ ке на те лу и ду ши и
ка да са мо ћа нај ви ше бо ли,
мно ги се огр ћу ре чи ма пре -
ко ра и кри ти ке пре ма они ма
ко јих су нај ви ше жељ ни, не -
све сни да их на тај на чин још
ви ше од би ја ју од се бе.

Но се ти те се: ни су ре чи те
ко је нас по вре ђу ју, не го осо -
ба ко јој смо то (углав ном не -
све сно) до зво ли ли. Кри ти ка
је нај бо ља и нај ко ри сни ја
ка да је упу ће на од пра ве
осо бе. То је не ко ко је ау то -
ри тет из обла сти за ко ју упу -
ћу је кри ти ку, и то по ка зу је
сво јим зна њем, по на ша њем
и ста вом. Кон струк тив на
кри ти ка се не од но си ди -
рект но на осо бу, већ на оно
што је по гре шно ура ђе но и
са др жи смер ни це за мо гу ћу
по прав ку. Ако је увек из го -
во ре на у „че ти ри ока”, уз
прет ход ну јав ну по хва лу до -
бро ура ђе ног, из ре че на кри -
ти ка не ће угро зи ти ни ко га и
де ло ва ће у сме ру ис пра вља -
ња гре шке. Да би смо да ва ли
кри ти ке, тре ба да бу де мо и
струч ни ји, а не са мо ста ри -
ји. С дру ге стра не, ис кре не
по хва ле мо же мо да упу ти мо
сва ко ме без из у зет ка уз обо -
стра но до бар осе ћај.

Кри ти ка или по хва ла –
од лу ка је, као и увек, са мо
на ва ма!

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

– По ред ме ди цин ских услу га
ко је пру жа мо, нај бит ни ји нам
је тај пси хо ло шки мо ме нат –
во ди мо ра чу на о то ме ка ко ће -
мо при ћи сва ком па ци јен ту,
али и сва ком чла ну ње го ве по -
ро ди це. Оно што про жи вља ва -
мо то ком кућ них по се та, че сто
је ве о ма те шко, јер ми с па ци -
јен ти ма оста је мо до са мог кра -
ја њи хо ве бор бе. Сва та ис ку -
ства де лом по не се мо и сво јим
ку ћа ма. Не мо гу ће је не при ма -
ти к ср цу нај те же људ ске при че,
али ве ли ка љу бав пре ма на шем
по зи ву је оно што нас по кре ће
и мо ти ви ше да на ста ви мо да ље
– ис та кла је Го ри ца По по вић,
глав на се стра.

За хва љу ју ћи по др шци Град -
ске упра ве, Слу жба се пре две
го ди не пре се ли ла у ре но ви ра -
ни про стор на Стре ли шту. Ди -
рек тор ка До ма здра вља мр Да -
ни је ла Ри стов ски Кор ниц по -
твр ди ла је да је Кућ ној не зи
нео п хо дан број ни ји тим, али
је на гла си ла да од лу ка о то ме
да ли ће не што би ти учи ње но у
том по гле ду не за ви си од ме -
наџ мен та уста но ве, већ од но -
вог ка дров ског пла на ко ји
уско ро тре ба да стиг не из Ми -
ни стар ства здра вља.

– Еки пу ко ја од ла зи на те -
рен чи не ле кар, тех ни чар и во -
зач. Адре су на ко ју кре ће мо
од ре ђу ју упу ти ле ка ра из бол -
ни це, о чи јим па ци јен ти ма на -
ста вља мо да бри не мо. Нај че -
шће су то кар ди о ло зи, ин тер -
ни сти, хи рур зи, ор то пе ди и
он ко ло зи. Рад ним да ни ма, у
пе ри о ду од 7 до 19 са ти, ко ли -
ко нам тра је рад но вре ме,
има мо 12–16 по се та, а па ци -
јен ти ма смо на рас по ла га њу и
ви кен дом. Број но ста ње за по -
сле них нам је на до њем ни воу
тех но ло шког оп ти му ма, али
не до пу шта мо да се то при ме -
ти. Мо ра све да се по стиг не,
ал тер на ти ве не ма мо – ка же др
Ве ли бор Ра ду си но вић, на чел -
ник Слу жбе.

Не кад и сад
На обе ле жа ва њу ју би ле ја био
је и прим. др Ђу ра На у мо вић,
не ка да шњи ди рек тор Здрав -
стве ног цен тра „Ју жни Ба нат”,
у чи је вре ме и уз чи ји ан га -
жман је 1997. го ди не осно ва на
Слу жба кућ ног ле че ња. Он је с
при сут ни ма по де лио сво је
ути ске о то ме ка ко су из гле да -
ли по че ци, али и ка ко му се
рад Слу жбе чи ни да нас.

– Слу жба је са да већ до би ла
ве ћи ка дар и дру га чи ји про -
стор. Иде ја да под окри љем та -
да шњег Здрав стве ног цен тра
отво ри мо ова кво оде ље ње, до -
шла је од јед не на ше слу жбе ни -
це. У то вре ме кућ но ле че ње
ни је би ло та ко раз ви је но у на -
шој зе мљи. По сто ја ло је у тек
не ко ли ко гра до ва, ко је смо об -
и шли ка ко би смо на њи хо вим
ис ку стви ма из гра ди ли те ме ље
на ше слу жбе. Основ ни циљ нам
је био не пре кид ни раз вој и ши -
ре ње. Ме ђу тим, од са мог по -
чет ка има ли смо ка па ци тет да
оп слу жу је мо са мо пан че вач ко
је згро. На жа лост, то се ни да нас
ни је мно го про ме ни ло, а има
те шких па ци је на та и ван гра да.
Ово је иза зов у чи јем ре ша ва њу
тре ба да по мог ну ви ше ин стан -
це – на гла сио је На у мо вић.

Љу бав као по кре тач
Иа ко број па ци је на та ко ји има ју
по тре бе за кућ ним ле че њем ни је
ма ли, ни ка да се ни је де си ло да
оче ки ва на по моћ из о ста не. И то
не са мо она тех нич ка, ко ја се са -
сто ји од пре ви ја ња ра на, да ва ња
вен ске те ра пи је, пла си ра ња ка -
те те ра или ва ђе ња ко на ца, већ и
она мно го зна чај ни ја – људ ска.

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ове коц ки це су за пра во вр -
ста енер гет ских пло чи ца.
Као што је по зна то, енер гет -
ске пло чи це су бо га те ну три -
тив ним вред но сти ма, хран -
љи ве су и да ју ин стант енер -
ги ју, па се пре по ру чу ју као
ужи на пре тре нин га или као
ме ђу о брок. Та ко ђе, мо же те
да их по не се те на пут, јер
мо гу ду го да тра ју, а у тре -
нут ку за до во ља ва ју глад или

ма њак енер ги је. По ред то га,
мо же те их сло бод но уба ци ти
на та њир са сит ним ко ла чи -
ма на пра знич ној тр пе зи, јер
су и де ко ра тив не.

Ку пов не ва ри јан те су обич -
но ску пе, али и че сто пу не не -
по треб них ше ће ра и раз ли чи -
тих не же ље них са сто ја ка. За -
то је нај бо ље да их пра ви те
са ми, а при пре ма је вр ло јед -
но став на.

Са стој ци: 100 г су ве бру сни це, 100 г не сла ног ба де ма и 100 г све -

жих ур ми.

При пре ма: Бру сни це по то пи ти у во ду да ма ло на бу бре, а за тим про -

це ди ти и про су ти во ду. Ба дем ис пе ћи и са мле ти. Ур ме по то пи ти у то -

плу во ду, па по сле не ко ли ко ми ну та па жљи во ољу шти ти и из ва ди ти

им ко шти це. Све три на мир ни це ста ви ти у сец ко и ме ша ти док се не

сје ди не. Ма ли пра во у га о ни ка луп об ло жи ти алу ми ни јум ском фо ли јом.

Ути сну ти сме су у ка луп и из рав на ти. Оста ви ти ка луп у фри жи де ру пре -

ко но ћи. Ују тру из ва ди ти из ка лу па, укло ни ти фо ли ју и исе ћи но жем

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

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

Коц ки це од ба де ма

Кри ти ча ри

ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Подршка деци са
сметњама у развоју

Раз ме на ис ку ста ва и ски ци ра ње бу дућ но сти
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• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ

И СКРОБА У ФЕЦЕСУ

Цена: 600 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗЕ УРЕЕ И КРЕАТИНИНА 

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• ТУМОР-МАРКЕР PSA

Цена: 650 динара

• ТУМОР-МАРКЕР fPSA

Цена: 750 динара

Четвртак, 30. март 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О



Књига „Друштва свога доба”,
чији су аутори академик Васи-
лије Крестић и историчарка
др Ивана Спасовић, предста-
вљена је у петак, 24. марта, у
Народном музеју. Објављена
је поводом обележавања 175
година постојања Српске ака-
демије наука и уметности

(САНУ), а посвећена је прете-
чама академије – Друштву
српске словесности и Српском
ученом друштву.

Крестић је говорио о исто-
рији и облику претеча Српске
академије наука и уметности.

– Направили смо један кра-
так историјски осврт и за сва-

ког ко се занима за историју
академије, културу и науку тог
времена поставили, чини ми
се, неке јасне ставове и дошли
до закључка да та друштва заи-
ста заслужују свако признање и
поштовање. Дакле, поред свих
несугласица и лутања која су
имали, у сваком случају заслу-
жују да се каже да су то били
претходници свих наших науч-
них дисциплина и наших ин-
ституција какве су не само Срп-
ска академија наука и уметно-
сти него и Народна библиотека
и Народни музеј – објашњава
академик Василије Крестић.

Он је истакао да се друштво
пре свега бавило изучавањем
и неговањем народног језика
и књижевности, али и поста-
вљањем темеља архивима и
музејима, пропагирањем при-
родних и друштвених наука у
народу, успостављањем веза с

културним и научним центри-
ма у Европи.

Ивана Спасовић је своје из-
лагање посветила члановима
друштава, угледним уметни-
цима и научницима, али и
обичним људима из свих дело-
ва Србије – „забити” и „варо-
ши” – који су слали старине и
имали свест да ослобођена Ср-
бија треба да сакупља и сачува
своје вековно културно благо.

Друштво српске словесности
основано је 1841. године, а у пе-
риоду од 1864. до 1886. делова-
ло је под именом Српско учено
друштво. Као највиша установа
науке и уметности српског на-
рода заслужно је за успон Кне-
жевине односно Краљевине Ср-
бије на свим пољима.

Књига „Друштва свога доба”
заснована је на архивској грађи,
а у њој су фотографије, карте,
одломци из рукописа...

Ба лет ска пред ста ва „Ме ри
По пинс” пле сног клу ба „Ба ле -
ри на” пре ми јер но је из ве де на
у пе так, 24. мар та, у дво ра ни
Кул тур ног цен тра.

Сто ше зде сет пле са ча из
Пан че ва, Стар че ва, Ка ча ре ва,
Но вог Се ла, Омо љи це и Де бе -
ља че, уз ра ста од не пу не три
го ди не до ше сна ест го ди на,
пред ста ви ло се пред број ном
пу бли ком.

„Ме ри По пинс” ће се игра ти
и у ју ну, на за вр шном кон цер -
ту пле сног клу ба. На та ша Је -
ла ча Вој во дић, ко ре о граф ки -
ња, ка же да ће се у на ред ном
пе ри о ду при пре ма ти за Европ -
ско пр вен ство у За гре бу, где ће
на сту пи ти нај бо љи пле са чи, и
за на ше др жав но пр вен ство,
ко је ће би ти при ре ђе но 20. ма -
ја у Но вом Са ду. Пле сни клуб
„Ба ле ри на” би ће и до ма ћин
Ме ђу на род ног но во го ди шњег

ку па, ко ји ће би ти одр жан кра -
јем де цем бра у Кул тур ном
цен тру Пан че ва.

Му зи ка
Пе так, 31. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт Та ње Јо ви ће вић и бен да „Зо на Б”.

Недеља, 2. април, 9.30, Успенски храм: премијерно изво-
ђење седмог духовног концерта „Дођите, обрадујмо се Госпо-
ду” Дмитрија Бортњанског на нашим просторима у оквиру
свете литургије, а поводом сто осамдесет година постојања
Панчевачког српског црквеног певачког друштва.

По не де љак, 3. април, 20 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт са ста ва „Srđan Ivanović Blazin’ Quartet” (Фран цу ска).
Гост ће би ти ги та ри ста Бран ко Три јић.

Сре да, 5. април, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:
кон церт со ло пе ва ча из кла се про фе сор ке Та тја не Сто јиљ ко вић.

Че твр так, 6. април, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт пи ја ни сте Вла ди ми ра Гли го ри ћа. Го сти ће би ти Миа
Ко ва че вић (ви о ли на) и Са ша Мир ко вић (ви о ла).

Из ло жбе
По не де љак, 3. април, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: отва ра ње из ло жбе „Мо гу ће не мо гу ће” До руа Бо си о ка.
На шем нај по зна ти јем афо ри сти ча ру дру штво ће пра ви ти
ње гов ко ле га и на гра ђи ва ни афо ри сти чар Зо ран Т. По по вић.

Књи жев ност
Че твр так, 6. април, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: про мо ци ја но ве књи ге афо ри за ма „Зи до ви на хо ри зон ту”
Алек сан дра Баљ ка.

Пред ста ве
Су бо та, 1. април, 18 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пред ста ва „Ве се ле се дам де се те”, ко ју ће из ве сти чла но ви
Клу ба за од ра сла и ста ра ли ца.

Те мат ски про грам
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”.

Су бо та, 1. април, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
пре да ва ње „Анк си о зност и па нич ни на па ди”, ко је ће одр жа -
ти не у роп си хи ја тар др Жељ ко Ро дић.

Уто рак, 4. април, 19 са ти, На род ни му зеј Пан че во: по чи ње
тре ћи ци клус пре да ва ња у окви ру про јек та „Сто фо то гра фи -
ја за 100 ми ну та”, ко ји је по све ћен ва жним лич но сти ма и до -
га ђа ји ма из кул ту ре и исто ри је Пан че ва. Пр во пре да ва ње
би ће по све ће но жи во ту и де лу ци ри шке док то рант ки ње и пр -
ве ле кар ке у Угар ској др Ма ри је При те. О овој зна ме ни тој и
за бо ра вље ној Пан чев ки го во ри ће др Ива на Спа со вић.

Про грам за де цу
Су бо та, 1. април, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред ста ва за
де цу „Пе пе љу га” про дук ци је „Хај де об ра дуј дан” из Бе о гра да.

КУЛТУРА
Четвртак, 30. март 2017.
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Културни телекс
ТРИ РО МА НА ПА НА БУ ЈУ КА СА

СВА КИ ЧО ВЕК У СЕ БИ ИМА ДВЕ СТРА НЕ
Раз ли чи те књи ге ко је
по ве зу је стил

Фран ко фо ни ја и у
Град ској би бли о те ци

Три ро ма на – „Ана, за што?”,
„Ку ку ри ку” и „Те то ва жа”, чи ји
је ау тор ка над ски пи сац Пан
Бу ју кас, пред ста вље на су у че -
твр так, 23. мар та, у чи та о ни ци
Град ске би бли о те ке. О књи га -
ма су, по ред ау то ра, го во ри ли
књи жев ник Ва са Пав ко вић,
глав ни уред ник из да вач ке ку -
ће „Ал ба трос плус” Ја гош Ђу -
ре тић и ме ди ја тор ка Је ле на
Ан ге лов ски, а пу бли ку је по -
здра ви ла и пред став ни ца ка -
над ске ам ба са де Ол ги ца Ма -
рин ко вић.

Ро ма ни „Ку ку ри ку” и „Те то -
ва жа” не дав но су иза шли из
штам пе, а „Ана, за што?” по ја -
вио се 2009. го ди не. Ја гош Ђу -
ре тић ка же да је те ма пр вог
ро ма на „Ана, за што?” веч на и
не ис црп на – нео ства ре на љу -
бав, а у по след ња два пре по -
зна је је дан по е тич ки став – да
не по сто ји та ко ве ли ка и бит на
раз ли ка из ме ђу ре ал ног и иде -
ал ног, има ги нар ног и ствар -
ног, из ме ђу оно га што је сте и
што би тре ба ло и што би евен -
ту ал но мо гло да бу де.

– Та раз ли ка је по мер љи ва и
ре ла тив на, та ко да за ви си ко -
ли ко од ка рак те ри сти ка објек -
тив не ствар но сти, то ли ко и од
ства ра лач ке сна ге са мог ау то ра
ко ји се сво јим де лом укљу чу је
у ту ствар ност. Тај спи са тељ ски
уни вер зум је нео гра ни чен, али

је и жи вот пре пун мно гих мо -
гућ но сти, исто вре ме но и мно -
гих огра ни че ња, не из ве сно -
сти и вра то лом них обр та. С
дру ге стра не, са ма умет нич ка
тво ре ви на, у овом слу ча ју
књи жев на, ка да уђе у објек -
тив ну ствар ност као не што
но во, не што што до гра ђу је
ствар ност ко ја нас окру жу је,
та ко ђе по ста је не што објек -
тив но и пре тен ду је да бу де
де ло твор ни чи ни лац – об ја -
шња ва Ђу ре тић.

Књи жев ник Ва са Пав ко вић
уо ча ва ве ли ке про ме не у пи са -
њу Бу ју ка са, то ли ке да се за -
пи тао да ли је ро ма не пи сао
исти чо век или су их пи са ли
не ки дру ги љу ди под псе у до -
ни ми ма.

– Ме ђу тим, стил је тај ко ји
по ве зу је ова три ро ма на, ко ји
по твр ђу је да је то де ло Па на
Бу ју ка са. Ка ко су те књи ге за -

Из ло жба цр те жа Је ле не Или -
јин и Не ве не Авра мов отво ре -
на је у че твр так, 23. мар та, у
га ле ри ји До ма омла ди не.

Ра до ви Је ле не Или јин углав -
ном пред ста вља ју пор тре те њој
бли ских осо ба, пр ви пор трет
ко ји је на цр та ла – Де сан ке
Мак си мо вић, а из ло же не су и
три ње не гип са не скулп ту ре.

– Да би не ко на пра вио скулп -
ту ру, пр во мо ра да на пра ви го -
ми лу цр те жа, јер је скулп ту ра
за пра во фор ма хи ља ду цр те жа
у јед ном и мо дел тре ба да по -
сма тра мо с мно го стра на да би -
смо мо гли да на пра ви мо
скулп ту ру, та ко да је то за пра во
све по ве за но, али ја у прин ци пу
ви ше во лим скулп ту ре. Ви ше
да јем се бе док их ра дим и ви ше
ужи вам у то ме – от кри ва мла да
умет ни ца.

Не ве на Авра мов се пред ста -
ви ла цр те жи ма ма лих фор ма та.

– По ку ша ла сам да пред ста -
вим про цес от кри ва ња људ ске
при ро де, кроз фи гу ра ци ју, ап -
страк ци ју и по крет, не ке си ту -
а ци је ко је ме окру жу ју и ре ак -
ци је на свет око ме не – об ја -
сни ла је она.

Је ле на Или јин је сту дент ки -
ња Фа кул те та ли ков них умет -
но сти у Бе о гра ду, од сек ва јар -
ство. Пре упи са на фа кул тет
цр та ла је у ате љеу До ма омла -
ди не Пан че во, као и у ате љеу
по ро ди це Де ра нић. Не ве на
Авра мов је за вр ши ла је сред њу
шко лу за умет нич ке за на те
„Тех но арт Бе о град”. Ди пло ми -
ра ла је на Ви со кој шко ли ли -
ков них и при ме ње них умет но -
сти стру ков них сту ди ја у Бе о -
гра ду, од сек ли ков на кул ту ра.
Пр ву са мо стал ну из ло жбу има -
ла је 2013. го ди не у Стар че ву, а
уче ство ва ла је и на не ко ли ко
ко лек тив них из ло жби.

Бег у нир ва ну

МОЈ избор МОЈ

Ко ста Или јин, 

ин же њер за шти те на ра ду

ГРА ФИЧ КА НО ВЕ ЛА: „По -
вра так Мрач ног Ви те за” је
ге ни јал но оства ре ње аме -
рич ког стрип-ау то ра Френ ка
Ми ле ра. Он за свој три де се -
ти ро ђен дан ни ка ко ни је мо -
гао да се по ми ри са чи ње ни -
цом да ће по ста ти ста ри ји за
го ди ну да на од свог оми ље -
ног стрип-ју на ка Бет ме на,
па је пре у зео ствар у сво је
ру ке и на чи нио га је два де -
сет го ди на ста ри јим не го
што је до тад био пред ста -
вљан. Овим де лом је раз би -
јен мо но то ни кли ше ко ји је
пра тио чу ве ног су пер ју на ка.
Сам лик Бет ме на је до ста
мрач ни ји у овом из да њу, али
је при ка зан с мно го ви ше ду -
би не и стра сти. Ми ле ров
при каз Бет ме на је ка сни је
до ста ути цао на чу ве ну три -
ло ги ју Кри сто фе ра Но ла на,
јед ну од мо јих оми ље них.

ИЗ ЛО ЖБА: Про шлог мар та
у Бе о гра ду је по ста вље на из -
ло жба „Бо жан стве ни све то -
ви” ау то ра Сал ва до ра Да ли -
ја. На њој је би ло при ка за но
пре ко 240 Да ли је вих гра -
фич ких ли сто ва. Ин те ре -
сант но ми је би ло то што је
из ло жба би ла спој два ју ге -
ни ја: Да ли ја и Дан теа Али -
ги је ри ја.

Ови ра до ви су на ста ли
1950. го ди не, на се дам сто ту
го ди шњи цу Дан те о вог ро ђе -
ња, ка да је ита ли јан ска вла да
ан га жо ва ла Да ли ја да ра ди
илу стра ци је за по себ но из да -
ње „Бо жан стве не ко ме ди је”.
Књи га је на и шла на не го до -
ва ње ко му ни стич ке пар ти је,

ко ја је би ла про тив ра си па ња
нов ца, као и на ци о на ли ста,
ко ји ни су же ле ли да Шпа нац
илу стру је ита ли јан ског пе -
сни ка, па је вла да на кра ју
из да ла са мо се ри ју су ве нир -
ских по штан ских ма ра ка.

На из ло жби су би ла при -
ка за на и де ла из ње го вих
нај о бим ни јих опу са: „Би -
бли ја са кра”, „Да ли је ви ко -
њи” и „Hommage a Leonardo
da Vinci”.

ФИЛМ: „Еди зва ни Орао”
ми је из у зет но драг филм,
јер пра ти раз вој јед ног не ти -
пич ног спор ти сте, не то ли ко
та лен то ва ног ко ли ко од ва -
жног бри тан ског ски ја ша,
ко ји ни кад ни је пре стао да
ве ру је у се бе, чак и ка да су
га сви дру ги от пи са ли.
Мајкл Едвардс (Та рон Еџе р -
тон), по ред свих сво јих не -
да ћа, ус пео је да се до мог не
нор ме за Зим ске олим пиј -
ске игре у Кал га ри ју 1988.
Мо жда ни је ус пео да осво ји
ме да љу, али је сва ка ко осво -
јио ср ца пу бли ке ши ром
све та сво јом хра бро шћу и
упор но шћу.

ЦР ТЕ ЖИ ЈЕ ЛЕ НЕ ИЛИ ЈИН И НЕ ВЕ НЕ АВРА МОВ

От кри ва ње људ ске при ро де

Страну припремила 
Милица

Манић

ПРЕ МИ ЈЕ РА БА ЛЕТ СКЕ ПРЕД СТА ВЕ

Ме ри По пинс

ми шље не, ка ко су ре а ли зо ва -
не, ка кве су њи хо ве иде је – то
се ствар но ап со лут но раз два ја
и чи ни их дру га чи јим. Као
што би на не кој из ло жби би ле
три сли ке из три раз ли чи те
фа зе ра да не ког ау то ра, па он -
да ви за ста не те и за пи та те се
ка ко је он до шао из јед не фа зе
у дру гу, чу ди те се, али сли ка
ма ње или ви ше при вла чи па -
жњу – ре као је Пав ко вић.

Као јед ну од за јед нич ких
ли ни ја ових три ју ро ма на Је -
ле на Ан ге лов ски ви ди ве чи ту
ди ја лек ти ку у све ту – бор бу
до бра и зла. Она при ме ћу је да
ау тор о да на шњем све ту пи ше
у фор ми ми та и бај ке.

Бу ју кас сма тра да сва ки чо -
век у се би има обе стра не.

– Сва ки лош лик има у се би и
не што до бро. И та бла гост у
сва кој осо би, у сва ком од нас
по сто ји, а ми, на рав но, нај ви ше

вре ме на гу би мо у жи во ту ка да
смо нео д луч ни, али не по сто ји
ни јед на осо ба на овом све ту ко -
ја се не пи та с вре ме на на вре -
ме шта би би ло да сам иза брао
не што дру го, не ку дру гу си ту а -
ци ју, не ког дру гог чо ве ка, да
сам се опре де лио за ону, а не за
ову стра ну. Чак је и Исус Христ
осе ћао у се би и до бро и ло ше –
об ја шња ва пи сац.

У Ср би ји је до ступ но го то во
три сто ти не на сло ва ка над -
ских ау то ра. Пред став ни ца ка -
над ске ам ба са де Ол ги ца Ма -
рин ко вић ис та кла је за до вољ -
ство што се и Град ска би бли о -
те ка при кљу чи ла обе ле жа ва њу
„Да на фран ко фо ни је”, ко ји се
одр жа ва ју у мар ту. До да ла је
да Бу ју кас пред ста вља, што се
Ка на де ти че, спој књи жев ног
ду а ли те та, јер се у Ка на ди го -
во ре и ен гле ски и фран цу ски,
а он пи ше на оба је зи ка.
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Друштва свога доба



Удру же ње гра ђа на „На ше Но -
во Се ло” је не вла ди на и не про -
фит на ор га ни за ци ја осно ва на
пре рав но две го ди не ра ди уна -
пре ђе ња жи во та у се лу. Чи не је
ма хом мла ди љу ди ко ји ма ни у
да на шње вре ме гр че ви те бор бе
за ег зи стен ци ју и дра стич ног
па да мо ра ла ни је стра на же ља
да у сво јој сре ди ни по пра ве оно
што је у њи хо вој мо ћи.

У скла ду с тим, Удру же ње је
до са да ор га ни зо ва ло број не ак -
ци је – од чи шће ња се ла, пре ко
књи жев них ве че ри, три би на и
ра зних кре а тив них ра ди о ни ца,
до ак ци ја до бро вољ ног да ва ња
кр ви. Но вац за ре а ли за ци ју про -
је ка та нај че шће је при ку пљан
ор га ни зо ва њем ху ма ни тар них
жур ки у ло кал ним ка фи ћи ма.
На тај на чин за ло кал ну ам бу -

лан ту при ба вље ни су пулс ни ок -
си ме тар, ото скоп, хи рур шки сет
и ба лон за ре а ни ма ци ју.

По ред то га, за хва љу ју ћи успе -
шном на сту пу на град ским кон -
кур си ма, по ста вље не су кан те за

од ла га ње сме ћа у це лом ме сту,
а сад њом че ти ри сто мла ди ца
др ве ћа оформ љен је ве тро за -
штит ни омо тач на ис точ ном
обо ду се ла. У са рад њи са удру -
же њем но во се љан ских при -

вред ни ка и дру гим ме шта ни ма,
на про мет ни јим ло ка ци ја ма ни -
кле су но ве огла сне та бле и пу -
то ка зи с на зи ви ма ули ца.

Нај но ви ји, ујед но и нај ве ћи
про је кат удру же ња „На ше Но -

во Се ло” је сте те ре та на на
отво ре ном, са чи ње на од де вет
спра ва (у пла ну је на бав ка још
опре ме). По ред мно го са ти до -
бро вољ ног фи зич ког ра да мла -
дих из овог ме ста, ве ли ку уло -

гу у оства ре њу на ве де ног ци ља
има ла је и фир ма „Мил агро
БНС”, ко ја је фи нан сиј ски и
тех нич ки под у пр ла ову ак ци ју.

По чет ком мар та Удру же ње
је обе ле жи ло дво го ди шњи цу
од осни ва ња, ка да су пред ста -
вље не до са да шње ак тив но сти,
као и бу ду ћи про јек ти. Том
при ли ком су по де ље не и за -
хвал ни це свим ме шта ни ма ко -
ји су по ме ну тој ор га ни за ци ји
пру жи ли по др шку у ра ду.

Све у све му, ови пле ме ни ти
Но во се ља ни већ су на де лу до -
ка за ли оно у шта да нас мно ги
сум ња ју: да је и те ка ко мо гу ћа
ко му ни ка ци ја с мла ди ма, и то
у по гле ду раз во ја све сти о то -
ме да ко лек тив но де ло ва ње
су гра ђа на мо же ве о ма до при -
не ти оп штем ин те ре су.

По след њих да на Дом здра вља
Пан че во спро во ди раз не еду -
ка тив не и пре вен тив не ак тив -
но сти у се ли ма, ко је су у пот -
пу но сти бес плат не за та мо -
шње жи те ље. Ин те ре сант но је
на по ме ну ти да су ти ме об у -
хва ће не го то во све ста ро сне
ка те го ри је љу ди – од осно ва ца
до оних нај вре ме шни јих.

Та ко је, на при мер, у сре ду,
22. мар та, у стар че вач кој основ -
ној шко ли „Вук Сте фа но вић
Ка ра џић” Слу жба хит не ме ди -
цин ске по мо ћи по ме ну те
здрав стве не уста но ве спро ве -
ла ак ци ју под на зи вом „КПР

иза зов”. Ра ди се о обу ци уче -
ни ка сед мих раз ре да за пру -
жа ње кар ди о пул мо нал не ре а -
ни ма ци је (ожи вља ва ње). Исто
то, не што ка сни је, ура ђе но је и
у омо љич кој шко ли „До си теј
Об ра до вић”.

За јед нич ко за де цу из оба ме -
ста би ло је оду ше вље ње овом
ак ци јом, а ђа ци се ни ма ло ни су

ли би ли да тек сте че но те о -
рет ско зна ње и прак тич но
про ве жба ју на лут ки.

Ка да је о основ ци ма реч, ак -
ту ел но је так ми че ње у ор га ни -
за ци ји па тро на жних се ста ра
под на зи вом „Здра ва шко ла”,
у ко је су од не дав но укљу че ни
и уче ни ци че твр тог раз ре да из
Ива но ва и Но вог Се ла.

Тог да на је Пре вен тив ни
цен тар До ма здра вља у ја буч -
кој Ме сној за јед ни ци оба -
вљао бес плат не пре гле де за
све за ин те ре со ва не гра ђа не.
По ред основ них ан тро по ме -
триј ских ме ре ња: те жи не,
ви си не и про це не ухра ње но -
сти (ин декс те ле сне ма се),
пе де се так Ја бу ча на про ве ри -
ло је ше ћер, три гли це ри де и
хо ле сте рол у кр ви. Та ко ђе,
пе то ро љу ди ста ро сти из ме ђу
пе де сет го ди на и се дам де сет
че ти ри го ди не ура ди ло је та -
ко зва ни хе мо култ тест де бе -
лог цре ва, а је дан је био по -
зи ти ван.

Не де љу да на ка сни је, у сре ду,
29. мар та, и у ива но вач кој Ме -
сној за јед ни ци ор га ни зо ва ни су
пре вен тив ни пре гле ди, ка да су
жи те љи по ме ну тог се ла, на
исти на чин, мо гли да про ве ре
сво је здрав стве но ста ње.

С до ла ском то пли јих да на у
Ја бу ци је ве о ма жи во. Нај пре
је по на ло гу Ме сне за јед ни це
по че ло кр пље ње ру па на пу -
те ви ма, а ста ри ас фалт би ће
ис ко ри шћен за из ле ти ште
по ред Та ми ша.

ЈКП „Вод-ком” за по чео је
уре ђе ње деч јих игра ли шта.
Та ко су, ре ци мо, у пар ку за -
ме ње не и по пра вље не љу ља -
шке, по ста вље не су но ве кан -
те за сме ће и на сут је пе сак
пред ви ђен за игру ма ли ша -
на. При де, оспо со бље на је
че сма ко ја је про те клих го -
ди ну да на би ла не ис прав на.

По че ло је и уре ђе ње де по -
ни је, ко ја ина че Ја бу ча ни ма

ства ра ве ли ки про блем, а
упр кос мањ ку рад не сна ге
ко му нал ци су на ста ви ли чи -
шће ње ки шних ка на ла и
ски да ње бан ки на по ред пу та.

Пред сед ник Скуп шти не
МЗ Сло бо дан Илић ис та као
је и од лич ну са рад њу по ме -
ну те ин сти ту ци је са свим се -
о ским удру же њи ма.

–  Овог пу та иза шли смо у су -
срет чла но ви ма ло вач ког дру -
штва „Змај” и по мо гли им при
до би ја њу сад ни ца си бир ског
хра ста од ЈКП-а „Зе ле ни ло”,
ко јем на то ме ср дач но за хва љу -
је мо. Лов ци су већ по са ди ли
мла ди це на сво јој фа за не ри ји и
стре ља ни – на вео је Илић.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” за вр -
ши ли су фар ба ње жар ди ње -
ра на пла тоу у цен тру, где
тре нут но са де мла ди це бре зе
и ја во ра, што ће од не де ље
учи ни ти и ис пред цр кве. За -
вр ше ни су ра до ви на адап та -

ци ји са ле До ма омла ди не,
као и 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, а од не де ље ће би ти из -
ра ђи ва ни при ла зи пар це ла -
ма. У то ку је са на ци ја ас фал -
та у Ули ци Мо ше Пи ја де.

Ба нат ско Но во Се ло: Из ло -
жба под на зи вом „Ср би и
Ру му ни у ур ба ном Ба на ту”
го сто ва ла је у Те ми шва ру, а
уско ро се се ли у хол Град ске
упра ве. Фол клор не сек ци је
До ма кул ту ре при пре ма ју се
за оп штин ске смо тре. Ху ма -
ни тар ни кон церт на ко јем
ће би ти при ку пља на по моћ
за из град њу ку ће по ро ди це
Крај њан би ће одр жан у пе -
так, 7. апри ла, а на ње му ће
уче ство ва ти све до ма ће
фол клор не гру пе, као и го -
сти из Ум ке и Пан че ва.

До ло во: Ура ђе на је пр ва фа за
на си па ња Де те лин ске ули це,
а уско ро ће то би ти ура ђе но у
још не ким ули ца ма. У то ку
су за вр шни ра до ви на уре ђе -
њу но вог спорт ског цен тра.
Ових да на по че ће са на ци ја
фа са де До ма кул ту ре. На кон
зим ске па у зе иду ћег ви кен да
стар то ва ће и ру ко ме та ши це.

Гло гоњ: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це по ста вље но је три де -
се так но вих кан ти за сме ће у
пар ку и ис пред уста но ва.
Тра ју ра до ви у Хра му Све тог
Пе тра и Па вла, а тре нут но је
у то ку елек три фи ка ци ја.

Ива но во: По че так по си па ња
На сип ске ули це гре ба ним
ас фал том про лон ги ран је из
тех нич ких раз ло га. Бес плат -
ни пре вен тив ни пре гле ди
спро ве де ни су у сре ду, 29.
мар та, у До му кул ту ре, уз ве -
ли ки од зив гра ђа на. Град ће
уче ство ва ти на по кра јин -
ском кон кур су за из град њу
атар ског пу та из ме ђу Ива но -
ва и Стар че ва у ду жи ни од
шест ки ло ме та ра, као и за
на ста вак ра до ва на ка на ли -
за ци ји. Све је спрем но за фо -
то-са фа ри, ко ји ће би ти одр -
жан 9. апри ла.

Ја бу ка: По че ло је кр пље ње
ру па на пу те ви ма, као и уре -
ђе ње деч јих игра ли шта, чи -
шће ње ки шних ка на ла и
ски да ње бан ки на. Лов ци су
по са ди ли сад ни це си бир ског
бре ста у фа за не ри ји и на
стре ља ни. На Спе ци јал ној
олим пи ја ди у Ау стри ји ве ли -
ки број ме да ља осво ји ли су и
так ми ча ри из Ја бу ке.

Ка ча ре во: Не ша Бри џис одр -
жао је ве че стен дап ко ме ди је
у пе так, 24. мар та, у пре пу -
ној ха ли До ма омла ди не.
Ме сна за јед ни ца је с ЈКП-ом
„Во до вод и ка на ли за ци ја” и
Гра дом до го во ри ла да се убу -
ду ће с јед ног од ста рих бу на -
ра на па ја је зе ро и за ли ва ју
фуд бал ски те ре ни.

Омо љи ца: Ме ди цин ске се -
стре из па тро на жне слу жбе
До ма здра вља пре гле да ле су
те же па ци јен те по ку ћа ма.
Деч ја пред ста ва „Ма ла прин -
це за” од и гра на је у сре ду, 22.
мар та, у До му кул ту ре. У тој
уста но ви је у то ку из ло жба
фо то гра фи ја Ми ла на Јан ко -
ви ћа, фо то-ре пор те ра „По ли -
ти ке”.

Стар че во: Од по чет ка не де ље
Стар чев ци мо гу ко ри сти ти
бес пла тан ин тер нет на Тр гу
нео ли та. На ло кал ном ста ди -
о ну је про те клог ви кен да
одр жан проб ни тре нинг раг -
би ја за де цу од пр вог до сед -
мог раз ре да, а за ин те ре со ва -
ни мо гу да се ја ве на те ле фон
063/11-20-248.

Четвртак, 30. март 2017.
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Страну припремио

Јордан
Филиповић

У то ку дру га фа за 
ин ве сти ци је

Вред ност ра до ва 
не што пре ко осам 
ми ли о на ди на ра

Ра ди по бољ ша ња усло ва здрав -
стве не за шти те у се ли ма већ
ду же вре ме Ди рек ци ја за
изгрaдњу и уре ђе ње Пан че ва, у
са рад њи с Гра дом и До мом
здра вља, ра ди на са на ци ји ам -
бу лан ти и ти ме на по бољ ша њу
те вр сте услу га.

Јед на од њих је и она у До ло -
ву, где су ко ри сни ци ду го би ли
при ну ђе ни да се ле че у усло ви -
ма не до стој ним два де сет пр вог
ве ка. На кон по ду жег чекaња,
пре све га због му ко трп ног и ма -
ра тон ског про це са ре ша ва ња за -
мр ше ног имо вин ског ста ту са,
прет про шле го ди не за по че та је
ре кон струк ци ја до ло вач ке ам -
бу лан те, а пре не што ви ше од
ме сец и по стар то ва ла је и дру га
фа за ра до ва, чи ја је уговоренa
вред ност 8.273.250 ди на ра.

Ура ђе но ше зде сет од сто
Из во ђач је у по сао уве ден 13.
фе бру а ра, а ка ко рок за окон -
ча ње по сла из но си пе де сет ка -
лен дар ских да на, за вр ше так
се оче ку је сре ди ном апри ла
ове го ди не.

Ток ра до ва је у уто рак, 28.
мар та, ис пра ти ла ди рек тор ка
Ди рек ци је за из град њу и уре -
ђе ње Пан че ва Ма ја Вит ман,
ко ју је у име до ма ћи на до че -
као пр ви чо век ЈКП-а „До ло -
ви” Тре ша Ра до њин.

Ре кон струк ци ја об у хва ће на
уго во ром од но си се на за ме ну
елек тро ин ста ла ци ја, а то ва жи
и за во до вод не, ка на ли за ци о не
и тер мо ма шин ске ин ста ла ци је.
Пред ви ђе но је и по ста вља ње
си сте ма про тив по жар не за -
шти те, у шта спа да ју хи дрант -
ска мре жа и ја вља чи по жа ра.
Гра ђе вин ско-за нат ским ра до -
ви ма об у хва ће ни су гле то ва ње
и бо је ње зи до ва, за ме на спољ -
не сто ла ри је и из ра да спу ште -
ног пла фо на у ула зном хо лу.

– Угра ђе на је хи дрант ска и са -
ни тар на мре жа у објек ту. Оста је
још ње но по ве зи ва ње на спољ ну

мре жу и ис пи ти ва ње. Бли жи се
кра ју и по ста вља ње спољ не сто -
ла ри је. Ски нут је да шча ни пла -
фон, а мон ти ра не су про тив по -
жар не гип са не пло че. У то ку су
за вр шна при пре ма зи до ва и пла -
фо на за гле то ва ње и кре че ње
објек та, као и ра до ви на елек тро -
ин ста ла ци ја ма. Све у куп но, од ра -
ђе но је око ше зде сет од сто пла -
ни ра ног – на ве ла је Ма ја Вит ман.

Че ка но че тр де сет го ди на
Ни је зго рег под се ти ти се и
шта се пре то га до га ђа ло са
ам бу лан том у До ло ву.

Згра да је би ла у из у зет но ло -
шем ста њу, јер у њу ни је ула га -

но ви ше од че тр де сет го ди на.
Ре кон струк ци ја је ко нач но по -
че ла кра јем ав гу ста 2015. го ди -
не, ка да је ура ђе на пр ва фа за
ра до ва. За овај по сао из дво је но
је бли зу де вет ми ли о на ди на ра
из град ског бу џе та.

У скло пу то га из ве де ни су
ин ве сти ци о ни ра до ви, ко ји су
се од но си ли на са на ци ју кро -
ва, то јест ње го вог ли ме ног по -
кри ва ча, као и на за ме ну др ве -
не кон струк ци је, ко ја је би ла у
при лич но ло шем ста њу. Оба -
вље ни су и ли мар ски ра до ви и
ура ђе на је са на ци ја зи до ва,
као и те ме ља објек та.

СЕЛО

РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ДО ЛО ВАЧ КЕ АМ БУ ЛАН ТЕ

ПО БОЉ ША ЊЕ УСЛО ВА ЗА ПРУ ЖА ЊЕ 
ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ 

РА ДО ВИ У ЈА БУ ЦИ

Про лећ но сре ђи ва ње

АК ЦИ ЈЕ ДО МА ЗДРА ВЉА У СЕ ЛИ МА

Обу ке о ре а ни ма ци ји и пре вен тив ни пре гле ди

ДВЕ ГО ДИ НЕ УДРУ ЖЕ ЊА „НА ШЕ НО ВО СЕ ЛО”

Од ва жна бор ба во лон те ра за оп ште до бро



За хва љу ју ћи но ви на ма у на -
шем пра во су ђу оп ту же ни за
кри вич на де ла мо гу да бу ду
бла же ка жње ни уко ли ко се до -
го во ре о ви си ни ка зне с ту жи -
ла штвом, или упла те од ре ђе ну
су му нов ца у ху ма ни тар не
свр хе.

Опор ту ни тет и при зна ње
кри ви це, ка ко се зо ву ове ме ре,
пре у зе ти су из ан гло сак сон -
ског пра ва, а свр ха им је скра -
ће ње и убр за ње суд ских по сту -
па ка, рас те ре ће ње за тво ра и
сма ње ње тро шко ва ко је др жа -
ва има због пре ду гих су ђе ња.

На че ло опор ту ни те та под -
ра зу ме ва мо гућ ност да оп ту -
же ни свој дуг пре ма оште ће -
ном и др жа ви „из бри ше” упла -
том од ре ђе ног нов ча ног из но -
са, ко ји му прет ход но од ре ди
ту жи ла штво.

По ред то га, мо гу ће је и да
по чи ни о цу не ког кри вич ног
де ла уме сто од ла ска у за твор
бу де од ре ђен дру штве но ко ри -
стан рад у не кој со ци јал ној или
ху ма ни тар ној уста но ви, као и
да му се про пи ше ле че ње од
ал ко хо ли зма и нар ко ма ни је.

Што се ти че спо ра зум ног
при зна ња кри ви це, та ме ра
омо гу ћу је да се ту жи лац и оп -
ту же но ли це до го во ре да оно
при зна кри ви цу, а да за уз врат
ту жи ла штво су ду пред ло жи да
му из рек не ка зну ко ја ће би ти
ис под за ко ном про пи са ног
ми ни му ма за кри вич но де ло
ко је је по чи ни ло.

Опор ту ни тет и при зна ње
кри ви це при ме њу ју се и у пан -
че вач ким су до ви ма. Ста ни -
сла ва Буб ње вић Цр ве ни, порт -
па рол Ви шег јав ног ту жи ла -
штва, из ја ви ла је да су то ком
2016. го ди не те ме ре при ме -
ње не у ви ше на вра та.

– У јед ном пред ме ту је
скло пљен спо ра зум о при зна -
њу кри ви це за кри вич но де ло
нео вла шће на про из вод ња и
ста вља ње у про мет опој них
дро га из чла на 246 став 1 Кри -
вич ног за ко на. Јед ном ли цу је
из ре че на ка зна од три го ди не
и од у зе та му је сва дро га ко ја
је на ђе на код ње га. У дру гом
слу ча ју је та ко ђе од ре ђен тро -
го ди шњи за твор, а у тре ћем је
из ре че на санк ци ја од че ти ри
го ди не ли цу код ко га је про на -

ђе но два ки ло гра ма и три сто -
ти не гра ма ма ри ху а не. Ње му
је та ко ђе од у зе та сва та дро га.
Спо ра зум је скло пљен и са два
ли ца ко ја су би ла оп ту же на за
кри вич на де ло зло у по тре ба
по ло жа ја од го вор ног ли ца.
Они ће мо ра ти да из др же јед -
но го ди шњу ка зну за тво ра, али
у про сто ри ја ма у ко ји ма ста -
ну ју. Спо ра зум о при зна њу
кри ви це при ме њен је и у слу -
ча ју јед не осо бе за кри вич но

де ло си ло ва ње. Тај чо век ће
та ко ђе про ве сти го ди ну да на у
кућ ном при тво ру, али уз оба -
ве зу но ше ња елек трон ске на -
но ги це – об ја сни ла је Ста ни -
сла ва Буб ње вић Цр ве ни.

Она је до да ла да је спо ра зу -
ми ма о при зна њу кри ви це би ла
об у хва ће на и ор га ни зо ва на гру -
па од три ли ца ко ја су би ла
осум њи че на за кри вич но де ло
нео вла шће на про из вод ња и
ста вља ње у про мет опој них
дро га. Њи ма је из ре че на укуп на
ка зна од два на ест го ди на за тво -
ра, а од у зе ти су им сви нар ко ти -
ци ко ји су про на ђе ни код њих.

У пан че вач ком су ду је про -
шле го ди не у два на вра та
при ме ње на ме ра опор ту ни те -
та. У пи та њу су би ла два ли ца
про тив ко јих је би ла под не та
кри вич на при ја ва због по се -
до ва ња дро ге. Ме ђу тим, обо -
ји ца су упла ти ла у ху ма ни -
тар не свр хе по 30.000 ди на ра,
на кон че га је кри вич на при ја -
ва од ба че на.

Ка ко смо са зна ли у Ви шем
јав ном ту жи ла штву, спо ра зу -

ми о опор ту ни те ту и при зна њу
кри ви це ну де се свим осум њи -
че ни ма, али су још увек рет -
кост. Они ко ји ма су по ну ђе ни,
у ве ћи ни слу ча је ва их од би ја -
ју, а као раз ло ге за то на во де
да же ле да се су де, јер ми сле
да ће та ко до би ти ни же ка зне.

Пре ма об ја шње њи ма до бро
упу ће них у си ту а ци ју у пан че -
вач ком пра во су ђу, на то их на -
во де њи хо ви адво ка ти. Ка да
би се опор ту ни те ти и при зна -
ња кри ви це при ме њи ва ли че -
шће, не ма сум ње да они ви ше
не би мо гли да оства ру ју до бре
за ра де од су ђе ња.

НО ВИ НЕ У ПРА ВО СУ ЂУ

Ни же ка зне за при зна ње кри ви це
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Ни је крив за 
тра ги чан ис ход ле че ња
Ма ри ја не Јој кић

Ро ди те љи пре ми ну ле
огор че ни због пре су де

По зна ти пан че вач ки хи рург
др Алек сан дар Иви ца осло бо -
ђен је оп ту жбе да је не са ве -
сним ле че њем 2006. го ди не
до при нео смр ти два де сет ше -
сто го ди шње па ци јент ки ње из
на шег гра да Ма ри ја не Јој кић,
ко ја је оста ви ла иза се бе дво је
ма ле де це.

По од лу ци Апе ла ци о ног су -
да у Бе о гра ду, ко ја је ко нач на
и по сле ње не ма мо гућ но сти
жал бе, на овај слу чај је по сле
је да на е сто го ди шњег су ђе ња
ста вље на тач ка.

Под се ћа мо, Иви ци је 7. де -
цем бра прет про шле го ди не у
пан че вач ком су ду из ре че на
пр во сте пе на пре су да ко јом му
је за бра ње но да је да на ест ме -
се ци оба вља ле кар ски по сао.
Ње му је та да од ре ђен и кућ ни
при твор, уз оба ве зу да но си
елек трич ну на но ги цу. Ме ђу -
тим, Апе ла ци о ни суд у Бе о -
гра ду оспо рио је ту пре су ду
пан че вач ког су да и на ре дио да
се су ђе ње по но ви.

Кра јем сеп тем бра про шле
го ди не за вр шен је и тај дру ги
про цес. Су ди је су од лу чи ле да
Иви ца по но во бу де ка жњен
иден тич но као и 2015. го ди не,
али је Апе ла ци о ни суд ових
да на обо рио и ту од лу ку.

Пре су да Апе ла ци о ног су да
за па њи ла је по ро ди цу пре ми -
ну ле. Ње ни отац Ни ко ла и мај -
ка Кру на сма тра ју да су ре зул -
та ти ме ди цин ских ве шта че ња
ко ја су оба ви ли про фе со ри ме -
ди цин ских фа кул те та у Но вом
Са ду, Ни шу и Бе о гра ду то ком

ЗА ВР ШЕ НО МА РА ТОН СКО СУ ЂЕ ЊЕ

ДОК ТОР АЛЕК САН ДАР ИВИ ЦА 
ОСЛО БО ЂЕН ОП ТУ ЖБИ

ХРОНИКА

ма ра тон ског суд ског про це са
не по бит но ука за ли на то да је
би ло ве ли ких и не до пу сти вих
про пу ста у Ма ри ја ни ном ле че -
њу у пан че вач кој бол ни ци.

Ро ди те љи пре ми ну ле Ма ри -
ја не Јој кић огор че ни су због
осло ба ђа ју ће пре су де за Иви -
цу, као и за то што по сле од лу -
ке Апе ла ци о ног су да, ко ја је,
по њи ма, до не та без из во ђе ња
до ка за и са слу ша ва ња све до -
ка, не мо гу да се жа ле. Они
сма тра ју да је пре су да не ло -
гич на, с об зи ром на то да је
Иви ца два пу та био осу ђи ван.

С дру ге стра не, Не дељ ко Мар -
ти но вић, адво кат др Алек сан дра
Иви це, сма тра да по сто ји низ до -
ка за ко ји го во ре у при лог то ме да
ње гов шти ће ник ни је по чи нио
кри вич но де ло про тив здра вља
љу ди за ко је је оп ту жен и да не
сно си од го вор ност за тра ги чан
ис ход ле че ња Ма ри ја не Јој кић.

По ње го вом ми шље њу, не
сме се за не ма ри ти да је у ле че -
њу пре ми ну ле уче ство ва ло ви -
ше пан че вач ких ле ка ра, а не
са мо Иви ца. Осим то га, Мар -
ти но вић је на до са да шњим су -
ђе њи ма ис ти цао и то да је Ма -
ри ја нин слу чај у пан че вач кој
бол ни ци ис пи ти ва ла ле кар ска
ко ми си ја ко ју је фор ми ра ло
Ми ни стар ство здра вља и да су
ње ни чла но ви уста но ви ли да
Иви ца ни је на пра вио ни јед ну
гре шку.

Пре ма ње го вим ре чи ма, на -
во ди из оп ту жни це про тив
Иви це за сно ва ни су на про из -
вољ ној чи ње нич ној кон струк -
ци ји ко ја се ни у јед ном де лу
не осла ња на нео спор не до ка -
зе. Мар ти но вић је су ди ја ма
ука зи вао и на то да је Ма ри ја -
на Јој кић пре ми ну ла на пра -
сно, да тра ги чан ис ход ње ног
ле че ња ни је мо гао да се пред -

ви ди и да за то ни ко од пан че -
вач ких ле ка ра ни је од го во ран.
Ре као је да су они да ли све од
се бе ка ко би је из ле чи ли.

Под се ћа мо, Ма ри ја на Јој -
кић је пре ми ну ла 20. мар та
2006. у Ур гент ном цен тру у Бе -
о гра ду, где је пре ба че на по сле
пе то днев ног ле че ња у пан че -
вач кој бол ни ци. На кон што су
је пре гле да ли, бе о град ски ле -
ка ри су по ста ви ли ди јаг но зу да
јој је пр сло сле по цре во и да се
упа ли ла тр бу шна ма ра ми ца,
због че га је хит но опе ри са на.

По сле опе ра ци је Ма ри ја ни
је не ко ли ко да на би ло до бро и
по че ла је да се опо ра вља. Ме -
ђу тим, из не на да је до би ла сеп -
су и због то га је пре ми ну ла.
Пре ма ре зул та ти ма ме ди цин -
ских ве шта че ња, до та квог ис -
хо да је до шло за то што је опе -
ри са на ка сно услед нео д го ва -
ра ју ћег ле че ња.

Пан че вач ки по ли цај ци от -
кри ли су 26. мар та то ком
кон тро ле са о бра ћа ја 80 гра -
ма хе ро и на у јед ном ау то -
мо би лу. Во зач је био пе де -
сет пе то го ди шњи му шка рац,

а про тив ње га ће би ти под -
не та кри вич на при ја ва ко ја
ће га те ре ти ти за кри вич но
де ло нео вла шће на про из -
вод ња и ста вља ње у про мет
опој них дро га.

ТО КОМ КОН ТРО ЛЕ СА О БРА ЋА ЈА

От кри ве на дро га 
у ау то мо би лу

То ком 2016. го ди не при пад ни -
ци срп ске по ли ци је за пле ни ли
су 3,9 то на дро ге, што је два пу -
та ви ше не го го ди ну да на ра ни -
је. Ра све тли ли су 23 од сто ви ше
кри вич них де ла у ве зи с нар ко -
ти ци ма не го у 2015. го ди ни и
раз би ли че тр на ест ор га ни зо ва -
них кри ми нал них гру па ко је су
се ба ви ле пре про да јом дро ге на
срп ском улич ном тр жи шту.

От кри ли су пе де сет че ти ри
ла бо ра то ри је за уз га ја ње ма -
ри ху а не и син те тич ких дро га,
што је та ко ђе вред но па жње.
За хва љу ју ћи то ме це на дро ге
стал но ра сте, јер је сма ње на
ње на по ну да.

Ови по да ци о ак тив но сти -
ма по ли ца ја ца у про те клој
го ди ни од не дав но се мо гу
про чи та ти на сај ту Ми ни -
стар ства уну тра шњих по -
сло ва.

Та мо се мо же ви де ти и да
за хва љу ју ћи ре зул та ти ма по -
стиг ну тим у бор би про тив
нар ко ма ни је на ши по ли цај ци
све че шће са ра ђу ју с ко ле га ма
из дру гих зе ма ља. До бар при -
мер за то је опе ра ци ја „Ци -
кон”, ко ја је из ве де на с не мач -
ком по ли ци јом. То ком ње је
за пле ње но по 96 ки ло гра ма
ма ри ху а не и хе ро и на, 303 ки -
ло гра ма ко ка и на и 106 ки ло -
гра ма ха ши ша.

Та ко ђе, про це нат ра све -
тља ва ња кри вич них де ла у
про шлој го ди ни по ве ћан је у
од но су на прет ход не го ди не,
а сма њен је број кри вич них

де ла про тив жи во та и те ла.
От кри ве ни су по чи ни о ци у 89
од сто уби ста ва, 84 од сто по -
ку ша ја уби ста ва, 79 од сто те -
шких уби ста ва и 85 од сто по -
ку ша ја те шких уби ста ва.

За хва љу ју ћи ра ду по ли ци -
је у про шлој го ди ни је сма -
њен и број раз бој ни шта ва за
22 од сто, што је до при не ло
ве ћој имо вин ској си гур но -
сти гра ђа на и њи хо вој без -
бед но сти. За 12 од сто је ма -
ње во зи ла укра де но не го у
2016. го ди ни, а у опа да њу је
и сто па ма ло лет нич ког кри -
ми на ла.

По ли ци ја је про шле го ди не
од у зе ла 204.000 бок со ва ци га -
ре та, а го ди ну да на ра ни је тај
број из но сио је 72.000. За пле -
ње не су и 124 то не ре за ног ду -
ва на, што је 19 ви ше не го у
2015. го ди ни.

МУП ОБ ЈА ВИО СТА ТИ СТИ КЕ ЗА ПРО ШЛУ ГО ДИ НУ

По ли ци ја ефи ка сни ја не го ра ни је

Ма ри ја ни ним ро ди те љи ма су оста ле са мо успо ме не

Министарствo уну тра шњих
по сло ва под се ћа гра ђа не да
пре из ла ска на би рач ка ме -
ста 2. апри ла про ве ре ва -
жност лич них ка ра та и бла -
го вре ме но под не су зах тев за
за ме ну уко ли ко им је ис те -
као рок ва же ња, јер не ће мо -
ћи да гла са ју са за ста ре лим
до ку мен ти ма.

Сва ки гра ђа нин ко ји под не -
се зах тев за за ме ну лич не кар -
те до би ће по твр ду о то ме на
шал те ру. С том по твр дом ће
мо ћи да гла са, али ће пре то га
мо ра ти да је по ка же чла но ви -
ма би рач ког од бо ра за јед но са
ста ром лич ном кар том.

„Би рач ки од бор тре ба да
омо гу ћи гла са ње би ра чу ко -
ји свој иден ти тет до ка зу је
лич ном кар том са ис те клим
ро ком ва же ња, под усло вом
да при ло жи по твр ду МУП-а
о под не том зах те ву за из да -
ва ње но ве лич не кар те”, пи -
ше у од лу ци Ре пу блич ке из -
бор не ко ми си је.

Они ко ји ма су лич не кар -
те ис те кле, нај пре мо ра ју да
под не су зах тев за њи хо ву

за ме ну, а то мо гу учи ни ти
рад ним да ни ма и ују тру и
по под не. Уко ли ко то не мо -
гу да ура де до ви кен да, не
мо ра ју да бри ну, јер шал те -
ри по ли ци је ра де и су бо том
и не де љом.

Ва жно је на по ме ну ти да
раз ло га за жур бу не ма и по -
ред то га што је оста ло још
не ко ли ко да на до из бо ра, с
об зи ром на то да ће гра ђа ни
мо ћи да гла са ју и с па со ши -
ма и во зач ким до зво ла ма.

При ли ком под но ше ња
зах те ва за за ме ну лич не
кар те по треб но је по не ти ис -
те клу лич ну кар ту и да ти са -

гла сност да слу жбе ни ци
Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва по слу жбе ној ду -
жно сти при ба ве из вод из
ма тич не књи ге ро ђе них и
уве ре ње о др жа вљан ству.

Уко ли ко је гра ђа нин већ
имао би о ме триј ску лич ну
кар ту, ни је по треб но да на ба -
вља ту до ку мен та ци ју, с об зи -
ром на то да су нео п ход ни
по да ци већ ме мо ри са ни у
ком пју те ри ма МУП-а.

ПОД СЕ ЋАМО ГРА ЂА НЕ

Про ве ри те лич не 
кар те пре гла са ња

Страну припремио

Михајло
Глигорић



У ју жном Ба на ту про шле
го ди не 29 обо ле лих

Пе то го ди шњи про сек
по ка зу је тренд опа да ња

Као и прет ход них го ди на, и
овог 24. мар та на ша зе мља се
при кљу чи ла гло бал ној кам па -
њи за обе ле жа ва ње Свет ског
да на бор бе про тив ту бер ку ло зе
(ТБ), ко ја је ре а ли зо ва на под
сло га ном „За јед но про тив ту -
бер ку ло зе”.

По себ на па жња ово го ди -
шњих ак тив но сти усме ре них ка
су зби ја њу тог обо ље ња за сно ва -
на је на за јед нич ким на по ри ма
да у пре вен ци ји и ле че њу ни ко
не бу де за по ста вљен, од но сно
да се ста не на пут стиг ма ти за -
ци ји, дис кри ми на ци ји и мар ги -
на ли за ци ји, те да се пре ва зи ђу
пре пре ке у до ступ но сти ква ли -
тет не ди јаг но сти ке и те ра пи је.

Ује ди ње ни му зи ком
Обе ле жа ва ње овог ва жног да -
ту ма у Ка лен да ру здра вља тра -
ди ци о нал но је ши ром све та
про пра ће но број ним ма ни фе -
ста ци ја ма.

Та ко је ове го ди не упри ли -
чен ве ли ки це ло днев ни кон -
церт, ко ји је тра јао од по но ћи
23. мар та до по но ћи 24. мар -
та, а са сто јао се од 48 ма њих
три де се то ми нут них на сту па
пред став ни ка раз ли чи тих му -
зич ких жан ро ва – од екс пе ри -
мен тал не и са вре ме не му зи -
ке, пре ко кла си ке и џе за, до
ет но-рит мо ва. У овом обим -
ном про јек ту, ко ји се мо гао
пра ти ти пу тем ин тер не та,
уче ство ва ли су му зи ча ри из
чак 46 зе ма ља. Овај кон цепт,
ко ји пред ста вља ме та фо ру
ује ди ње них на по ра у бор би
про тив ту бер ку ло зе, осми -
шљен је пре се дам го ди на и
по др жан је у окви ру Гло бал -
ног про гра ма за бор бу про тив
ту бер ку ло зе Свет ске здрав -
стве не ор га ни за ци је (СЗО).

Пре ма по да ци ма СЗО, ту -
бер ку ло за је је дан од пр вих
де сет узро ка смр ти ме ђу свим
за ра зним бо ле сти ма у све ту. У
2015. го ди ни ви ше од де сет
ми ли о на љу ди се раз бо ле ло од
ту бер ку ло зе и 1,8 ми ли о на
умр ло је од ове бо ле сти. Пре ко
95% смрт них слу ча је ва за бе ле -
же но је у ни ско ра зви је ним и
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СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ТУ БЕР КУ ЛО ЗЕ

БО ЛЕСТ КО ЈОЈ СЕ СТА ЈЕ НА ПУТ

за 1,5 про це на та го ди шње од
2000. го ди не, а оче ку је се да
се го ди шњи пад од че ти ри до
пет од сто до стиг не до 2020.
го ди не.

Ста ти сти ка по ка зу је да су
пра во вре ме на ди јаг но сти ка и
ле че ње спа сли 49 ми ли о на жи -
во та из ме ђу 2000. и 2015. го ди -
не. Је дан од здрав стве них ци -
ље ва ко ји су усво је ни у до ку -
мен ти ма о одр жи вом раз во ју
је сте да се епи де ми ја ту бер ку -
ло зе за вр ши до 2030. го ди не.

Бак те ри ја на па да плу ћа
Ту бер ку ло за је бо лест узро ко -
ва на бак те ри јом (micobacteri-
um tuberculosis) којa нај че шће
ути че на плу ћа. Бо лест је из -
ле чи ва, а пре но си се са осо бе
на осо бу кроз ва здух – он да
ка да љу ди с плућ ним об ли ком
ту бер ку ло зе ка шљу, ки ја ју или
из ба це кли це пу тем пљу вач ке.

Око јед не тре ћи не свет ске
по пу ла ци је има ла тент ну ту -
бер ку ло зу. То зна чи да по сто је
осо бе ко је су за ра же не бак те -

2015. го ди ни, што нас свр ста -
ва ме ђу зе мље с ни ским оп те -
ре ће њем ту бер ку ло зом у ре ги -
о ну Евро пе. Ме ђу тим, тре ба
по себ но има ти у ви ду то што у
по след њих не ко ли ко го ди на
успе шност ле че ња обо ле лих
опа да.

Ка да је реч о Ју жно ба нат -
ском окру гу, по да ци пан че -
вач ког За во да за јав но здра вље
го во ре да се у пе ри о ду 2012–
2016. го ди не бе ле жи тренд па -
да уче ста ло сти обо ле ва ња и
уми ра ња од ту бер ку ло зе. То -
ком 2016. го ди не при ја вље но
је укуп но 29 обо ле лих, што је
за све га тро је ви ше не го у
2015. го ди ни, али и да ље ни же
у од но су на пе то го ди шњи про -
сек обо ле ва ња. То ком 2016.
го ди не јед на осо ба је умр ла од
ту бер ку ло зе, док у 2015. и
2014. го ди ни ни је би ло умр -
лих са овом ди јаг но зом, за
раз ли ку од 2013, ка да су умр -
ле че ти ри осо бе.

Д. Ко жан

ди ма ко ји жи ве у си ро ма штву
и у мар ги на ли зо ва ним за јед -
ни ца ма и гру па ма (ми гран ти,
из бе гли це), као и код ста рих
осо ба, же на и де це. Ка да осо ба
раз ви ја ак тив ну бо лест, симп -
то ми као што су ка шаљ, при -
су ство кр ви у ис пљув ку, бол у
гру ди ма, по ви ше на тем пе ра -
ту ра, ноћ но зно је ње и гу би так
те жи не мо гу би ти бла ги то ком
не ко ли ко ме се ци. То мо же до -
ве сти до ка шње ња у по ста вља -
њу ди јаг но зе и ле че њу, а то -
ком тог пе ри о да бак те ри је се
мо гу пре не ти дру ги ма. Чо век
са ак тив ном ту бер ку ло зом мо -
же да ин фи ци ра од де се то ро
до пет на е сто ро дру гих љу ди
пу тем бли ског кон так та то ком
пе ри о да од го ди ну да на.

Ни ско оп те ре ће ње
Уста но ва ко ја у на шој др жа ви
оба вља ре фе рент не по сло ве за
област ту бер ку ло зе је сте Кли -
ни ка за пул мо ло ги ју Кли нич -
ког цен тра Ср би је, с На ци о -
нал ном ре фе рент ном ла бо ра -

АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА СЛО ВЕ НА ЦА ИЗ ПАН ЧЕ ВА

Ор га ни зо ва ли екс кур зи ју за нај мла ђе

„Човек по имену Уве” 
Фредрика Бакмана

Упознајте Увеа. Он је џан-
гризало – један од оних што
упиру прстом у људе који му
се не допадају као да су про-
валници затечени под њего-
вим прозором. Сваког јутра
Уве иде у инспекцију по на-
сељу у ком живи. Премешта
бицикле и проверава да ли је
ђубре правилно разврстано –
иако је већ неколико година
прошло откако је разрешен
дужности председника кућ-
ног савета. Или откако је „из-
вршен преврат”, како Уве го-
вори о томе. Људи га зову
„огорченим комшијом из па-
кла”. Али зар Уве мора да бу-
де огорчен само због тога
што не шета около са осме-
хом залепљеним за лице?

Међутим, иза његове мр-
зовоље и педантерије скри-
ва се једна прича и много
туге... И тако, када комшије
које се усељавају у суседну
кућу једног новембарског
дана случајно униште Увео-

во поштанско сандуче, из-
ненада почиње топла прича
о олињалим мачкама, нео-
чекиваном пријатељству и
древној вештини вожње ау-
томобила с приколицом.
Прича која ће суштински
променити једног човека и
једно удружење станара.

Два читаоца који до среде, 5. априла, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 по-
шаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико је битно имати до-
бре комшије?”, наградићемо по једним примерком књиге „Човек по
имену Уве” Фредрика Бакмана. 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.

Након што је беживотно тело
девојке откривено под дебе-
лим слојем леда у једном пар-
ку у јужном Лондону, детек-
тивка Ерика Фостер спремна
је на све како би сазнала шта
се догодило. Жртва је лепа и
млада девојка из високог дру-
штва која је, чини се, водила
савршен живот. Али када
Ерика почне да копа по њеној
прошлости, уочиће повеза-
ност овог убиства са смрћу
трију проститутки: оне су та-
кође пронађене у замрзнутој
води других језера у Лондону.
Постепено ће се приближити
истини, не слутећи да се и
убица њој приближава.

Последња истрага коју је
Ерика водила имала је
озбиљне последице... Све је
пошло по злу и њен муж је
настрадао. Сада мора да са-

чува углед и каријеру и из-
бори се са сопственим демо-
нима, као и са убицом опа-
снијим од свих с којима се
раније суочавала. Да ли ће
га пронаћи пре него што бу-
де касно?

„Девојка у леду” Роберта Бриндзе

Два читаоца који до среде, 5. априла, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Зашто волите крими-
-романе?”, наградићемо по једним примерком књиге „Девојка у леду”
Роберта Бриндзе. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети 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 пи та ли смо вас за што
успе шни му шкар ци ан га жу -
ју ла жне де вој ке. „Пан че -
вац” и из да вач ка ку ћа „Вул -
кан из да ва штво” при пре ми -
ли су по је дан при ме рак
књи ге „Calendar Girl” Од ри
Кар лан за два на ша чи та о ца
или чи та тељ ке ко ји су нај -
кре а тив ни је од го во ри ли на
то пи та ње.

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

„Та кве је нај лак ше на ћи а
да се при том не тро ши мно -
го енер ги је, а нај лак ше је и
ота ра си ти их се.” 064/1792...

„За то што, по за ко ну ак -
ци је и ре ак ци је, сва ко за што
има сво је за то, сва ка кр па
на ђе за кр пу, сва ка ро ба му -
ште ри ју, а спон зо ру ша свог
спон зо ра.” 062/1911...

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
шта би жр тво ва ли за рад вла -
сти. Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Хро ни ка
на стра но сти” Ду ша на Ми кље.

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:

„Га ће. Ако ус...., да их од -
мах ба цим.” 064/2969...

„Не бих жр тво ва ла до сто -
јан ство, ни ка да се не бих са -
гла да узмем власт. Жр тво -
ва ла бих власт над ту ђим
жи во ти ма за рад вла сти над
соп стве ним.” 064/0541...

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

За кон кр пе и за кр пе

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Удру же ње Сло ве на ца из Пан -
че ва „Ло гар ска до ли на” не дав -
но је при ре ди ло ле по пу то ва -
ње за сво је нај мла ђе чла но ве.
Они су од 25. до 29. мар та бо -
ра ви ли у по се ти Сло ве ни ји за -
јед но са сво јим вр шња ци ма из
зре ња нин ског удру же ња Сло -
ве на ца „Кре да ри ца”.

Мла ди Пан чев ци и њи хо ви
дру га ри из Зре ња ни на су за хва -
љу ју ћи то ме има ли при ли ку да
ви де Сло ве ни ју и део ње них
при род них ле по та и зна ме ни то -
сти и да на у че мно го то га о сло -
ве нач кој кул ту ри и тра ди ци ји.
Пан чев ци и Зре ња нин ци су

по се ти ли По стојн ску ја му,
Пред јам ски град, Шко цјан ске
ја ме, ер ге лу „Ли пи ца”, као и
гра до ве Ај дов шчи ну и Шта -
њел. Об и шли су и шко лу у По -
стој ни, где су при су ство ва ли

на ста ви, а по след њег да на екс -
кур зи је до пу то ва ли су у Љу -
бља ну, где су би ли го сти Деч -
јег по зо ри шног фе сти ва ла.

Ова екс кур зи ја пред ста вља
са мо део про гра ма ко ји је пла -

ни ран за ову го ди ну. Нај мла ђи
чла но ви Удру же ња Сло ве на ца
из Пан че ва и Зре ња ни на то -
ком ле та ће уче ство ва ти на
ма ни фе ста ци ји „До бро до шли
ку ћи” и у лет њој шко ли ко ја
ће би ти ор га ни зо ва на по ра -
зним ме сти ма у Сло ве ни ји.

Ор га ни за ци ју екс кур зи је по -
мо гли су Ми ни стар ство обра -
зо ва ња и За вод за школ ство
Ре пу бли ке Сло ве ни је, Кан це -
ла ри ја за сло ве нач ку ди ја спо -
ру и На ци о нал ни са вет сло ве -
нач ке на ци о нал не ма њи не у
Ср би ји.

М. Г.

Олакшати на пу ште ним жи во -
ти ња ма пре жи вљавање на ули -
ци или их удо ми ти код љу ди
ко ји их во ле и не ће их по но во
од ба ци ти – основ ни су ци ље ви
обе ле жа ва ња 4. апри ла, Ме ђу -
на род ног да на на пу ште них
жи во ти ња, ко је не ће про ћи без
од је ка у Пан че ву.

То је за слу га Дру штва за за -
шти ту жи во ти ња и при ро де
„Еко ли бри јум”. У ор га ни за ци ји
тог удру же ња гра ђа на у на шем

гра ду ће би ти спро ве де но не ко -
ли ко ак ци ја ко је су осми шље не
да скре ну па жњу на број не на -
пу ште не жи во ти ње на ули ца ма
у Пан че ву и окол ним се ли ма.

У клу бу „Кру зер” 3. апри ла у
19 са ти би ће отво ре на из ло жба
фо то гра фи ја на пу ште них па са
ко ји су чи по ва ни, вак ци ни са ни
и спрем ни за удо мља ва ње.

Дан ка сни је, 4. апри ла, у 11
са ти, у Град ској би бли о те ци,
уче ни ци ма ни жих раз ре да

основ них шко ла би ће чи та ни
ра до ви њи хо вих вр шња ка о на -
пу ште ним жи во ти ња ма. Та ак -
ци ја је ор га ни зо ва на у са рад њи
са Учи тељ ским пан че вач ким
дру штвом.

Истог да на, али од 13 са ти, у
Град ском пар ку ће би ти по -
ста вљен штанд на ко јем ће би -
ти мо гу ће удо ми ти на пу ште не
псе и мач ке и где ће се при ку -
пља ти хра на за ове жи во ти ње
ко је су на ули ци. М. Г.

АК ЦИ ЈА ДРУ ШТВА „ЕКО ЛИ БРИ ЈУМ”

По мо ћи на пу ште ним жи во ти ња ма

сред ње ра зви је ним зе мља ма.
На жа лост, про це њу је се да је у
2015. го ди ни чак ми ли он де це
обо ле ло и 170.000 умр ло од
ове бо ле сти. Ту бер ку ло за је и
во де ћи уби ца ХИВ по зи тив -
них осо ба. Про це њу је се да је
у 2015. го ди ни 480.000 љу ди
раз ви ло мул ти ре зи стент ни
тип ту бер ку ло зе (МДР-ТБ).
Инци ден ца је опа ла у про се ку

ри јом, али ни су (још) обо ле ле
и не мо гу пре не ти бо лест. Ин -
фи ци ра не осо бе има ју жи вот -
ни ри зик од око 10% од обо ле -
ва ња од ту бер ку ло зе. Ме ђу -
тим, тај ри зик је ве ћи код љу -
ди с ло шим иму но си сте мом,
као што су они ко ји жи ве с
ХИВ-ом, не у хра ње ни, ди ја бе -
ти ча ри или пу ша чи. Бо лест
нај че шће на пре ду је ме ђу љу -

то ри јом за ди јаг но сти ку ту -
бер ку ло зе (НРЛ), чи ји се је дан
део на ла зи на Кли ни ци, а дру -
ги на Ин сти ту ту за ми кро би о -
ло ги ју и иму но ло ги ју Ме ди -
цин ског фа кул те та у Бе о гра ду.
На сре ћу, Ср би ја бе ле жи кон -
ти ну и ран тренд сма ње ња сто -
пе при ја вљи ва ња ту бер ку ло зе,
са 37/100.000 у 2003. го ди ни
на 13/100.000 ста нов ни ка у
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У сре ду, 29. мар та, ми ни -
стар спор та у Вла ди Ре пу -
бли ке Ср би је Ва ња Удо ви -
чић по се тио је Ме ди цин ску
шко лу „Сте ви ца Јо ва но вић”,
где је при су ство вао пре да ва -
њу о до пин гу у спор ту.

У уло зи до ма ћи на био је
гра до на чел ник Са ша Па -
влов, а на спорт ском ча су
ко ји је одр жан не по сред но
пре пре да ва ња, у са ли те
шко ле, ми ни стру и го сти ма

пред ста ви ли су се џу ди сти и
ка ра ти сти, као и игра чи у
ба ске ту, од бој ци, ру ко ме ту
и ша ху.

Пре да ва ње о до пин гу у
спор ту у Ме ди цин ској шко -
ли број ним за ин те ре со ва -
ним уче ни ци ма одр жа ла је
Ми ли ца Ву ка ши но вић Ве -
сић, ди рек тор ка Ан ти до -
пинг аген ци је Ре пу бли ке
Ср би је.

A. Ж.

ВА ЊА УДО ВИ ЧИЋ ПО СЕ ТИО ПАН ЧЕ ВО

О до пин гу
с ми ни стром

Пан че во је би ло ме ђу
нај че шће га ђа ним
гра до ви ма

На Ра фи не ри ју су
бом бе па да ле се дам
пу та

НА ТО агре си ја на Ср би ју 1999.
го ди не, као и стра да ња и ра за -
ра ње ко ји су тог про ле ћа за де -
си ли на шу зе мљу оста ви ли су
ду бок траг у Пан че ву.

Ти до га ђа ји се ни кад не
сме ју за бо ра ви ти – би ла је по -
ру ка ску па одр жа ног 24. мар та
у цен тру гра да, ис пред спо ме -
ни ка Пан чев ци ма ко ји су из -
гу би ли жи во те то ком бом бар -
до ва ња, али и у дру гим рат -
ним су ко би ма. Ор га ни за то ри
су би ли град ски од бо ри Удру -
же ња бо ра ца На род но о сло бо -
ди лач ког ра та и „Срп ских рат -
них ве те ра на”.

Пред став ни ци тих ор га ни -
за ци ја по ло жи ли су вен це на
спо ме ник, а пре то га је Ср ђан
Бо жо вић, исто ри чар-ку стос у
На род ном му зе ју, под се тио
оку пље не на не пра ве дан рат
ко ји су нај ја че зе мље на све ту
во ди ле пре се дам на ест го ди на
про тив Ср би је.

– Ка да је реч о Пан че ву, оно
је бом бар до ва но ме ђу пр ви ма.
Пр ве но ћи су га ђа не ка сар на
„Ае ро дром” и фа бри ка „Утва”,
а ка сни је и ју жна зо на. Са мо је
Ра фи не ри ја по го ђе на се дам
пу та, а циљ НА ТО-а би ла је и

„Пе тро хе ми ја”, чи ји су ре зер во -
а ри би ли пу ни из у зет но ток сич -
них ма те ри ја. Пан че во је би ло
ме ђу нај че шће га ђа ним гра до -
ви ма у Ср би ји. На ова квим ску -
по ви ма би сва ке го ди не тре ба ло
да бу де све ви ше љу ди, а би ло
би до бро ка да би се ћа ње на
бом бар до ва ње на ше зе мље би -
ло увр ште но у школ ске про гра -
ме – ре као је Бо жо вић.

Он је под се тио и на то да је
у бом бар до ва њу на ше зе мље
ме ђу стра да ли ма би ло и се -
дам де сет де ве то ро де це, што

је зло чин ко ји се не мо же
оправ да ти. Ре као је да не би
тре ба ло за бо ра ви ти ни то што
је го ди ну да на пре бом бар до -
ва ња на Ко со ву по че ла те ро -
ри стич ка ак ци ја то ком ко је су
при пад ни ци УЧК на па да ли и
уби ја ли на ше вој ни ке и по ли -
цај це уз по др шку нај ја чих зе -
ма ља За па да.

Бо жо вић је ре као и да је
НА ТО агре си ја на Ср би ју
спро ве де на уз кр ше ње свих за -
кон ских нор ми, без одо бре ња
Ује ди ње них на ци ја.

То дор Сто ја но вић је ис та као
да су се го ди шњи це бом бар до -
ва ња Ср би је до са да обе ле жа ва -
ле у фа бри ци ави о на, али да ће
убу ду ће ме сто се ћа ња би ти
спо ме ник у цен тру гра да ко ји је
по диг нут за хва љу ју ћи пред сед -
ни ку вој во ђан ских со ци ја ли ста
Ду ша ну Ба ја то ви ћу и „Срп -
ским рат ним ве те ра ни ма”.

Сто ја но вић је за ме рио ло -
кал ној вла сти због то га што
ни је фи нан сиј ски по др жа ла
по ди за ње спо ме ни ка.

М. Глигорић

Рвач ки клуб „Пар ти зан” из
Бе о гра да на ста вио је да про -
мо ви ше нај ста ри ји олим пиј -
ски спорт, а све с ци љем ње -
го вог ома со вље ња и очу ва ња
бо га те и успе шне тра ди ци је.

По сле ОШ „Сте ви ца Јо ва -
но вић” у Пан че ву рва ње је
сти гло и у Омо љи цу. Чел ни
љу ди РК-а „Пар ти зан” до ни -
ра ли су бо ри ли шта ОШ „До -
си теј Об ра до вић”, отво ри ли

сво ју сек ци ју у том ме сту, а
пред сед ник спорт ског ко -
лек ти ва из Бе о гра да Рај ко
Бал тић при чао је уче ни ци -
ма о исто ри ји и зна ча ју рва -
ња за њи хов раз вој.

Сви за ин те ре со ва ни ма -
ли ша ни ко ји би же ле ли да
се ба ве рва њем, бли же ин -
фор ма ци је мо гу до би ти у
ОШ „До си теј Об ра до вић”.

A. Ж.

Про шлог ви кен да је стар то -
ва ла но ва пр вен стве на тр ка
за бо до ве у Пр вој ли ги Ср -
би је у аме рич ком фуд ба лу.
У пр вом ко лу шам пи о на та
пан че вач ки „Пан те ри” су на
СЦ-у „Мла дост” из гу би ли од
бе о град ских „Пла вих зма је -
ва” са 23:2.

До ма ћи тим је на пре ми -
је ри био знат но осла бљен,
играо је без не ко ли ко пр во -
ти ма ца, ве о ма ва жних
„шра фо ва” у еки пи, па под -
мла ђе ни са став „Пан те ра”
од ча сног по ра за ви ше ни је
мо гао.

Не и гра ње ра нинг-бе ка
Сте фа на Де ди ћа, као и
Мај кла Кем бе ла, био је ве -
ли ки хен ди кеп за пан че -
вач ки тим, али тре ба ис та -
ћи да су ју ни о ри, ко ји су си -
лом при ли ка за у зе ли ме ста
у пр вом ти му, пру жи ли до -
сто јан от пор ре но ми ра ном
ри ва лу. Је ди не по е не за до -
ма ћи тим осво јио је Де јан
Гли го рић.

У сле де ћем ко лу „Пан те -
ри” го сту ју у Срем ској Ми -
тро ви ци, где ће од ме ри ти
сна гу с до ма ћим „Ле ги о на -
ри ма”. A. Ж.

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ У АМЕ РИЧ КОМ ФУД БА ЛУ

По раз „Пан те ра” 
на стар ту

НАЈ СТА РИ ЈИ ОЛИМ ПИЈ СКИ СПОРТ 

У ОШ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ”

Рва ње сти гло 
у Омо љи цу

ПРО ШЛОГ ПЕТ КА У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

НЕ ЗА БО РА ВИ ТИ БОМ БАР ДО ВА ЊЕ СР БИ ЈЕ

ПЛА НИ НА РЕ ЊЕ ПО ДЕ ЛИ БЛАТ СКОЈ ПЕ ШЧА РИ

За га јич ка бр да – по глед с вр ха
Чла но ви Пла ни нар ско-еко ло -
шког дру штва „Со ко” упри ли -
чи ли су у су бо ту, 25. мар та, пе -
шач ку ту ру по Де ли блат ској
пе шча ри са успо ном на За га -
јич ка бр да. То је би ла још јед -
на при ли ка да се бо ље упо зна
при род ни ре зер ват ко ји је бли -
зу на шег гра да и ве о ма је при -
сту па чан за љу би те ље при ро де,
али овог пу та из јед ног ма ло
дру га чи јег угла – с ње не нај ви -
ше тач ке.

Пут Пе шча ре тог да на у ра -
ним ју тар њим ча со ви ма кре ну -
ла је три де се то чла на гру па
пред во ђе на ис ку сним пла ни -
на ри ма из ПЕК-а „Со ко” Бра -
ни сла вом Ров ча ни ном, Ср ђа -
ном Ни ки ћем и Ми ла ном Кон -
ча ром, глав ним ор га ни за то ри -
ма ове јед но днев не ту ре, ко ја је
стар то ва ла од ме ста Шу ша ра.
У ово сво је вр сно „пла ни на ре -
ње” по де ли блат ској при ро ди,
по ред ста ри јих и ис ку сни јих,
кре ну ли су и мла ђи чла но ви
дру штва, „со ко ли ћи”, од ко јих
су не ки и пред школ ског уз ра -
ста. Ипак, де се так ма ли ша на
рав но прав но је ше та ло нај пре
рав ни јим пре де ли ма, а за тим и
успо ни ма на пе шча не ди не.

Уз пут су мо гли да ви де део
ве ге та ци је ко ја је већ кре ну ла
да ра сте с пр вим про лећ ним
да ни ма. Не што од то га мо гли
су и да про ба ју, по пут мла дих

ко при ва, а на чин на ко ји се
ова биљ ка у ну жди мо же кон -
зу ми ра ти без ика кве тер мич ке
об ра де, об ја снио је Бра ни слав
Ров ча нин: убе ре се врх биљ ке,
с не ко ли ко ли сто ва, про тр ља
се из ме ђу дла но ва, а на пра -
вље на зе ле на лоп ти ца мо же да
се по је де.

По ред при род них ле по та,
мо гле су се ви де ти и не ке ве -
штач ке тво ре ви не, као што су
хра ни ли шта и по ји ли шта за
жи во ти ње, али и ло вач ке че ке,
ко је мо гу по слу жи ти као за -
клон од ки ше или за пре но ћи -
ште уко ли ко вас ухва ти ноћ у
Пе шча ри. Они мла ђи ис ко ри -
сти ли су при ли ку да се поп ну
на ове осма трач ни це и да по -
гле да ју с њих, али тај по глед
ни је био ни шта у од но су на

онај ко ји је убр зо усле дио.
Ула ском у зо ну За га јич ких бр -
да, где су пе шча не ди не ви ше
од 200 ме та ра, до би ја се осе ћај
као да сте у не кој пла нин ској
обла сти, а не у рав ни чар ској

пе шча ри. За га јич ка бр да
пред ста вља ју нај ви ши део Де -
ли блат ске пе шча ре, а по мно -
ги ма и нај леп ши. По глед с
њих пру жа се де се ти на ма, па и
сто ти на ма ки ло ме та ра са свих
стра на. Ви де се окол на ме ста,
али и по не ко да ље ме сто, Вр -
шач ке пла ни не, ју жни Кар па -
ти, као и у да љи ни во да Ду на -
ва. У све то уве ри ла се и екс пе -
ди ци ја „Со ко ла” те су бо те по -
пев ши се на врх, до ка ме не ку -
ле, та ко зва ног пла ни нар ског
ори јен ти ра 250.

ПЕК „Со ко” при ре ђи ва ће и
да ље слич не ак ци је, ко је се
мо гу ви де ти у пла ну дру штва
за ову го ди ну. На ред но дру же -
ње би ће већ у су бо ту, 1. апри -
ла, на Хо мољ ским пла ни на ма.

Н. Р.

Удру же ње ин ва ли да ра да и
осо ба са ин ва ли ди те том Пан -
че во у са рад њи са удру же њем
„Пен зи о нер ски сер вис” сво јим
чла но ви ма и ко ри сни ци ма
пен зи о нер ске „по пуст кар ти -
це” ну ди под по вољ ним усло -
ви ма бо ра вак у ба ња ма у Ср би -
ји. У са рад њи с ПИО фон дом
обез бе ди ли су пла ћа ње на два -
на ест по лу ме сеч них ра та, као
и ко ри шће ње бес плат них ва у -
че ра за од мор.

Да би пен зи о не ри ис ко ри -
сти ли пра во до пла те ту ри -

стич ког аран жма на на ра те,
услов је да у ба њи бо ра ве ми -
ни мум се дам да на.

Удру же ње „Пен зи о нер ски
сер вис” оба вља и ком плет ну
па пи ро ло шку про це ду ру за
од ла зак у ба њу.

За све до дат не ин фор ма ци је
пен зи о не ри се мо гу обра ти ти
пан че вач ком Удру же њу ин ва -
ли да ра да и осо ба са ин ва ли ди -
те том, у Ули ци вој во де Ра до ми -
ра Пут ни ка 19, од 9 до 13 са ти,
или пу тем те ле фо на 351-677.

М. Д.

ПО НУ ДА ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

По вољ но у ба њу

СТЕНДАП У КАЧАРЕВУ

Бриџис – мајстор 
комедије

Урнебесно вече стендапа одр-
жано је у петак, 24. марта, у До-
му омладине у Качареву. У
главној улози био је један од
најчувенијих представника ове,
у последње време изузетно по-
пуларне врсте комедије – Неша
Бриџис из Београда.

Публика, која је препунила
салу Дома омладине, уживала
је у његовој духовитости и
склоности ка импровизацији,
а у спонтаној и опуштеној ат-

мосфери могла је и активно да
учествује у представи.

Ово је већ други наступ
стендап комичара овог месе-
ца, јер је претходно гостовао и
Срђан Динчић.

Качаревачки Дом културе је
овим сјајним комадом наста-
вио низ квалитетних програ-
ма, а Дом омладине се полако
етаблира као једно од прести-
жних места у области културе.

Ј. Ф.
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ПРО ДА ЈЕМ опел ме -
ри ву, 2003 го ди ште,
1.7 ЦДТИ. 064/144-
32-23. (СМС)

МЕР ЦЕ ДЕС ви то, без
ула га ња, ре ги стро -
ван, екс тра ста ње.
064/886-50-02.
(СМС)

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

ШКО ДА фе ли ци ја
1.9, 2000. го ди ште,
тек ре ги стро ван, вла -
сник. 061/188-29-72.
(237810)

ОПЕЛ кор са 1.0,
2002. из у зет на, пе то -
ра вра та, сре брн, га -
ра жи ран, вла сник.
064/123-63-65.
(237806)

ОПЕЛ век тра 1.6,
1990. го ди ште, ха ва -
ри са на от по за ди.
064/438-54-15.
(237857)

ФОРД фи је ста, 2011.
го ди ште, 1400 цм,
70.000 км, пр ви вла -
сник, 7.000 евра.
065/803-03-99.
(237901)

МЕР ЦЕ ДЕС 200 ЦДИ,
2009, за ме на за јеф -
ти ни ји ау то, стан +
до пла та. 064/134-06-
30. (237923)

ФОРД фи је ста 1992.
го ди ште, 1.3, ни је ре -
ги стро ван, 270 евра.
062/856-64-94.
(237922)

ПО ВОЉ НО шко да
фе ли ци ја, 2001. го -
ди ште, регистровaн.
063/707-19-64.
(27918)

ГОЛФ 2, 1985. го ди -
ште, бен зин, гас, вла -
сник, га ра жи ран, 
750 евра. 
066/804-46-38.
(237921)

ВОЛ ВО 1.9 ТДИ,
2001, ме та лик сре -
брн, из у зе тан, све од
опре ме, вла сник.
064/137-64-14.
(237958)

ПЕ ЖО 406, 2001, ка -
ра ван, плин, 1.300
евра, ни је фик сно.
064/213-97-92.
(238043)

ЈУ ГО 55, 2002. го ди -
ште, ис пра ван, не ре -
ги стро ван, 
250 евра. 
064/327-60-52.
(237979)

ОПЕЛ астра Х, 1.7
ЦДТИ, 2005. го ди -
ште, у од лич ном ста -
њу, по вољ но.
064/431-07-31.
(237989)

НА ПРО ДА ЈУ ау ди 
А 3, 1997, ме та лик
сив, кли ма, од ли чан.
069/744-286. 

ЈУ ГО 45, 1990. го ди -
ште, ис пра ван, не ре -
ги стро ван. 
063/312-644.
(237990)

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

СТИ ЛО 1.9 ди зел,
2003. го ди ште, оца -
ри њен, не ис пра ван
мо тор, ком плет или у
де ло ви ма. 
064/130-36-02.
(238021)

КОР СА 1.0, 2004,
тро је вра та, кли ма,
125.000 км, ме та лик
сив, на име. 
064/130-36-02.
(238021)

ПУН ТО 1.2, 8 В,
2001, де цем бар, пе -
то ра вра та, све од
опре ме, да љин ско,
100.000 км, вла сник.
064/130-36-02.
(238021)

ЈУ ГО ко рал 1.1, де -
цем бар 2003, га ра -
жи ран, до бар, вла -
сник. 064/142-55-93.
(237973)

ВЕК ТРА ка ра ван 1.8,
бен зин, плин, 2001.
го ди ште, 1.300 евра.
062/172-56-62.
(238110)

РЕ НО 5 Д, 1992. го -
ди ште, 500 евра. Тел.
063/185-22-74.
(238139)

СКУ ТЕР пи ја ђо фри,
бео, 49 ку би ка.
064/149-24-70.
(238178)

ПРО ДАЈЕМ голф  4,
ди зел, пе то ра вра та,
у до бром ста њу, це на
2.300 евра. Тел.
063/442-025.
(238173)

ГОЛФ 5, 2004, 1.9
ТДИ, на име куп ца,
мо же за ме на за Б 5
ка ра ван. 
065/665-75-10.
(238149)

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 ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(237896)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау -
то ма ти ке, ис прав -
не/не ис прав не.
064/171-22-13.
(238170)

ТРАК ТОР Т 40, се ја -
ли ца, шпар тач, плуг,
ви клон, шпе ди тер –
про да јем. 060/660-
79-60. (237494)

ПРО ДА ЈЕМ плуг
ИМТ 756, ле ва тор
ли фам 8 м, ци клон.
063/746-77-80.
(237778)

ПРО ДА ЈЕМ пре су за
ба ли ра ње клас мар -
кант 50. 633-035,
063/472-440.
(237841)

КУ ПУ ЈЕМ кру њач,
пре кру пач оџа ци.
Тел. 065/561-01-03.
(237813)

ПРО ДА ЈЕМ мон та -
жну ли ме ну га ра жу
2,4 х 4,7 м, це на 400
евра. 069/221-31-17.
(230191)

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.
(237830)

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

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

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

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)

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)

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

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)

НА ПРО ДА ЈУ деч ји
кре ве тац. 064/403-
92-85. (237799)

ПРО ДА ЈЕМ те ле си -
мен та лац. 632-151,
064/380-56-30. (237)

КО ТАО за гре ја ње
„tam stadler”, 35 кв,
ко тао 25 кв, че шки,
про да јем. 064/123-
63-65. (237806)

ИЗ У ЗЕТ НО по вољ но
про да јем по ло ван
тро сед на рас кла па -
ње. Тел. 063/327-
003. (237877)

ПРО ДА ЈЕМ 30 ЛР
ко шни ца са пче ла ма.
013/627-467,
063/627-425. (23787)

КИР БИ нов, тр пе за -
риј ски сто, сто ли це,
те ра сни сто, сто ли це,
фо те ље, те пи хе.
064/955-51-85.
(237876)

ПРО ДА ЈЕМ до бар
елек трич ни шпо рет
„ал фа Вра ње”.
013/251-42-66,
064/489-40-36.
(237858)

ПРО ДА ЈЕМ ин ва лид -
ска ко ли ца, сто ли цу
са ве-це ом и те ле ви -
зор. 064/252-50-51.
(237859)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, но ва ку хи -
ња 10.000 ди на ра.
371-568, 
063/773-45-97.
(237865)

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

ПРО ДА ЈЕМ ТВ ри си -
вер, ске нер, штам -
пач, та блет, бе жич ни
те ле фон. 
062/318-668.
(237895)

ПРО ДА ЈЕМ но ве ка у -
че, бој лер, ра ди ја -
тор, очу ва ну ста рин -
ску ви три ну, би бер
цреп.  
064/154-25-82.
(237888)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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ПРО ДА ЈЕМ др ве не
ва ку ми ра не про зо ре
с ро лет на ма.
061/173-60-35.
(237924)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер, че ти ри го ди не
стар, дим. 165 х 60 х
60 цм. Бра ни слав.
064/428-18-75.
(237925)

ПО РО ДИЧ НА гроб -
ни ца, Ста ро пра во -
слав но код ка пе ле.
063/856-48-38.
(237931)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе од
2.150 евра, нај е ко но -
мич ни ји вид гре ја ња,
га ран ци ја. 062/118-
26-81. (237917)

ВИ ЛА ГЕР, бен зин ска
ко си ли ца, ми ше лин
гу ме 195/65/15.
066/804-46-38.
(237921)

ПО ЛО ВАН ком би но -
ва ни шпо рет „сло бо -
да”, ду пла су до пе ра
са ви се ћим еле мен -
том, дуж. 120 цм.
064/210-69-12.
(237943)

ПО ЛО ВАН на ме штај
за ка фић, сто ло ви за
пи це ри ју ме ди ја пан,
сто ли це за те ра су,
ка фе апа рат, ле до -
мат, фри жи дер, до -
го вор. 064/329-48-
40. (237937)

ВЕШ-МА ШИ НА privi-
leg са гор њим пу ње -
њем, ис прав на, од -
лич на, по вољ но.
065/361-13-13. 

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. (237961)

ДЕ ТЕ ЛИ НА ба ли ра -
на, зе ле на, ни је ки -
сла. 064/260-03-93.
(238038)

ПРО ДА ЈЕМ два аку -
му ла то ра, 110 ам пе -
ра, оба 14.000 ди на -
ра. 064/354-69-94.
(238050)

ЦРЕП 222, ме ди те -
ран Ка њи жа, про да -
јем. Тел. 063/311-
277. (238066)

МЕ СНА ТА пра сад,
стал на про да ја, мо -
гућ ност кла ња, пе че -
ња и ре зер ви са ња.
Тел. 063/311-277.
(238066)

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 не  клу пи -
це од 7.000. Ста ра
утва, 060/600-14-52.
(2398005)

ПРО ДА ЈЕМ са ла мо -
ре зни цу, фри жи дер,
по ли це за СТР.
064/324-06-99.
(237974)

ПРО ДА ЈЕМ ко жну
гар ни ту ру, тр пе за риј -
ску ви три ну, пла кар,
за мр зи вач, сто ли це,
по вољ но. 061/198-
81-42. (237992)

ПО ЛО ВАН на ме штај,
бе ла тех ни ка, има мо
све од игле до ло ко -
мо ти ве, бес плат на
до ста ва до 50 ки ло -
ме та ра. 061/317-07-
67. (2379929

ДВА ста рин ска ор ма -
ра, ка уч и две ТА пе -
ћи. 064/130-36-02.
(238021)

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

БУ КВА, ба грем,
храст, ба гре мо ве се -
че ни це, ба гре мо ви
сту бо ви. „То пли на”,
063/364-310.
(238104)

НО ВИ ЈЕ веш-ма ши -
не, ком би но ва ни
фри жи де ри, ТА пећ
3,5 кв, те ле ви зор 51
цм, уга о на гар ни ту -
ра, фран цу ски ле жај,
тро сед мој ца, тр пе за -
риј ски сто са сто ли -
ца ма. 063/861-82-66.
(238094)

ДР ВА за огрев, пре о -
ста ла, са пре во зом,
по вољ но. 064/122-
69-78. (238108)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не
за мр зи ва че, ус прав -
ни, шпо рет и веш-ма -
ши ну. 062/658-091.
(238144)

ПРЕ КРУ ПАЧ „ли -
фам”, 10.000. Тел.
063/185-22-74.
(238139)

НА ПРО ДА ЈУ ште не
ро твај ле ра. 064/240-
68-67. (238166)

ПРО ДА ЈЕМ ви се ћу
ку хи њу са угра ђе ном
су до пе ром. До бро.
Тел. 069/540-63-33.
(238151)

БА ЛИ РА НА де те ли на
150-250,  на про да ју.
Ми ћа, 064/303-28-
68. (238197)

НА ПРО ДА ЈУ ре гал,
сто, сто ли це, ко мо де
и ви три не, ка у че ви,
опре ма за пе че ња ру,
по ли ца за те ле ви зор,
сто за ком пју тер,
сан дук за по сте љи ну,
рад ни сто и др.
064/155-38-13.
(238199)

ЈА БУ КЕ за ра ки ју,
про да јем. 064/232-
64-33. (238189)

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.
(237636)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, плин ске
бо це, ста ро гво жђе и
оста ло не по треб но и
ста ро. 066/900-79-
04. (237801)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи,
сто ло ве, сто ли це, ку -
хињ ске клу пе, ви три -
не, ко мо де. 063/195-
07-17. (237820)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, ТА пе ћи,
оста ло по кућ ство.
062/148-99-94.
(237992)

КУ ПУ ЈЕ МО знач ке,
ор де ње, ме да ље, но -
вац, са то ве, пен ка ла.
Тел. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(238067)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста -
ре са то ве, ста ри но -
вац, пен ка ла, сли ке,
фи гу ре, ста ру би жу -
те ри ју, си фон фла ше
и дру го. 335-974,
063/705-18-18.
(238064)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај. 335-930,
064/366-57-87.
(238064)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
ре есцај ге, ста ре
играч ке, ста туе, ста -
ру по шту и оста ло.
335-974, 063/705-18-
18. (238064)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме -
та ле, алу ми ни јум,
гво жђе, аку му ла то ре,
веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, фри жи де ре, те -
ле ви зо ре. 061/206-
26-24. (238190)

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.
(238190)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
лим, шпо ре те, кре ке
ве со, за мр зи ва че,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, те ле ви зо ре,
оста ло. 064/484-13-
76. (238190)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
алу ми ни јум, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че,
шпо ре те, те ле ви зо ре
и оста ли от пад.
061/322-04-94.
(238190)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ба нат ском Но вом
Се лу. 063/874-70-77.
(СМС)

ДИ РЕКТ НА про да ја,
Стре ли ште, Ул. Де -
чан ска 2, ку ћа си ва
град ња, гра ђе вин ска
до зво ла, вла сник,
1/1, екс тра ло ка ци ја,
обје кат сло бод но
сто је ћи, фронт 14
ме та ра на пар це ли
по вр ши не 4,13 ари,
огра ђе но зи да ном
огра дом. Обје кат 155
м2 бру то, та ван адап -
ти ран до 100 м2,
укуп но 230 м2, три
пар кинг ме ста, кол -
ски улаз, ула зак у по -
сед од мах. На објек -
ту сви но ви при кључ -
ци, стру ја, во да, ка -
на ли за ци ја. Це на
62.000 евра.
063/637-673,
063/194-82-14. (238)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Де бе ља чи, Ул. Мо ше
Пи ја де бр. 35.
063/884-01-28. (237)

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)

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

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)

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)

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)

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)

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)

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 гра ђе -
вин ски плац 8 ари.
Тел. 060/601-60-23.
(237799)

КУ ЋА, воћ њак и по -
моћ ни објек ти, око -
ли на „Ма лог ра ја”.
013/371-561,
063/360-165. (23778)

БА ШТА, 6 ари, на
Но во се љан ском пу ту,
из ме ђу пу та и пру ге.
Тел. 063/865-80-77.
(237821)

БА ШТА 28 ари, гра -
ђе вин ска зо на, воћ -
њак, обје кат, Ја буч ки
пут, по вољ но.
069/448-68-78.
(237823)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу са
воћ ња ком, Вој ло ви -
ца, ле га ли зо ва но.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(237833)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг
Му че ни ка 18. Тел.
064/167-04-77.
(237840)

ПЛАЦ, ста ра Ми са,
гра ђе вин ски, 6.000
евра. 060/011-96-66.
(237816)

КУ ЋА на про да ју,
150 м2, га ра жа, 15
ари пла ца. Тел.
061/184-53-53.
(237837)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, ви кен ди ца 25 м2,
по моћ не про сто ри је
64 м2, све ле га ли зо -
ва но, на 14 ари воћ -
ња ка и ба ште, 
15.000 евра.
063/771-42-24.
(237805)

КУ ЋА у Пан че ву, Ца -
ра Ду ша на 100, 176
м2, на 8 ари пла ца.
013/251-66-46.
(327817)

СТА РА ку ћа са пла -
цем 30 ари, Ба нат ско
Но во Се ло. 
063/863-80-15.
(237872)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, мо -
же и ета жно, но ва
Ми са. 064/327-60-
75. (237853)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ка ра у ли, 7.02 ара,
при ват на сво ји на,
удео 1/1, гра ђе вин -
ско зе мљи ште.
060/743-03-62.
(237875)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ба ва ни штан ском пу -
ту, по ред пу та, 9 ари.
060/028-67-43.
(237881)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 114 ари, до пу та,
52.000. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(237910)

ДО ЊИ ГРАД, хит но,
део ку ће, 55 м2, ЕТ,
усе љи ва, без ула га -
ња. (679), „Трем 01”,
332-031,  063/836-
23-83. (237910)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
До ло ву. 013/263-40-
21. (237926)

10 АРИ ба ште, воћ -
ња ка, дру го срп ско
по ље, бли зи на ка сар -
не, бив ша 5000.
064/888-40-95.
(237891)

МАР ГИ ТА, по че так,
100 м2, 1.5 ар, без
ула га ња, 70.000.
(677), Ни шић”,  362-
027, 064/206-55-74.
(237936)

КУ ЋА, 120 м2, на 5
ари, Пре спан ска 15.
Ле га ли зо ва но, вла -
сник. 063/307-674.
(237944)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа,
че ти ри ста ме не је ди -
ни це, 2,5 ари пла ца,
Те сла, мо же за ме на
уз до пла ту. 
063/849-94-07.
(237955)

КОД ТУР СКЕ гла ве,
ку ћа пре пра вље на у
два ло ка ла, дво ри -
шни ста на 2 ара, са -
мо 52.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237972)

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.
(237972)
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КУ ЋА на ста рој Ми -
си. 069/223-24-25.
(237970)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу код
Зе ле не пи ја це. Мо же
и за ме на. 063/814-
56-25. (238049)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара,
дво соб на, но ви ја,
при зем на, 33.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(238048)

БРЕ СТО ВАЦ, но ви ја
тро соб на, 90 м2, 7,45
ари, 16.000. (49),
„Му станг”, 
062/226-901.
(238048)

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.
(238048)

ОМО ЉИ ЦА, 126 м2,
сре ђе на, по друм, 2
ара, 20.000. (49),
„Му станг”, 
062/226-901.
(238048)

ПЛАЦ, Ба ва ни штан -
ски пут, 12 ари,
3.000 евра. Тел.
064/238-09-86, по сле
13 са ти. (238036)

ПРО ДА ЈЕМ град ско
гра ђе вин ско зе мљи -
ште са објек ти ма 54
х 200 м, огра ђе но на
ас фал ту, ме ђу на род -
ни пут Пан че во-Вр -
шац, по год но за ви -
ше на ме на. 066/385-
289, 063/385-289.
(238040)

МИ СА, 290 м2, три
ета же, све сре ђе но,
5.8 ари, 66.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(238041)

ТЕ СЛА, пре ле па са -
лон ска, 178 м2, 5,5
ари, 95.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(238041)

КУ ЋА на Стре ли шту,
70 + 45 м2, 10,5 ари
плац. Хит но.
066/351-808.
(238052)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 80
м2, Пан че во, ши ри
цен тар, 29.000, мо -
гућ до го вор.
064/902-28-80.
(238061)

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

ПРО ДА ЈЕМ дво ри -
шну спрат ну ку ћу, 45
х 2. Це на 25.00 евра,
062/154-01-58,
011/355-48-64.
(238027)

ЈА БУ КА, при зем на
ку ћа, од мах усе љи ва.
Вла сник. 063/765-82-
60. (238014)

НО ВА КУ ЋА, Сиб ни -
ца, 10 ари, огра ђе но,
34.000 евра. До го -
вор. (470), 345-534,
064/246-05-71.
(238016)

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.
(238017)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
ло ка лом у Мар ги ти.
064/431-07-31. (237)

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. (237)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа,
цен тар, Ко теж 2. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(237978)

КУ ЋА, цен тар, Ка ра -
ђор ђе ва. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (237981)

НО ВА МИ СА, 24 ара,
ку ћа 156 м2, 31.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237981)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 300 м2,
спрат на, 4.5 ари,
58.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(238093)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по ро -
дич на ку ћа, 100 м2,
ПР, 41.000, ком плет
ре но ви ра на, од мах
усе љи ва, хит на про -
да ја, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (238093)

МИ СА, Ста ра Ко за -
рач ка, 80 м2, плац
6,5 ари, 25.000.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(238093)

КУ ЋА, До си те је ва 8-
а, укњи же на, 2 ара.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(238077)

КА РА У ЛА, 43 м2, на
50 ари, 23.500 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(238079)

СТА РА МИ СА, Ба -
ниј ска, 11,3 ара пла -
ца, 23.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (238079)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро -
соб на, 68 м2 на 10
ари, 41.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (238079)

КО ТЕЖ, ку ћа на про -
да ју. (661), „Ве сна
2”, 066/937-00-13.
(4706)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, До -
ло во, без по сред ни -
ка, 16 ари, 150 м2.
063/153-37-70.
(238138)

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.
(238145)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 62
м2, Сте ри ји на ули ца,
Те сла. 060/333-01-
50, по сле 15 са ти.
(238130)

ДЕО ку ће, 50 м2, 2
ара, по се бан улаз,
11.000 евра, ста ра
Ми са. 061/664-39-
26. (238188)

ПРО ДА ЈЕМ 20 ари
гра ђе вин ског зе мљи -
шта на Скро ба ри, до -
бра ло ка ци ја. Тел.
060/144-25-06.
(238185)

ПЛАЦ у Омо љи ци,
По ња вич ка 102, 11,5
ари, за по чет обје кат.
064/260-05-34.
(238176)

КОМ ФОР НА ку ћа 40
м2, ба шта 20 ари, Пе -
ли стер ска, Пан че во.
065/251-56-89.
(238162)

ПРО ДА ЈЕМ плац 3,6
ари, Све то за ра Ше -
ми ћа, 60 ари. Пан че -
во. 066/520-25-65.
(238162)

КУ ЋА 65 м2, 3 ара,
све но во, усе љи ва,
ста ра Ми са, 15.500.
061/664-39-26.
(238188)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ба ва ни штан ском пу -
ту, 9 ари. Тел.
066/363-454.
(238196)

КУ ЋА 50 м2, на 9 ари
пла ца, гра ђе вин ска
до зво ла, Пе ли стер -
ска 20. Но во се љан -
ски пут. 065/410-97-
34. (238195)

ПЛАЦ са ку ћом, бли -
зу цен тра, 13 ари, 87
м2, иде ал но за воћ -
њак, ба шту, 50 м2.
(67),  „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(248202)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ,
ви кен ди ца, во да, 27
ари, 88 м2, воћ њак,
са мо 8.000 евра.
(67),  „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(248202)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла
не крет ни не” по треб -
не ку ће и ста но ви на
бо љим ло ка ци ја ма.
(238), 064/668-89-
15. (237972)

ДВО СО БАН стан 50
м2, стро ги цен тар,
вла сник 1/1. 063/111-
12-54. (СМС)

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. 

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

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан 52 м2, Ко теж  2,
вла сник. Вре ди по -
гле да ти. 062/445-
614. (237535)

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

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, 62 м2, цен тар.
064/927-53-03.
(237860)

ТЕ СЛА, 36 м2 + 5.5
м2 те ра са, вла сник,
1/1, без по сред ни ка,
бли зу  „Авив пар ка”,
укњи жен. 065/387-
27-50. (237906)

СО ДА РА, 41 м2, ЦГ,
ПР, сре ђен, усе љив,
26.500. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83. (237)

КО ТЕЖ 2, 63 м2,  ЦГ,
III, лифт, пр ви део
до га ра жа, 32.000.
(679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-23-
83. (237910)

СО ДА РА, 57 м2, ЦГ,
I, од ли чан, 32.000.
(679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-23-
83. (237910)

ТЕ СЛА, 41 м2, ЕТ,
ПР, усе љив. (679),
„Трем 01”,  063/836-
23-83. (237910)

СО ДА РА, дво и по со -
бан стан, 63 м2, IV
спрат, ЦГ, ка блов ска,
ин тер нет.  344-254.
(237845)

ДВО РИ ШНИ стан, 60
м2, то тал но сре ђен,
Мак си ма Гор ког 49.
064/290-45-09,
061/348-20-00. 

МЕ ЊАМ јед но и по со -
бан стан, при зе мље,
за ве ћи или ма њу ку -
ћу. 013/344-931.
(237805)

ХИТ НО дво со бан ма -
њи стан, при зе мље,
но во, бли зу Бол ни це.
013/344-931.
(237807)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко -
теж 1, дво со бан, пр -
ви спрат, 32.000
евра. 063/890-14-05.
(237866)

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

ТЕ СЛА, јед но со бан
стан, 29 м2, ЦГ, без
по сред ни ка.
064/866-23-70.
(237943)

СТАН, Те сла, Но ви
свет, дво со бан, 60
м2, I спрат, ЦГ, те ра -
са, по друм, 35.000
евра. 064/210-69-12,
064/922-84-17.
(237943)

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

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ стан по лу на ме -
штен, без гре ја ња.
061/173-60-35.
(237924)

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.
(237936)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 32 м2 + те ра -
са, В, ЦГ, 20.000.
(677), „Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(237936)

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.
(237936)

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.
(237936)

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.
(237936)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
37 м2, I, ТА, те ра са,
24.500. (677),  „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237936)

КО ТЕЖ 2, по че так,
дво и по со бан, V,
лифт, 40.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(237936)

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.
(237936)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
42 КВМ, Те сла, цен -
тар, 25.000; Ми са,
нов, 22.000.(324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(237964)

ЈЕД НО СО БАН, 35 м2,
Стре ли ште, 21.500,
Ко теж, цен тар,
19.000.  (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(237964)

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.
(237964)

СТАН на Со да ри, 54
м2, ЦГ, V спрат. Тел.
064/824-17-13.
(237970)

ГАР СО ЊЕ РА, Са -
мач ки, 17 м2, II,
12.800. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237972)

КО ТЕЖ 1, 45 м2, леп
рас по ред, 27.000.
(238),  „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15.(237972)

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. (237972)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
79 м2, 48.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237972)

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. (237)

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. (237972)
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КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, I, сре ђен,
30.000. (238),  „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237972)

ЦЕН ТАР, тро со бан,
73 м2, 45.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237972)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, 47 м2, V, без
лиф та, 23.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237972)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
80 м2, 50.000, до го -
вор. (238),  „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(237972)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 61 м2, V, 36.000.
(238),  „Те сла не -
крет ни не”, 
064/668-89-15.
(237972)

НО ВО ГРАД ЊА,  јед -
но и по со бан, Ца ра
Ла за ра, 50 м2, III,
усе љив, 35.000.
063/274-951. 
(23845)

НО ВА МИ СА, јед но -
и по со бан, 44 м2, ТА,
ВП,  18.500. (336),
„Олимп”,  351-061,
063/274-951.(23845)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 54 м2, I, ЕГ, усе -
љив, 26.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (23845)

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

СО ДА РА, јед но со -
бан, 37 м2, IV,  ЦГ,
лифт, 23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (23845)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 62 м2, II, ЦГ, две
те ра се, усе љив,
31.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(23845)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 49 м2, VII, ЦГ,
ком плет сре ђен, усе -
љив, 30.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (23845)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, 42 м2, IV, ЦГ,
25.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(23845)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
49 м2, IV, ЦГ, 26.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. 

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 61 м2, ВП, ЦГ,
сре ђен, 37.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-
898. (23845)

КО ТЕЖ 2, до бар дво -
со бан, 58 м2, VI,
31.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(238048)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, до бар
тро со бан, 71 м2, те -
ра са, IV, ЦГ, 33.000.
(49), „Му станг”,
062/129-94-67.
(238048)

СА МАЧ КИ, 17 м2, III,
ЦГ, 11.000. (49),
„Му станг”, 
062/129-94-67.
(238048)

КНИ ЋА НИ НО ВА, но -
ви ји дво со бан, 61 м2,
III, плин, 
34.000. (49), 
„Му станг”, 
062/226-901.
(238048)

РОБ НА ку ћа, дво и -
по со бан, 63 м2, V,
43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (238041)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по -
со бан стан, 54 м2,
Ста ри Та миш, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(238086)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 25.000, ВПР, ЦГ.
(238),  „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (238058)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
51, сре ђен, ВПР,
30.000. (238),  „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(238058)

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. (238047)

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.
(238047)

СО ДА РА, јед но со -
бан, 33 м2, ВП, ЦГ,
од ли чан, 24.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(238047)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
30 м2 + Т, II, ТА, но -
во ку па ти ло, 23.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(238047)

ДВО РИ ШНИ, ши ри
цен тар, 70 м2, 2,5
ара пла ца, за ре но -
ви ра ње, 14.000. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(238047)

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)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га -
ра жа, укњи жен,
17.500 евра фик сно.
064/938-41-99.
(238034)

НО ВА МИ СА, но ви
ста но ви, јед но соб ни,
дво соб ни, ду плекс,
вла сник. 063/304-
222. (238009)

СТРО ГИ цен тар, 50
м2, ЦГ, 34.000 евра,
до го вор. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(238016)

ДВО СО БАН, ЦГ, Те -
сла, Но ви свет, 55 м2,
33.000, до го вор, за -
ме на. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (238016)

ДВО СО БАН, ЦГ, Ко -
теж, ВП, 57  + 6 м2,
33.000 евра, до го вор.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(238016)

СТРО ГИ цен тар,
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.
(238016)

ДВО И ПО СО БАН, Те -
сла, алу-сто ла ри ја,
ЕГ, две те ра се, ку хи -
ња, од мах усе љив,
36.000 евра. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(238016)

ПРО ДА ЈЕМ стам бе -
но-по слов ни обје кат,
200 м2, цен тар, вла -
сник. Тел. 063/262-
359. (238004)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан, V,
ЦГ, 42.000; тро со бан,
III, ЦГ, Дрин ска,
42.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (23817)

ЦЕН ТАР, пре леп, 90
м2, V, ЦГ, 50.000; Ко -
теж 1, дво со бан, I,
ЦГ, 34.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (23817)

КО ТЕЖ 2, сре ђен, 59
м2, I, 36.500, Стре ли -
ште, тро со бан, IV,
ЦГ, 47.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (23817)

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. (237958)

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.
(237958)

ЦЕН ТАР, 60 м2, дво -
со бан, 39.000; 74 м2,
тро со бан, 47.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (237958)

ЦЕН ТАР, нов 40 м2,
28.000; 55 м2, дво со -
бан, 33.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(237958)

КО ТЕЖ 1, 60 м2, дво -
со бан, 32.000; 70 м2,
тро со бан, 39.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (237958)

ЦЕН ТАР, стан до
ули це, 50 м2, 19.500.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (237958)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 45 м2,
дво со бан, ЦГ, лифт,
22.500.  „Го ца”,
063/899-77-00.
(237958)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра
25 м2, IV, ЦГ, 18.000.
(188), „Уна Дал ли”,
064/255-87-50.
(237981)

НО ВА МИ СА, гар со -
ње ра 25 м2, опре -
мље на, 11.000 евра.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237981)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, 50 м2, дво со -
бан, II, ЕТ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (237981)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs18 Четвртак, 30. март 2017.

СТАНОВИ

ПОНУДА



СО ДА РА, ма њи дво -
со бан, 45 м2, ЦГ,
26.000. (188), „Una-
Dalli”, 
064/255-87-50.
(237981)

НО ВА МИ СА, 40 м2,
I, ЦГ, 23.000. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(237981)

СО ДА РА, дво со бан,
58 м2, ЕТ, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237981)

СО ДА РА, тро со бан,
83 м2, ЦГ, 46.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(237981)

СТРО ГИ цен тар, 50
м2, IV, 34.000, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(238093)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 38 м2,
јед но со бан, ВПР, ЦГ,
18.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(238093)

МИ СА, 80 м2, тро со -
бан, ВПР, ЕГ, 45.000.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(238093)

СО ДА РА, 37 м2, јед -
но со бан, IV, 23.000,
хит но, Со да ра, 61 м2,
ПР, 37.000, ре но ви -
ра но, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (238093)

ДВО И ПО СО БАН
стан, 58 м2, ета жно
гре ја ње, сре ђен. Тел.
060/333-56-41. (238)

МАР КА КРА ЉЕ ВИ ЋА,
дво со бан, ком плет ре -
но ви ран, 48 м2,
27.000. (097), „Пер -
фект”. 064/348-05-68. 

СТРО ГИ ЦЕН ТАР,
дво со бан, 50 м2,
IV/5, ЦГ, 34.000.
(097), „Пер фект”.
064/348-05-68. (238)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, 42 м2, 23.000;
јед но со бан, 36 м2,
21.500. (097), 
„Пер фект”. 
064/348-05-68.
(238079)

КО ТЕЖ, дво и по со -
бан, 58 м2, 35.000;
јед но и по со бан, 55
м2, 30.000. (097),
„Пер фект”. 
064/348-05-68.
(238079)

МАР ГИ ТА, дво со бан,
42 м2, при зе мље,
дво ри ште, 
22.000. (097),
„Пер фект”. 
064/348-05-68.
(238079)

СО ДА РА, дво со бан,
57 м2, 27.000; дво и -
по со бан, 70 м2,
36.000. (097), 
„Пер фект”. 
064/348-05-68.
(238079)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 71 м2, I, ЦГ,
лифт, 41.000 евра.
(097), „Пер фект”.
064/348-05-68.
(238079)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и -
по со бан, 82 м2,
48.000; дво со бан, 
63 м2, 31.000 евра.
(097), 
„Пер фект”. 
064/348-05-68.
(238079)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
тро и по со бан, 58 м2,
VI, 31.000 евра.
(097), „Пер фект”.
064/348-05-68. (238)

КО ТЕЖ 1, про да јем
дво и по со бан нов стан,
по вољ но. (661), „Ве -
сна 2”, 066/937-00-13. 

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. (4706)

НО ВА ми са, дво со -
бан, III, 56 м2, ТА,
24.000. (320), 
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(238096)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, III, 42 м2, ЦГ,
24.000. (320), 
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(238096)
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КО ТЕЖ 1, дво со бан, I,
57 м2, ЦГ, 31.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.

ЦЕН ТАР, дво со бан,
56 м2, ЦГ, IV, 32.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (238096)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан, ВПР, 53 м2,
ЦГ, 26.000. (320),
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(238096)

ЦЕН ТАР, 2.0, ЦГ, I,
35.000; дво ри шно,
50, 18.000. (338),
„Јан ко вић”, 
348-025. 
(238100)

СО ДА РА, 1.0, ТА,
22.000; Ко теж 2, дво -
со бан, 54, 28.000;
Ка ча ре во, 9 ари, 140,
до го вор. (338), 
„Јан ко вић”, 
348-025.
(238100)

ТЕ СЛА, од лич но ме -
сто, I, 53 м2, ЦГ, ве -
ли ка те ра са.
062/112-33-70.
(238164)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ
ста но ви, ку ће, пла це -
ви. Аген ци ја „Ћур -
чић”. (300), 362-816,
063/803-10-52.
(238117)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, сре ђен, I спрат,
ЦГ, лифт, вла сник,
усе љив, 36.500.
060/800-50-12,
064/217-79-00.
(238140)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 56 м2 + те ра са +
оста ва + по друм, VI
спрат, ЦГ, алу-сто ла -
ри ја, ком плет но сре -
ђен, укњи жен, 31.000
евра. До го вор.
064/613-24-28.
(238126)

САВ СКА, Со да ра, 37
м2, IV спрат, те ра са,
кли ма, два лиф та,
ви део-над зор.
065/828-19-64.
(238163)

ЕКС ТРА, Стре ли ште,
нов, 54 м2, укњи жен,
ПВЦ, кли ма, пар кинг,
34.000 евра.
062/269-566. (23817)

ЕКС ТРА, Стре ли ште,
нов, 44 м2, пот кро -
вље, ПВЦ, кли ма,
укњи жен, 23.000
евра. 062/269-566.
(238175)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ дво ри шни стан,
40 м2. 064/413-61-
65, 252-13-66.
(238174)

СТАН у цен тру, 59
м2, ду плекс, 33.500
евра, вла сник.
065/682-59-86.
(238165)

ЦЕН ТАР, нов дво со -
бан, 40 м2, I, ЕГ, те -
ра са, 29.500. (67),
„Мил ка М”, 
063/744-28-66.
(238202)

КО ТЕЖ 2, 57 м2, VII,
те ра са, 28.000; Ко -
теж 1, дво и по со бан,
VI, са мо 33.000. (67),
„Мил ка М”, 
063/744-28-66.
(238202)

ТЕ СЛА, тро со бан, 61
м2, са мо 30.000; пра -
зан, за ре но ви ра ње.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(238202)

ЦЕН ТАР, тро со бан,
II, ТА, алу про зо ри,
пар кет, 78, пра зан.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(238202)

ТЕ СЛА, 44 м2, ВП,
ком плет но ре но ви -
ран, пра зан, од мах
усе љив. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(238202)

НО ВА МИ СА, дво и -
по со бан, згра да, ЦГ,
ве ли ка те ра са, га ра -
жа, 37.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4706)

КУ ПУ ЈЕМ стан до
18.000, да јем ау то,
3.000, 15.000 кеш.
064/134-06-30.
(237923)

КУ ПУ ЈЕМ стан, дво -
со бан, при зе мље, I
спрат, II спрат, 
Со да ра, цен тар. 
064/231-59-52.
(237913)

КУ ПУ ЈЕМ стан на но -
вој Ми си, 80 – 90 м2.
063/824-07-26.
(237897)

КУ ПУ ЈЕМ ма њу 
стам бе ну је ди ни цу
на Те сли, ни жа
спрат ност. 
064/006-71-00.
(237844)

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),
064/668-89-15.
(237972)

КУ ПУ ЈЕМ стан око 50
м2, са те ра сом, на I и
II спра ту, без по сред -
ни ка. 061/317-84-56.
(237965)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
на свим ло ка ци ја ма,
бр за ис пла та.
063/800-44-30.
(238096)

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 крет ни не
на свим ло ка ци ја ма.
Кеш ис пла та.
069/196-96-05.
(238093)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра.
Бр за и си гур на ис -
пла та. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(238079)

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

ГАР СО ЊЕ РА 
у цен тру, ком фор но
и по вољ но. 
063/721-41-21.
(СМС)
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ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
ку ћу за ста но ва ње у
за ме ну за из ми ре ње
ду га за стру ју. Стар -
че во. Зва ти по сле 17
са ти. 063/191-73-60.
(237797)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру. Тел.
065/617-74-54.
(237849)

СТАН, по лу на ме -
штен, ве ћи, но ва Ми -
са. Тел. 064/220-17-
25. (237821)

ДВО СО БАН, не на ме -
штен, но ва Ми са,
плин, кли ма, ка блов -
ска, те ле фон, ин тер -
фон, 70 евра.
063/895-33-92, 343-
675. (237825)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, ста ра
Ми са, де по зит.
063/207-819.
(237816)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
штен јед но и по со бан
стан, ЦГ, Ко теж 2.
063/846-80-75.
(237808)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на -
ме штен стан са ЦГ,
са ми ци. Тел. 378-
093. (237859)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, ЦГ, I
спрат, Со да ра.
060/351-11-08.
(237870)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан на Ми си.
060/087-84-75.
(237856)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед -
но со бан стан у цен -
тру  Стре ли шта.
060/721-21-04.
(237920)

ТРО СО БАН на ме -
штен стан, Мај ке Ју -
го ви ћа 13, за 150
евра. 065/330-46-11.
(237952)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни
стан, цен тар, на ме -
штен, по вољ но.
064/140-52-81. Слав -
ко. (237962)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту,
кли ма, ЦГ. 064/317-
04-71. (238054)

ЈЕД НО СО БАН на ме -
штен стан у ку ћи,
улич ни део, Мак си ма
Гор ког 94. 061/520-
26-10. (237998)

ТЕ СЛА, 44 м2, стан
на ме штен. Тел.
063/837-37-71,
063/841-16-27.
(238025)

ПРА ЗАН стан 40 м2,
но ва Ми са, дру ги
спрат, без гре ја ња,
це на до го вор.
063/863-85-04.
(238030)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ши ри
цен тар, 150 м2, за
по слов ну ак тив ност.
062/347-667.
(238028)

ИЗ ДА ЈЕМ из у зет но
леп јед но и по со бан
стан, 48 м2, на Ке ју.
063/168-43-22.
(238035)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, цен -
тар, ТА, I спрат, те -
ле фон, ин тер фон,
кли ма. Тел. 013/251-
01-65. (238075)

КУ ЋА, Вој ло ви ца, 90
м2, ЦГ, кли ма, те ле -
фон, га ра жа, дво ри -
ште. 064/084-21-62,
013/263-80-93.
(238115)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан 60 м2, у цен тру,
гре ја ње, ин тер нет
обез бе ђен. 060/040-
48-11. (238101)

СТАН на Стре ли шту,
60 м2, I спрат, ЦГ,
по сле 17 са ти.
063/320-617. (23810)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан за ду жи пе -
ри од, на Со да ри.
063/711-58-37,
063/351-861.
(238111)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
ште ну гар со ње ру, 27
м2, ЦГ, оба ве зан де -
по зит, ду жи пе ри од.
063/617-421.
(238112)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
од 25 м2 на Ко те жу
1. Тел. 064/184-87-
50. (238116)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, цен -
тар. 063/151-81-77.
(238124)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на -
ме штен стан, ау то бу -
ска-пи ја ца, ка блов -
ска, ТА. 063/742-14-
27. (238131)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
по лу на ме штен стан,
цен тар, де по зит оба -
ве зан. Тел. 064/165-
02-92. (238129)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
дво ри шни стан у
цен тру, не на ме штен.
061/610-90-76.
(238157)

НА МЕТ ШЕН, јед но и -
по со бан стан, ТА,
код Хо те ла „Та миш”,
80 евра. 064/122-48-
07. (238179)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
ште ну гар со ње ру на
Ко те жу 1. Тел.
064/420-77-46.
(238192)

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.
(238203)

СТА НО ВИ за из да ва -
ње. 064/155-38-13.
(238199)

ИЗ ДА ЈЕМ, цен тар,
34, пра зан, ТА, те ра -
са, 100 евра; Са мач -
ки, I, на ме штен, 80
евра. 069/744-28-66. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
Пан че ву. 061/319-
07-77. (СМС)

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)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
Сте ва на Шу пљик ца
на глав ном пу ту.
064/370-79-47.
(237585)

ИЗ ДА ЈЕМ кан це ла -
риј ски про стор у
стро гом цен тру, 26
м2, 70 евра. 063/109-
39-14. (2137791)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Зе ле ној пи ја ци.
063/808-58-16.
(237915)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
у ку хи њи и у про да ји
за ре сто ран „Пи ле ћи
ду ћан”. 377-230,
064/259-96-62.
(237903)

ПЕ КАР хле ба џи ја и
рад ник на пе ћи, мо -
же не ис ку сан.
064/120-09-42.
(237891)

ХА ЛА на 5 ари, огра -
ђе но и гра ђе вин ски
плац 4 ара. 069/213-
97-37. (237932)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мљен
фри зер ски са лон.
069/210-00-12.
(237850)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
на се ље Те сла, до бра
ло ка ци ја. 065/205-
92-33. (237835)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Стре ли шту, до пу та.
064/959-98-83.
/237829)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23
м2, код Ау то бу ске
ста ни це. 352-105.
(237862)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, угао
Ка ра ђор ђе ве и Бра -
ће Јо ва но вић, 25 м2.
061/190-99-99.
(237869)

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

ПРО ДА ЈЕМ ло кал,
цен тар, 96 м2, по вољ -
но. 064/329-48-40.
(237937)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12
м2, до ули це, из лог,
цен тар. 063/314-803.
(237954)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 60
м2, угао Ди ми три ја
Ту цо ви ћа и Рит ске.
064/324-06-99.
(237979)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал/пив -
ни цу у стро гом цен -
тру. 064/668-87-38,
065/202-63-81. (237)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор, 52 м2, ТЦ,
Змај Јо ви на 2, ло кал
2. 060/562-62-96.
(237984)

ХА ЛА, ста ра Утва,
340 м2, кан це ла ри ја,
ку па ти ло, ку хи ња,
дво ри ште. 063/774-
76-40. (237988)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 60
м2 у Ули ци Бра ће Јо -
ва но вић. 063/314-
609. (238049)

ЦЕН ТАР, шко ле, део
ку ће, ло кал 28 м2, са
при па да ју ћим та ва -
ном, 20.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(238041)

ИЗ ДА ЈЕМ фри зер ски
са лон са опре мом,
на Ко те жу 2.
063/706-16-65. (238)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
стро гом цен тру. Вој -
во де Ра до ми ра Пут -
ни ка 21. 063/891-05-
58. (2380457). 

ИЗ ДА ЈЕМ бу тик у
цен тру гра да са
опре мом и ро бом.
062/826-12-55.
(238062)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 9
м2, 48 м2, бив ши ка -
фић „Блиц”.
064/267-72-17.
(238070)

ИЗ ДА ЈЕ се по слов ни
про стор 140 м2, ши -
ри цен тар, по го дан
за ве ле про да ју, пе ка -
ру, ра ди о ни цу,
спорт ске ак тив но сти.
063/315-290.
(238123)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, су -
пер ме сто, пар кинг,
про да је се ци гла ве -
ли ки фор мат.
064/283-48-35.
(238142)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор, цен тар. Тел.
063/151-81-77.
(238124)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у
Ба нат ском Кар лов цу,
бли зу шко ле.
063/367-750,
066/345-023.
(238128)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
или ма га цин ски про -
стор 450 м2.
060/312-90-00.
(238143)

ПРО ДА ЈЕМ или ме -
њам згра ду 1.650 м2,
на 10 ари пла ца.
060/312-90-00.
(238143)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру, 29 м2.
060/312-90-00.
(238143)

ЛО КАЛ, 30 м2, два
улич на из ло га, стро -
ги цен тар, из да јем.
066/344-033. (23820)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца
са ис ку ством, ре сто -
ран „Ба ка на”,
063/426-103. 
(СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и
Е ка те го ри је, са ис ку -
ством. 
069/301-17-00. (СМС)

ПОТРЕБНЕ искусне
раднице на
индустријским
машинама. Звати на
065/235-76-37.
(СМС)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
у ка фи ћу. 
063/800-07-94.
(238037)

ТРА ЖИ се рад ник за
по сло ве брод ски
агент. 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. Тел.
063/323-830.
(237593)

ПО ТРЕБ НИ про дав -
ци за рад на те ре ну.
Тел. 063/757-47-21.
(236581)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ,
по треб не рад ни це за
рад за ро шти љем.
063/897-55-04.
(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 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 ТРЕ БАН рад ник
за мон та жу ПВЦ, АЛ
сто ла ри је. 
060/367-70-00, „Da-
nito¨ d. o. o.
(238071)

ПО ТРЕ БАН ку вар са
ис ку ством. 
064/874-03-01.
(238031)

„ДРА ГА НА НС”, по -
треб на фри зер ка.
060/713-62-05.
(238003)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
по тре бан рад ник,
Мо ше Пи ја де 86.
063/865-27-76. (237)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у пе ка ри
„Миа”. 065/330-48-
04. (237997)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло -
ну по треб ни: му шко-
жен ски фри зе ри.
Тел. 061/320-68-38.
(238092)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у ки о ску за
про да ју ко ки ца и
сла до ле да. СМС по -
ру ке са лич ним по да -
ци ма сла ти на кон -
такт те ле фон
065/333-03-36. 
(ф-391)

ВУЛ КА НИ ЗЕР СКОЈ
ра ди о ни ци по тре бан
озби љан рад ник. Ис -
ку ство по жељ но, ни је
услов. 063/801-74-
99. (238109)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник у штам па ри -
ји. 061/508-52-53.
(238121)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у  цве ћа ри у
„Авив пар ку”, са ис -
ку ством. 062/222-
827. (238141)

РЕ СТО РА НУ „Ба нат -
ски ку так”, по треб на
по моћ на рад ни ца за
рад у ку хи њи.
060/512-59-99. (238)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад  у ка фи ћу „Pa-
cifico”. 061/236-32-
87, 060/319-05-77.
(238158)
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ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за ку ва ње ка фе на
бу вља ку. 064/973-60-
66. (238160)

ПЕ КА РИ по треб на
про да ва чи ца са ис -
ку ством. Тел.
065/993-75-30.
(238183)

ПО ТРЕ БАН рад ник
за рад на ен дле ри ци
и ибер де ку. 060/131-
81-70. (238187)

ВЕ ЛЕ ПРО ДА ЈИ по -
тре бан во зач за пре -
воз ро бе  по Ср би ји,
ко ји има ис ку ства у
тр го ви ни од, од 27
до 50 го ди на. Зва ти
до 16 са ти, 
063/744-65-12.
(238201)

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)

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

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
вла жних ку ћа, ма -
шин ски се че мо вла -
жне зи до ве, га ран ци -
ја. Тел. 060/691-01-
13. (229077)

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)

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)

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)

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.
(237347)

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)

ВР ШИМ услу ге кул -
ти ви ра ња и ора ња
ба шти. 063/855-92-
70. (237619)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње 10 евра
дан. По зо ви те,
064/235-08-15.
(237524)

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)

МО ЛЕР СКИ ра до ви.
Не ша. 069/444-23-
76. (237781)

СРП СКИ је зик, ча со -
ви, при пре ме за при -
јем ни за основ це,
сред њо школ це.
063/742-35-37.
(237795)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, угра ђу -
јем, по пра вљам.
063/882-25-09.
(237803)

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.
(237946)

ТВ и са те листске ан -
те не, мон та жа и ди -
ги та ли за ци ја те ле ви -
зо ра. 064/866-20-70.
(237947)

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.
(237950)

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.
(237949)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва -
ње, фар ба ње сто ла -
ри је, чи сто, ква ли тет -
но, по вољ но.
063/304-476.
(237930)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва -
ње, кре че ње, фар ба -
ње сто ла ри је, гипс.
Пен зи о не ри ма по -
пуст. 013/235-78-82,
062/856-64-94.
(237922)

МА ТЕ МА ТИ КА, 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.
(237912)

ПЕ ДИ КИР, кур је очи,
ура сли нок ти, ма са -
жа, ре лакс, те ра пе ут -
ска, пар ци јал на.
061/308-95-86.
(237902)

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. (237827)

ПАР КЕТ и ла ми нат,
по став ка, хо бло ва ње
и ла ки ра ње. 061/314-
90-18, 601-892. (237)

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.
(237874)

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.
(237885)

ВР ШИМ ба штен ске,
во ћар ске ра до ве, ко -
сим тра ву, пр скам
во ће. Дра ган.
069/044-22-56.
(237964)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ке, пре прав ке
ку па ти ла, сла ви не,
од гу ше ње ка на ли за -
ци је од мах. 061/193-
00-09. (237974)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
1.000 ди на ра, по пуст
ван град ске, мо гућ -
ност рад ни ка.
064/482-65-53.
(237907)

СВЕ ВР СТЕ оправ ки
и уград ња но вих ку -
па ти ла, по вољ но и
по ште но. 354-052,
062/170-20-55.
(238059)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва -
ње, фар ба ње сто ла -
ри је, ра ди ја то ра, ка -
да. Па вел, 
063/809-66-61.
(238063)

СЕР ВИС и мон та жа
кли ма. По прав ка бој -
ле ра, веш-ма ши на,
шпо ре та. 061/637-
07-50. (238069)

ПО ПРАВ КА, сто ла -
ри ја, бра ва ри ја, са -
ни та ри је, мон та жа:
бој ле ра, шпо ре та,
гре ја ча. Сло бо дан.
063/865-80-74.
(238051)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го -
го ди шњим ис ку -
ством, ква ли тет но,
пе дант но, по вољ но.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(238011)

КЕ РА МИ ЧА Р СКЕ
услу ге, по вољ но и
ква ли тет но. Бу ца.
063/372-102.
(238012)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар, 013/351-073,
064/157-20-03.
(238015)

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.
(238000)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
адап та ци је ку па ти ла,
сла ви не, од гу ше ње
ка на ли за ци је од мах.
063/269-173.
(237974)

ЖЕ НА са ис ку ством
чу ва ла би по лу по -
крет ну осо бу за пла -
ту. 064/578-78-30,
061/146-66-56.
(237980)

ИЗ ГРАД ЊА но вих
обје ка та, по прав ка
кро во ва од цу ре ња,
ру ше ње обје ка та, од -
воз шу та. Ре но ви ра -
ње  обје ка та.
062/179-67-25, ис ку -
ство 25 го ди на.
(237983)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де,
сто ла ри ја, гипс, об -
ра де око про зо ра,
ко млет не адап та ци је.
063/893-39-94.
(237996)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви,
гипс, изо ла ци ја, по -
вољ но. 013/372-247,
060/037-22-47.
(237994)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780.
(238019)

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. (238097)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део-
над зор и аларм не си -
сте ме. 064/134-30-
18. (238099)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, од воз шу та
ма лим ки пе ром до
два ку би ка. 065/334-
23-38. (238095)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, гипс, де мит фа -
са де, по вољ но, пен -
зи о не ри по пуст.
061/626-54-06,
061/141-38-02.
(238107)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, шу па,
раз би ја ње бе то на,
ко ше ње тра ве, ши -
бља, од воз ства ри.
064/122-69-78.
(238108)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко -
ро ва, оба ра ње ста ба -
ла, од но ше ње, бе то -
ни ра ња, ру ше ња,
итд. 060/035-47-40.
(238908)

КЕ РА МИ ЧАР, по во -
љан, пе дан тан и ис -
ку сан и мо лер тра жи
по сао. 061/203-70-
87. (238177)

СВЕ вр сте фи зи ка ли -
ја, уто вар/ис то вар
ро бе, се лид бе, се че -
ње/це па ње др ва, ко -
па ње, ко ше ње, чи -
шће ње, ру ше ње, лу -
па ње бе то на. Де јан,
061/626-14-50.
(238171)

ЧУ ВА ЊЕ де це, по -
моћ у ку ћи на сат, по
по тре би, са ис ку -
ством. 064/963-12-
80, 063/864-85-58.
(238159)

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних и ин ва лид них
ли ца. Тел. 064/384-
53-92. (238149)

КР ЧЕ ЊЕ, ко ше ње,
оба ра ње др ве ћа, ва -
ђе ње па ње ва, фре зи -
ра ње ба ште.
064/196-17-32. (238)

ПЕ ДАНТ НО и од го -
вор но чу ва ње де це
или по моћ у ку ћи.
Тел. 062/859-86-33.
(238155)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ши -
ша ње огра де и укра -
сног ши бља. Тел.
069/130-35-91.
(1238191)

ЧИ СТИ МО шут, та ва -
не, по дру ме, ра ди мо
све по сло ве.
061/321-77-93.
(238190)

СЕР ВИС, до пу на,
уград ња кли ма, нај -
по вољ ни је. 064/520-
48-80, 063/740-83-
98. (238195)

СПУ ШТЕ НИ пла фо -
ни, пре град ни зи до -
ви, из ра да ко шу љи -
це, уград ња ла ми на -
та, сто ла ри је.
062/816-33-84.
(238198)

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. (238200)

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)

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)

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње,
се че ње ви со ких др -
ве ћа, чи шће ње пла -
це ва, ва ђе ње па ње ва.
064/668-97-86.
(236933)

KIZZA – ис то -
вар/уто вар ро бе ви -
љу шка ри ма, пре воз
шљун ка, пе ска, се -
јан ца, ри зле, ру ше ње
обје ка та, ис коп ба ге -
ри ма, раз би ја ње и
се че ње бе то на, на си -
па ње и на би ја ње те -
ре на. 064/668-97-86.
(236933)

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)

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)

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)

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)
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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)9

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе -
ром, шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут,
уто вар. 063/246-368.
(237461)

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.
(237468)

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.
(237959)

ИС ПРА ВЉАМ алу-
фел не. Пан че во. Рад -
нич ка 1-а. 063/240-
591. (237905)

ПО ЛИ РАМ фа ро ве,
фа брич ко ста ње.
Пан че во, 
Рад нич ка 1-а.
063/240-591.
(237905)

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.
(237824)

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.
(237824)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви.
061/273-65-68.
(237832)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ по дру ма,
згра да и по слов них
обје ка та, из но ше ње
сме ћа. „Еко стан”,
062/833-60-75.
(237879)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, за ме не, по -
прав ке. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(237884)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ра зних елек тро-уре -
ђа ја, ау то-елек три -
чар, ау то-кљу че ва,
по прав ка ЦО 2 апа -
ра та. 063/800-01-96.
(237879)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром,
по вољ но: се ја нац, пе -
сак, шљу нак, ту ца -
ник, од во зим шут.
064/354-69-93.
(238050)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви и
фа са де. 061/283-66-
41, 062/156-02-07,
064/317-10-05.
(238060)

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. (238073)

ДУ БИН СКО пра ње
ау то мо би ла  „Да ча”.
065/817-94-07.
(238003)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе у Ср би ји и ино -
стран ству са рад ни -
ци ма или без. Мон та -
жа/де мон та жа, па ко -
ва ње, чи шће ње ста -
но ва, од нос не по -
треб них ства ри, од 0
– 24 са та. 064/047-
55-55. (238005)

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,
од 0 – 24 са та.
061/288-28-38,
065/560-85-85.
(238065)

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.
(237973)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој -
ле ре, по пра вља мо
ква ли тет но са га ран -
ци јом, овла шће ни
сер вис. 
„Фри го тех ник”, 
361-361, 
064/122-68-05.
(238074)

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.
(238145)
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      На осно ву чла на  9. Пра вил ни ка о бли жим усло -

ви ма, на чи ну и по ступ ку фи нан си ра ња по тре ба у

обла сти спор та на те ри то ри ји гра да Пан че ва („Слу -

жбе ни лист гра да Пан че ва” број 1/2017) и  чла но ва 54.

и 98. став 2. Ста ту та гра да Пан че ва („Слу жбе ни лист

гра да Пан че ва” број 25/15-пре чи шћен текст и 12/16)

гра до на чел ник гра да Пан че ва, рас пи су је сле де ћи 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ

1. Гра до на чел ник гра да Пан че ва по зи ва све за ин те ре -

со ва не спорт ске ор га ни за ци је и дру га прав на и фи зич -

ка ли ца да сво јим про гра ми ма и про јек ти ма кон ку ри -

шу за су фи нан си ра ње сво јих ак тив но сти у обла сти

спор та у сле де ћим сег мен ти ма:

• По је ди нач на да ва ња на име по стиг ну тих спорт -
ских ре зул та та
• Раз вој спор та 
      

      При ја ве са пот пу ном кон курс ном до ку мен та ци јом

сла ти на адре су ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА,

ТРГ КРА ЉА ПЕ ТРА I број 2 - 4, 26000 Пан че во или

пре да ти у УСЛУ ЖНОМ ЦЕН ТРУ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА са на зна ком: „Јав ни по зив за су -
фи нан си ра ње про гра ма и про је ка та у обла сти
спор та у гра ду Пан че ву за 2017. го ди ну у сег мен ти -
ма: По је ди нач на да ва ња на име по стиг ну тих спорт -
ских ре зул та та, Раз вој спор та”,  са на по ме ном „НЕ
ОТВА РАЈ – ЈАВ НИ ПО ЗИВ”.

      При ја ве на кон курс се мо гу до би ти у Се кре та ри ја -

ту за јав не слу жбе и со ци јал на пи та ња, II спрат, со ба

204, згра да Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља

Пе тра  I  2 - 4, или пре у зе ти са сај та гра да Пан че ва.

      Оба ве зна  до ку мен та ци ја тре ба да са др жи: 
1.   Зах тев за су фи на си ра ње про гра ма и про је ка та  у

сег мен ту Раз вој спор та у 2017. го ди ни или При ја ву за

су фи нан си ра ње по је ди нач них да ва ња на име по стиг -

ну тих спорт ских ре зул та та

2.    Ре ше ње о ре ги стра ци ји из Аген ци је за при вред не

ре ги стре

3.    Уве ре ње  да но си лац про гра ма/про јек та у по след -

ње две го ди не пра во сна жном од лу ком ни је ка жња ван

за пре кр шај или при вред ни пре ступ у ве зи са сво јим

фи нан сиј ским по сло ва њем, ко ри шће њем имо ви не,

ра дом са де цом и спре ча ва њем не га тив них по ја ва у

спор ту (из Пре кр шај ног и При вред ног су да)

      Рок за пре да ју кон курс не до ку мен та ци је за су фи -

нан си ра ње про гра ма и про јек та из обла сти спор та у

гра ду Пан че ву за 2017. го ди ну je до 01. де цем бра
2017. го ди не, од но сно до утро шка сред ста ва, пла ни -

ра них Од лу ком о бу џе ту гра да Пан че ва за 2017. го ди -

ну у сег мен ти ма: По је ди нач на да ва ња на име по стиг -

ну тих спорт ских ре зул та та, Раз вој спор та. Јав ни по зив

би ће об ја вљен у не дељ ном ли сту „Пан че вац” и на зва -

нич ној ин тер нет пре зен та ци ји гра да Пан че ва,

www.pancevo.rs. 

      Све до дат не ин фор ма ци је у ве зи сa кон кур сом

мо гу се до би ти лич но сва ког рад ног да на од 8 до 15

са ти у про сто ри ја ма Спорт ског са ве за Пан че во, Ма са -

ри ко ва 1-а  и 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 бр. 2 - 4,  II  спрат, кан це ла ри ја 204, или

на те ле фон 013/308-795 и Бран ка Кр сма но ви ћа број

064/866-24-25.

(Ф-393)

ALM NON WO VEN MA NU FAC TU RING D. O. O. 
Tek stil na kom pa ni ja ko ja se ba vi pro iz vod njom zaš tit ne

ode će za jed no krat nu upo tre bu.

Zbog pro ši re nja po sla tra ži oso be za sle de ća
rad na me sta:

1. Ši va či za rad na in du strij skim ši va ćim ma ši na ma
2. Kro jač
Opis po sla: fi go va nje, kro je nje ra pid no žem

3. Pre vo di lac za ita li jan ski je zik za če tvo ro ča sov no
rad no vre me
Opis po sla: pre vo đe nje (usme no i pi sme no), ažu ri ra nje

ba ze po da ta ka na ita li jan skom, ad mi ni stra tiv no-se kre -

tar ski po slo vi.

Uslo vi: do bro po zna va nje ita li jan skog je zi ka, po zna va nje

ra da na ra ču na ru.

Pri ja ve i bi o gra fi je sla ti na email: 

jelenailijevski@icloud.com ili  poš tom na: ALM Non wo -

ven Ma nu fac tu ring, Ja buč ki put 54, Pan če vo

Kon takt te le fon: 310-717, 063/207-114.                            

                                                                             (prof. 11/2017).

Штам па ри ја „6. ок то бар” д. о. о.

Ул. Кај мак ча лан ска 34, Пан че во

због ука за не по тре бе рас пи су је

КОН КУРС
–  дипл. еко но ми ста – 1 из вр ши лац

са ис ку ством нај ма ње 1 го ди не

– дипл. гра фич ки ин же њер, или тех но лог 
– 1 из вр ши лац

са ис ку ством нај ма ње 1 го ди не

– по моћ ни рад ник – 1 из вр ши лац

сред ња ма шин ска, елек тро тех нич ка

Кон курс је отво рен 10 да на од да на об ја вљи ва ња.

При ја ве сла ти на адре су: Кај мак ча лан ска 34,

„за кон курс”

Ин фор ма ци је на тел. 345-964

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, 
Пан че во-да ље, 
це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(238146)

ПРЕ ВОЗ ка ми о ном
10 то на, сан дук, 
6-20 м, ком би 
1.5 то на. 
„То пли на”, 
063/364-310.
(2381049)

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.
(238107)

ГИПС, спу ште ни пла -
фо ни, пре град ни зи -
до ви, тер мо и зо ла ци -
ја, мо ле рај, ма те ри -
јал. 060/131-81-70,
063/212-733.
(238187)

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



МО ЛЕ РАЈ, кре че ње,
гле то ва ње, спу ште ни
пла фо ни, пре град ни
зи до ви, ма те ри јал,
тер мо и зо ла ци ја.
060/131-81-70.
(238187)

РО ЛЕТ НЕ, ко мар ни -
ци, тра ка сте за ве се и
ве не ци ја не ри, но во и
по прав ка. 
013/354-777,
064/189-40-91.
(238193)

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.selidbepance-
vo-boris.ser.rs.
(237961)

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.
(237961)

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.
(237961)

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.selidbepance-
vo-boris.ser.rs.
(237961)

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.
(237961)

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.
(237961)

ПО МОЋ ста ри јим
осо ба ма за ко ри шће -
ње пра зног ста на.
Тел. 311-716. (СМС)

ОЗБИ ЉАН брач ни
пар, одр жа вао би ку -
ћу и окућ ни цу за бес -
плат но ста но ва ње на
те ри то ри ји оп шти не
Пан че во. Тел.
063/898-5426, и
064/250-82-73.
(СМС)

ИНО СТРА НОМ пен -
зи о не ру, 67 го ди на,
по треб на же на за по -
моћ у ку ћи. Стан,
хра на, пла та по до го -
во ру. 061/245-16-21.
(237793)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом све до чан ство
Основ не шко ле
„Бран ко Ра ди че вић”
на име Вла ди мир Ле -
пе дат. (237793)

ЧУ ВА ЛИ би ста ри ју
осо бу ра ди не крет -
ни не. 061/273-65-68. 

ЧЕ ТВО РО ЧЛА НОЈ
по ро ди ци по треб на
ку ћа за ста но ва ње,
мо гућ ност и пру жа ње
по мо ћи ста рим осо -
ба ма. 063/832-80-47,
063/843-46-91. 

ОЗБИЉ НА же на, хо -
ће да упо зна озбиљ -
ног му шкар ца ра ди
бра ка, од 30 до 45
го ди на. 
065/444-555-13.
(238172)

УПО ЗНАО бих сло -
бод ну же ну до 55 го -
ди на, мо гућ брак.
064/372-94-71.
(238168)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу
слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,

ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз

текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са

Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права
клијента на надокнаду трошкова.

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs24 Четвртак, 30. март 2017.

Дру гу

СА РИ

Се ћа ња на дру же ње

оста ју ве чи то.

ВЛА ЈА и ДУ ШАН КА 

СЕ КУ ЛИЋ

(82/237995)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

АН ДРИ ЈИ 

КЕ ЖИ ЋУ

од по ро ди це ДА БИЋ

(84/238001)

У не де љу, 26. мар та 2017. пре ми нуо је наш дра ги

АН ДРИ ЈА КЕ ЖИЋ
1943–2017.

Тво ји нај ми ли ји: си но ви СР ЂАН и ДЕ ЈАН, 

сна хе ДРА ГА НА и ВЕ СНА, уну ци ТА ТЈА НА, НЕ МА ЊА,

АЛЕК СА, ТЕ О ДО РА и ЛА ЗАР
(118/238088)

По след њи по здрав при ја -

те љу

АН ДРИ ЈИ КЕ ЖИ ЋУ
од МИ ЛЕ ТА 

и ЈЕ ЛЕ ДО ШЕН

(119/238089)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те -

ље да је 24. мар та 2017, у 88. го ди ни пре ми ну ла на ша

дра га

ДА НИ ЦА ТРА ВИ ЦА

Са хра на је оба вље на 27. мар та  2017, у 13 са ти, на Но вом

гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг НИ КО ЛА, си но ви МИ ЛОШ 

и СИ МО с по ро ди ца ма као и оста ла мно го број на 

род би на и при ја те љи
(130/238133)

По след њи по здрав 

др ЗА ГОР КИ ЛА ЗО ВИЋ
спец. ги не ко ло ги је и аку шер ства у пен зи ји

С по што ва њем ко лек тив Дис пан зе ра за же не
(144/ф-396)

По след њи по здрав по што ва ној ко ле гиници

др ЗА ГОР КИ ЛА ЗО ВИЋ
спец. ги не ко ло ги је и аку шер ства

ДЛВ СЛД

По дру жни ца Пан че во
(147/ф-397)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

ЖИ ВО ЈИ НУ

СТО ШИ ЋУ

од ком ши ја

у Осло бо ђе ња 31

(6/237802)

НИ КО ЛА 
ЖИ ВА НОВ

1949–2017.
Ожа ло шће ни: се стри чи на

ЈУ ЛИ ЈА с по ро ди цом

(123/238114)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

УСЛУГЕ

РАЗНО
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По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ЗЛАТ КУ МА МУ ЗИ ЋУ
Хва ла ти на ле пом дру же њу.

По ро ди ца РА КИЋ

(75/237968)

По след њи по здрав на шем дру гу

ЗЛАТ КУ МА МУ ЗИ ЋУ ТВИ ГИ ЈУ

По ро ди це ПО ПОВ и ПР ВА НОВ

(79/237987)

На пу стио нас је наш друг

ЗЛАТ КО МА МУ ЗИЋ ТВИ ГИ
Оста ће нам у див ном се ћа њу.

По ро ди це ВУ КО ВИЋ и ЈУ РИ ЧАН

(80/237988)

По след њи по здрав дра гом ку му

ЗЛАТ КУ МА МУ ЗИ ЋУ

од ВУ КА, ЦА ЦЕ и БО РЕ
(88/238007)

По след њи по здрав 

ТВИ ГИ ЈУ

до бром дру гу и при ја те -

љу из де тињ ства.

Оста је ми не из бри си во

се ћа ње на те бе.

ЗЕ МА СИЛ ВИО

(89/238008)

По след њи по здрав на -

шем

ТВИ ГИ ЈУ
од ДУ ЛЕ ТА, ВУ КА, 

СА ЊЕ и осо бља „Ку пеа”

(117/238087)

ЗЛАТ КО 

МА МУ ЗИЋ

ТВИ ГИ

По след њи по здрав од

по ро ди це ГЛО ГО ВАЦ

(120/238091)

ТВИ ГИ
Тви ги, хе рој свих нас кли на ца, мај стор за све.

Иа ко смо увек мо ра ли ма ло да те че ка мо, јер си ве чи то

ка снио, зна ли смо да Тви ги ни кад не ће из не ве ри ти.

А ипак по жу рио та мо, где ће мо сви јед ног да на сти ћи.

Оста ли смо ми, да о свом хе ро ју пре при ча ва мо се ћа ња, и

уз то освр ћу ћи се уз на ду да ћеш на и ћи иза ћо шка, на

твом чу ве ном би ци клу.

Сви ма на ма био си не из о став ни украс де тињ ства, да ју ћи

сми сао на шем од ра ста њу.

МАЈ, ВУК, ПЕ ЦА, СА ЛЕ, ПРО ША, ПИ ЏА, ДЕ ЈА, ЖЕ ЉА,

МИ ЛОШ и још мно го нас увек ће мо би ти и оста ти са мо

тво ји клин ци.

Твој МАЈ
(128/238137)

ЗЛАТ КО МА МУ ЗИЋ ТВИ ГИ
1950–2017.

Наш во ље ни Тви ги пре ми нуо је 24. мар та. 

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Брат МИ ЛЕ и си но вац МАЈ

(134/238138)

Дра ги мој

ТВИ ГИ

По чи вај у ми ру.

ЈЕ ЛЕ НА

(135/2138138)

3
22. мар та пре ста ло је да ку ца ср це на шег

во ље ног

ВЛА ДИ СЛА ВА МИ ЛА КО ВА
1936–2017.

С љу ба вљу и ту гом опра шта мо се од те бе и

жа ли мо што ви ше ни си с на ма. 

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЕМИ ЛИ ЈА, 

си но ви МИР КО и ЖАР КО, сна ја ДРА ГА НА,

уну ци ДУ ШАН, МИ ЛИ ЦА, МИ О НА, ИГОР,

АНА БЕ ЛА и УНА, зет СТЕ ФАН, као и пра -

у ну ци ОГ ЊЕН и ИРИС и бра ти чи на СА ЊА

(42/237811)

„За бо ра вио” сам да ти

ка жем да те мно го

вoлим и да с по но сом

но сим тво је презимe.

Не ка ти је веч на сла ва.

Твој син МИР ЧЕ

(43/237894)5

На шем дру гу и при ја те љу

ВЛА ДИ СЛА ВУ

МИ ЛА КО ВУ

ВЛА ДИ

По след њи по здрав и

веч ни спо кој.

ЉИ ЉА и СТО ЛЕ 

ПА ПИЋ

(99/238041)

По след њи по здрав бра ту

ВЛА ДИ СЛА ВУ МИ ЛА КО ВУ ВЛА ДИ
1936–2017.

од бра та МИ ЛО РА ДА, сна хе ЉИ ЉА НЕ и бра тан ца
МИ ЛА НА с по ро ди цом

(78/237986)

Мир но пу туј у веч ни

спо кој, при ја те љу.

ВЛА ДИ СЛАВ

МИ ЛА КОВ

ВЛА ДА

ЂУ РО БА ЊАЦ 

с по ро ди цом

(100/238041)

25. мар та, у 87. го ди ни, пре ста ло је да ку -

ца ср це на шег во ље ног

БО ГО ЉУ БА МАН ЧИ ЋА
про фе со ра

С не из мер ном љу ба вљу и по што ва њем 

чу ва ће успо ме ну на те бе су пру га 

ДРА ГА НА, син НАЈ ДАН, ћер ка МА РИ ЈА 

и сна ја ИВА НА

(47/237904)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

МА РА РЕ ПАК
1949–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
Тво ји нај ми ли ји: ЈО ЦА, КА ЋА с по ро ди цом

(94/238020)

МА РА РЕ ПАК
1949–2017.

По след њи по здрав на шој Ма ри од си на

ВЛА ДЕ, бра ће СТО ЈА НА и ПЕ РЕ 

с по ро ди ца ма и оста ле мно го број не

род би не

(97/238032)

Дра гој

МА РИ РЕ ПАК

по след њи по здрав.

Не ка ан ђе ли чу ва ју тво -

ју пле ме ни ту ду шу.

РА ДА ЛУ КИЋ 

с по ро ди цом

(108/238080)

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.

На пу стио нас је је дан

до бар чо век, мој кум

ВЛА ДИ СЛАВ
МИ ЛА КОВ

Веч но ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.

С љу ба вљу 
и по што ва њем МИ ЛЕ

СТЕ ПА НОВ 
с по ро ди цом

(148/2381939
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ЗА ГОР КА ПЕ ТРОВ
1957–2017.

По след њи по здрав ко ле ги ни ци.

На ша ср ца чу ва ће успо ме ну на те бе.

Ко лек тив „Та миш Ду нав” д.о.о.
(73/237963)

По след њи по здрав

ЗА ГОР КИ ПЕ ТРОВ
од ко ле ги ни ца  БИ ЉА НЕ МО МИ РО ВИЋ и БИ ЉА НЕ

НО ВА КО ВИЋ
Оти шла си на ме сто где не ма пат ње и бо ла.

(74/237966)

По след њи по здрав во ље ној мај ци и ба ки

МИ РО СЛА ВИ СУ БИЋ МИ РИ
1940–2017.

од ћер ке СНЕ ЖА НЕ, уну ке ВЕ СНЕ, уну ка ДУ ША НА,
уну ка СПА СО ЈА и уну ке ЈО ВА НЕ

(111/238083)

По след њи по здрав дра гој ба ба Ми ци

МИ ЛИ ЦА ЋИ КА
1928–2017.

Од по ро ди це ИВИЋ
(113/238084)

По след њи по здрав дра гој ба ба Ми ци

МИ ЛИ ЦА ЋИ КА
1928–2017.

Од ЈЕ ЦЕ, МИ ХАЈ ЛА и МИ ЛА НА
(114/238084)

По след њи по здрав дра гој мај ци

МИ ЛИ ЦИ ЋИ КА
1928–2017.

И не ка је сад ан ђе ли чу ва ју.

Ње на ГО ЦА
(112/238084)

МИ ЛИ ЦА 

ЋИ КА

На ша ту га и бол што си

нас на пу сти ла је ве ли -

ка. А уте ха нам је на да

да си са да не не ком леп -

шем и бо љем ме сту где

ће мо се јед ног да на по -

но во сре сти.

МИ РА и МАР КО

(115/238085)

По след њи по здрав тет ки

МИ ЛИ ЦИ

За у век ћеш би ти с на ма

и ни кад не за бо ра вље на.

Бра та ни ца  МИ ЛЕ НА 

с по ро ди цом

(116/238086)

По след њи по здрав

МИ ЛИ ЦИ ЋИ КА

1928–2017.

Од за по сле них „Та ми шка” д. о. о. Пан че во

(145/ф-395)

По след њи по здрав дра гом и по што ва ном ко ле ги

ЖИ ВО ЈИ НУ СТО ШИ ЋУ
1937–2017.

Ко лек тив Ма шин ске шко ле Пан че во
(139/238152)

Дра ги наш про фе со ре

Жи ћо

ЖИ ВО ЈИН 
СТО ШИЋ

Хва ла на не за бо рав ном
при ја те љ ству, ле пим ми -
сли ма и не по но вљи вим
му дро сти ма ко је смо слу -
ша ле од Вас.

ЈО ВАН КА и ЛИ ДИ ЈА
БЛА ГО ЈЕ ВИЋ

(45/237900)

Дра ги ко ле га

СА ЛЕ

По но сни смо што си био део на шег ко лек -

ти ва. Пам ти ће мо тво ју до бро ту и чу ва ти

те од за бо ра ва, јер пле ме ни ти љу ди ни кад

не уми ру, већ са мо фи зич ки од ла зе.

Ко лек тив ра ди о ни це 

Ма шин ске шко ле Пан че во

(86/2380069

Ду бо ко по тре се ни из не над ним од ла ском

на шег ко ле ге, чу ва ће мо га за у век у се ћа њу

СА ШО ДО ДЕВ СКИ
1964–2017.

Ко лек тив Ма шин ске шко ле Пан че во

(87/238006)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ЈА НА
МАР КО ВИЋ

2003–2017.
Кум МИ ЛО РАД

(140/238161)

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

МИЛИЦА ЋИКА
Последњи поздрав драгој

баба Мици од породице

НЕДЕЉКОВИЋ

(151/4706)
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По след њи по здрав дра гом 

ВЛА ДИ

По ро ди ца

ПА УН КО ВИЋ

(9/237811)

По след њи по здрав на шој дра гој

МИ ЛЕ ВИ

од бра ће и се ста ра с по ро ди цом
(12/237814)

По след њи по здрав на шој ком ши ни ци

МИ ЛЕ ВИ РА ДЕ КА

од ње них ком ши ја у Вељ ка Вла хо ви ћа 13, Пан че во

(13/237813)

ВЛА ДИ МИР ПЕ РИЋ

Са чу ва ћу те. Не бри ни. Бу ди ми спо ко јан. Од -

бра ни ћу те ја. За мр зну ћу осме хе за не ка бо ља

вре ме на.  Бу ди смео, а ја ћу во ле ти ову су зу ко ју

ни кад ни сам хте ла.

Тво ја ДРА ГА НА
(34/237867)

По след њи по здрав

ПЕ РИ ЧЕЈ КО ВУ

од ко лек ти ва 

Деч јег оде ље ња

(35/237873)

По след њи по здрав мом дра гом и во ље ном бра -

ти ћу

ВЛА ДИ МИ РУ ПЕ РИ ЋУ
1982–2017.

За у век ћеш би ти у мом ср цу, не ка те ан ђе ли чу -

ва ју и по чи вај у ми ру.

Тво ја не у те шна те та ДРА ГИ ЦА, те ча ВЛА ДА 

и бра ћа НИ КО ЛА и УГЉЕ ША
(53/237928)

По след њи по здрав мом дра гом и во ље ном

уну ку

ВЛА ДИ МИ РУ ПЕ РИ ЋУ
1982–2017.

Ни ка да те не ћу пре жа ли ти, оти шао си

млад и за у век ћу жа ли ти за то бом.

Твој де да МО МИР

(54/237928)

По след њи по здрав на шем

ВЛА ДИ

од те че МИ ЛЕ ТА, 

те та ка ТА ЊЕ и СА ЊЕ 

с по ро ди ца ма

(68/237953)

27. мар та 2017. го ди не пре ми ну ла је

ХЕР МИ НА ПАН ДУ РОВ
1933–2017.

По след њи по здрав од си на ВО ЈИ СЛА ВА, 
сна је ЈЕ ЛЕ НЕ и уну ка ВЛА ДИ МИ РА

(69/237956)

По след њи по здрав

ХЕР МИ НИ

ПАН ДУ РОВ

од при је СНЕ ЖА НЕ 

и ЂУ РЕ

(70/237956)

По след њи по здрав

ВЛА ДИ 

ПЕ РИ ЋУ

од дру го ва из Хе миј ске

шко ле

(72/237960)

Опра шта мо се од див ног чо ве ка, на шег школ ског дру га

НЕ БОЈ ШЕ БЕ КИ ЋА

Ге не ра ци ја Гим на зи је „Урош Пре дић” 70/74. 

(81/237988)

25. мар та 2017, у 35. го ди ни пре ста ло је да ку ца ве ли ко и пле ме ни -

то ср це на шег во ље ног

ВЛА ДИ МИ РА ПЕ РИ ЋА

Сун це на ше ми ло, пре ра но си нас на пу стио и оста вио у ду бо ком

бо лу.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју, а ми ће мо увек ми сли ти на те бе.

Во ле те мно го тво ји: мај ка ЉИ ЉА НА, отац СТЕ ПАН 

и се стра МА РИ НА

(101/238046)

ВЛА ДИ МИР ПЕ РИЋ

Ба то мој, оста ћу жељ на твог ти хог гла са,

по гле да и осме ха.

Тво ји: се стра МА РИ НА, зет ДУ ШАН, 

те та НА ДА и чи ка МИ ЛИ ЈА

(102/238046)

Дра ги

ВЛА ДО

ту гу ју и де ле бол с тво -

ји ма,

чи ча МИ ША са сво јом

по ро ди цом

(104/238055)

По след њи по здрав

ВЛА ДИ

од ма ми них ко ле га из Ла бо ра то ри је „Пе тро хе ми је”

(143/2381829

ИШТВАН КУР КО ПИ ШТА
Пи тао си ме че сто: „Јел’ има те ви ку ћу”?

Та квог ће мо те се увек са се том се ћа ти.

Тво ји „бес кућ ни ци” из „Ко ша ве”: ЗО РАН, 

БИ БА, СА ВА ПА УН, ШЕ ЛЕ, КА РА СИ, ЗО КА П.,

БО ЖО, СА ВА, ПО ШТАР, ЖИ КА, НЕ ША, ЂО ЛЕ,

ПЕ ТРИ ЦА, ЈУ ГА, ДОН КО, МИ РО СЛАВ, АЦА, 

РУ ШКА и ДА ЦА
(125/238119)

По след њи по здрав 

ПИ ШТИ
од по ро ди це 

МА РИН КО ВИЋ 
и ЖУ РА ВИ ЦА

(131/238134)

ИШТВАН 

КУР КО

Хва ла ти што си био ту

за нас  све ове го ди не.

Пам ти ће мо те за у век.

Твој син АТИ ЛА 

и унук ДА НИ

(132/238135)

ИШТВАН КУР КО
Дра гом и во ље ном та ти и де ди по след њи 

по здрав од кћер ке ИРЕ НЕ, зе та ХОР СТА, уну ке

МА РИЕ и МО НИ КЕ.

Тво ја љу бав и до бро та оста ће за у век у на шим ср -

ци ма и веч ном се ћа њу.
(133/238136)

27. мар та 2017. пре ми нуо је 

ФРА ЊА АН ДРА ШИ
1940–2017.

Са хра на је оба вље на 28. мар та 2017. За у век ћеш би ти у
на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(122/238112)
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30. мар та 2017. на вр ша ва се че тр де сет да на от ка -

да ви ше ни је с на ма на ша

БИ СЕР КА ВОЈ ВО ДИЋ

Мно го нам не до ста јеш.

Син МИ ЛОШ, сна ја ВЛА ДА НА и уну ка УНА
(50/237914)

1. апри ла на вр ша ва се осам ту жних го ди на от ка -

ко ни је с на ма на ша

КА ТИ ЦА ЋИ РИЋ

Го ди не про ла зе, бол и ту га ве ли ка.

Ни ка да не за бо ра вља мо по жр тво ва ност, не -

жност и ве ли ку љу бав ко ју си нам пру жи ла.

Тво ји нај ми ли ји
(59/237935)

31. мар та 2017. на вр ша ва се осам на ест го ди на од

тра гич не по ги би је, жр тве НА ТО агре си је

ЉУ БО МИ РА ТО МИ ЋА
пу ков ни ка ВЈ

Све што је људ ско и пле ме ни то има ла је тво ја ду -

ша. С по но сом Те спо ми ње мо, а с ту гом жи ви мо

све вре ме.

Тво ји: ЦА НА, ТА ЊА и МИ ЋА
(46/237901)

5. апри ла 2017.  на вр ша ва се пет ту жних и бол -

них го ди на от ка да ни је са на ма наш дра ги

ПРЕ ДРАГ ФУ ШТИЋ ПЕ ЂА

Не до ста јеш нам за све што до ла зи...

Не до ста јеш, а бол не про ла зи.

Тво ји нај ми ли ји
(93/238017)

30. мар та на вр ша ва се

се дам го ди на от кад ни је

с на ма мој та та

ПЕР ВАН
МИ ТОВ

Та та, те шко ми је да се
кроз жи вот бо рим са ма
без те бе. Хва ла ти на
све му.

За у век у ср цу тво је
кћер ке СНЕ ЖА НЕ

(95/238024)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН ВИ ДА НО ВИЋ
1. IV 2008 – 1. IV 2017.

Не по сто је ре чи уте хе. Увек си у на шим ми сли ма

и мно го нам не до ста јеш.

Те шко је жи ве ти без те бе.

Во ле те и но се у ср цу тво ји: су пру га МА ЦА, син

МИ ЛЕ, ћер ка ТА МА РА и зет МАР КО
(98/238039)

ЧА СЛАВ 

ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ

31. III 2012 – 31. III 2017.

С љу ба вљу и по што ва -

њем жи виш у на шим се -

ћа њи ма.

ВЕ СНА и ЈО ЦА

(110/238082)

30. мар та 2017, у 11 са -

ти, да ва ће мо јед но го ди -

шњи по мен

ТО МИ 

НА НУ ШЕВ СКОМ

Тво ји нај ми ли ји

(121/238106)

Про шле су че ти ри го ди не од смр ти

ЦВЕ ТИ НА ЂОР ЂИ ЋА ЦВИ ЈЕ
28. III 2013 – 28. III 2017.

Успо ме ну на те бе чу ва тво ја ћер ка ДРА ГИ ЦА
с по ро ди цом

(126/238120)

2. апри ла је по лу го ди -

шњи по мен

ПАН ТИ 

МИ ЛИ КИ ЋУ

С то бом је и ни шта би ло

све, без те бе је и све ни -

шта.

По ро ди ца

(77/237976)

ПЕ ТАР 

СА ВИЋ 

СА ЛЕ
1993–2017.

Љу бав и се ћа ње су веч ни.

Ћер ка ЛИ ДИ ЈА

по ро ди цом

(129/238132

1. апри ла на вр ша ва се де сет го ди на от ка ко нас је на пу -

стио

РА ДО ВАН МАК СИ МОВ МИ ЋА
С ту гом и се том успо ме ну на ње га чу ва ју  ње го ви нај ми ли ји

(136/238147)

2. апри ла 2017. на вр ша -

ва се се дам на ест го ди на

от ка да ни је с на ма наш

дра ги

БРАН КО 

НИ КО ЛИЋ

Си но ви МИ ЛАН 

и МИ О ДРАГ

(137/238150)

7. апри ла  2017.  на вр -

ша ва се пет го ди на от -

ка да ни је с на ма на ша

дра га

ЈЕ ЛЕ НА 

НИ КО ЛИЋ

Си но ви МИ ЛАН 

и МИ О ДРАГ

(138/238150)

1. апри ла на вр ша ва се ту жних че тр де сет да на

ка ко нас је на пу стио наш дра ги

БУ ДИ МИР ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ
То га да на, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, одр жа ће -

мо по мен.

Оста ћеш нам увек у ми сли ма и се ћа њу.

Тво ји: су пру га МИ ЛАН КА, си но ви ЈО ВАН 

и ГО РАН с по ро ди ца ма
(142/238180)

31. мар та 2017. на вр ша -

ва се че тр де сет да на от -

ка ко ни је с на ма су пруг,

отац и таст

ЕФ ТИ МИ ЈЕ

ТРЕН ДА ФИ ЛО СКИ
1944–2017.

Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти тво ји: 

су пру га ДА НИ ЦА, 

ћер ка НА ДИ ЦА

и зет ГО РАН

(146/138186)

По след њи по здрав

ХА РИ ЈУ
од дру го ва: КЛИ КЕР, ЦО БЕ, РЕ ГАН, ИМ БРА, АН ЂЕЛ КО,

ПЕ ДРА, ЧО КА, ЗО КИ, ПИ КЉА, СУ ЛЕ, СА ША ГЕ НА,
ПЕ ЂИ, КЕ КЕЦ, ВУ ЛЕ, ФЕН СИ, ФЕН СИ МЛА ЂИ и СОР ТА

(83/237999)

По след њи по здрав ком ши ји

НЕ БОЈ ШИ 

НА У МОВ СКОМ
од ВЕ РЕ НОВ КО ВИЋ

(141/238169)

Дра гом дру гу

НЕ БОЈ ШИ НА У МОВ СКОМ

ХА РИ ЈУ
18. I 1968 – 26. III 2017.

Ис кре ни при ја тељ и вер ни пра ти лац на -

шег де тињ ства оти шао је ти хо.

По чи вај у ми ру.

ОШ  „Го це Дел чев” Ја бу ка,

VIII-3, ге не ра ци ја 67/68

(124/23811)

22. мар та 2017. пре ми -

ну ла је на ша

СВЕ ТЛА НА

СТО ЈА НО ВИЋ

С по што ва њем и љу ба -

вљу опро сти ли смо се

од ње 24. мар та 2017, на

гро бљу у Ба нат ском Но -

вом Се лу.

Ожа ло шће не ћер ке

СЛА ЂАН КА и МИ РА 

с по ро ди ца ма, 

мно го број на род би на 

и при ја те љи

(23/237834)

По след њи по здрав на -

шем дра гом чи ки

НЕ БОЈ ШИ 

НА У МОВ СКОМ

од бра та ЗО РА НА

с по ро ди цом

(149/4706)

С по но сом чу ва мо се ћа -

ње и успо ме ну на де ду

ЧА СЛА ВА 

ВУ ЧИ ЋЕ ВИ ЋА

2012–2017.

ГО РАН и ГОР ДА НА 

с ро ди те љи ма

(150/238204)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

На вр ша ва се че тр де сет
да на од смр ти на ше
стри не

БИ СЕР КЕ 

ВОЈ ВО ДИЋ 

БИ СЕ
Оста ћеш увек у на шем

се ћа њу.

По ро ди це ВОЈ ВО ДИЋ 

и КИ ЛИ БАР ДА

(4/237794)

ПО МЕН

МИ О ДРАГ ПА ВЛО ВИЋ ПА ЈА
29. III 2010 – 2017.

Ни си за бо ра вљен.
Тво ја по ро ди ца

(15/237819)

Го ди ну да на отка ко ни си с на ма дра ги наш

ВО ЈО
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца

(20/237831)
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3
Ове го ди не се на вр ша ва го ди на од смр ти мо га оца и три де сет го -

ди на од смр ти мо је мај ке

ЂО КА СТО ЈИЋ              ДА НИ ЦА СТО ЈИЋ

1926–2016. 1936–1987.

Би ће те за у век са на ма у ср цу и се ћа њу.

Син АЛЕК САН ДАР, сна ја ОЛИ ВЕ РА, уну ци ЈА КОВ и СО ФИ ЈА

(39/237889)

СЕ ЋА ЊЕ

РО ЗА ЛИ ЈА УРИ

2015–2017.

Дра га мај ко, се ћа ње на

те бе у ср цу нам жи ви.

Ћер ке РО ЗА ЛИ ЈА 

и ЕРИ КА с по ро ди ца ма

(49/237914)

10. апри ла 2017. на вр -

ша ва се шест ме се ци от -

ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

МИ ЛАН БУ КУР
1952–2016.

С љу ба вљу, по што ва њем

и за хвал но шћу чу ва мо

успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(51/237919)

ПО МЕН

МИ РО СЛАВ ПАН ТЕ ЛИЋ

Го ди на про ђе пу на ту ге, уте хе не ма. 

Твој од ла зак не мо же да из бри ше го ди не

на шег за јед нич ког жи во та.

Ти си као ве тар, не мо гу те ви де ти, али те

мо гу осе ти ти до да на ка да ће мо се по но во

сре сти.

Тво ја не у те шна БА КА

(52/2347927)

Ше сна ест го ди на је про шло от кад ни си с на ма,

али си у на ма

ВУ КО СА ВА МАР ЧЕ ТИЋ
3. IV 2001 – 3. IV 2017.

Во ље ни ни кад не уми ру. Вре ме не мо же из бри -

са ти бол, љу бав и се ћа ње на те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(55/237929)

8. апри ла на вр ши ће се шест ту жних ме се ци

отка ко ни си с на ма

СА ША СТО ЈА НО ВИЋ

Вре ме не ће из бри са ти се ћа ње на те бе.

Тво ја мај ка МИ РА и брат МИ ЛЕ с по ро ди цом
(19/237828)

ЉУ БО МИР

МЕР ЏА НО СКИ

Че ти ри го ди не је про -

шло. У на шим ср ци ма

ту га, на гро бу ти ши на, а

у до му на шем ве ли ка

пра зни на. 

Увек ће мо те во ле ти.

Се стра ОЛИ ВЕ РА, зет

ПЕ ТАР и се стри ћи 

БО БА  и ДА КИ

(63/237941)

Шест ме се ци је про шло

от ка ко нас је на пу стио

СА ША 
СТО ЈА НО ВИЋ

ШОК
Ду шо на ша...
Сва ког да на нам не до -
ста јеш ви ше не го прет -
ход ног.

Тво је: ЈА СМИ НА, 
ДУ ЊА и НЕ ВЕ НА

(66/237948)

На вр ша ва се го ди на от ка ко ни је с на ма

МИР КО ЧО ВИЋ
1929–2016.

С по што ва њем чу ва мо успо ме ну.
НЕ НА и ГА ГА

(71/237959)

Про шла је го ди на от ка ко ни је с на ма наш при ја тељ

арх. ЂО КА СТО ЈИЋ
1926 – 1. IV 2016.

СЛА ВИ ЦА СТЕ ПА НОВ, НЕ БА, ДУ ЛЕ и НА ТА 

с по ро ди цом

(76/237971)

МРА О ВИЋ

МИЛ КА      СТАН КО    ЉИ ЉА НА
1923–1994.          1917–2004.          1948–2002.

Њи хо ви ли ко ви, из у зет на до бро та и по ште ње

пре шли су у се ћа ња и ту тра ју као на ша ту га.

НИ КО ЛА, БРА НИ СЛАВ и ПЕ РО МА МУ ЛА
(85/238002)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО ВАН 

КР ЧА ДИ НАЦ

IV 2015 – IV 2017.

Увек си у на шим ми сли ма.

Тво ја по ро ди ца

(91/238013)

Осам на ест го ди на ни је с  на ма на ша

МА РИ ЈА НА КЕ ПИЋ
1999–2017.

Шта ре ћи, а не за пла ка ти, осам на ест го -

ди на смо слу ге не из мер не ту ге ко ја ра за -

ра сва ки тра чак сре ће у на ма. 

Скр ха ни бо лом иде мо по гну те гла ве. Ти

си би ла и оста ла на ша ди ка и по нос. 

Во ле те ма ма ЛЕН КА и та та СТЕ ВА

(10/237812)

Се ћа ње на мо ју уну ку

МА РИ ЈА НУ

КЕ ПИЋ

Вре ме не мо же из бри са ти

љу бав и се ћа ње на те бе.

Тво ја ба ба РА ДА

(11/235812)

Се ћа ње на во ље ну ку ми цу

МА РИ ЈА НУ 

КЕ ПИЋ

1. IV 1999 – 1. IV 2017.

Се ћа ње на те бе оста је

за у век.

Ку мо ви ВИК ТОР

и СА ША

(16/237822)

МА РИ ЈА НА 

КЕ ПИЋ

Во ли мо те и чу ва мо од

за бо ра ва.

Стриц МИ ЛАН, стри на

ВЕ РА и ДА ДА 

с по ро ди цом

(58/237934)

Се ћа ње на на шу дра гу

ЉИ ЉА НУ МАР ЧЕ ТИЋ
30. III 2010 – 30. III 2017.

Осе ћа ња су увек но ва, а ре чи су већ ко ри шће не,

у то ме ле жи те шко ћа да се емо ци је из ра зе и за то

те ни ка да не ће мо за бо ра ви ти, јер си у на шим ср -

ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(60/237938)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉИ ЉА НА 

МАР ЧЕ ТИЋ

2010–2017.

Вре ме про ла зи, а бол и

ту га оста ју.  Про шло је

се дам го ди на отка ко

ни си с на ма, а жи виш у

на шим ср ци ма.

Мај ка ВИ ДО СА ВА, брат

ЗО РАН и се стра 

ВЕ РО СЛА ВА 

с по ро ди цом

(61/237938)

4. апри ла на вр ша ва ју се че ти ри го ди не от ка ко

нас је на пу стио наш син и брат

ЉУ БО МИР МЕР ЏА НО СКИ
1982–2013.

Са мо ми зна мо ка ко је жи ве ти без те бе, без твог

гла са и осме ха. Са мо ми зна мо ан ђе ле наш ко ли -

ко нам не до ста јеш.

Тво ји: отац РИ СТА, мај ка ЗО РИ ЦА 

и брат АЛЕК САН ДАР
(62/237940)

Сан сну

РА ДО ВАН ПЕ ТРОВ
28. III 2016 – 28. III 2017.

НОВ КА, ЉИ ЉА НА 

и СЛАВ КО

(67/237951)

1. апри ла 2017, у 11.30, на Но вом гро бљу да је мо го ди -

шњи по мен во ље ној

СО ФИ ЈИ ЋУ ЛИ БРК
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: ДРА ГАН, ЖЕЉ КО, МАР ТА, КА ТА РИ НА, 
ДУ ШАН и АН ТО НИ ЈЕ

(103/23805)

Во ље на и не за бо ра вље на

ГО СПА ВУ ЛИН
1923–2007.

Ва ша де ца 

с по ро ди ца ма

(105/238056)

Увек с на ма у ми сли ма

ГО СПА                   БО ШКО

10. X 1937 – 2. IV 2007. 24. II 1932 – 5. V 2011.

По ро ди ца

(106/ф-394)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је осамнаест го ди на од тра гич не по ги би је на -

ших ко ле га. По мен ће се одр жа ти 4. апри ла 2017.

МИР КО            ДУ ШКО            ДЕ ЈАН 

ДМИ ТРО ВИЋ  БО ГО СА ВЉЕВ БОЈ КО ВИЋ

Из гу би ли су жи вот ра де ћи са ве сно на сво јим рад ним ме -

сти ма у ра фи не риј ској Енер га ни, у НА ТО бом бар до ва -

њу, 4. апри ла 1999. го ди не.

Нафт на ин ду стри ја Ср би је
(3/ф-356)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је осамнаест го ди на од тра гич не по ги би је на -

ших ко ле га. По мен ће се одр жа ти 4. апри ла 2017.

МИР КО            ДУ ШКО            ДЕ ЈАН 

ДМИ ТРО ВИЋ  БО ГО СА ВЉЕВ БОЈ КО ВИЋ

На стра да ли су у НА ТО бом бар до ва њу Ра фи не ри је наф те

Пан че во, 4. апри ла 1999. го ди не.

Веч но ће жи ве ти у на шим ср ци ма и на шем се ћа њу.

Ор га ни за ци ја Син ди ка та Ра фи не ри је наф те Пан че во.
(92/ф-390)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је осамнаест го ди на од тра гич не по ги би је на -

ших ко ле га. По мен ће се одр жа ти  4. апри ла 2017.

МИР КО            ДУ ШКО             ДЕ ЈАН

ДМИ ТРО ВИЋ  БО ГО СА ВЉЕВ   БОЈ КО ВИЋ

Из гу би ли су жи вот ра де ћи са ве сно на сво јим рад ним ме -

сти ма у ра фи не риј ској Енер га ни, у НА ТО бом бар до ва -

њу, 4. апри ла 1999. го ди не

НИС а.д. блок Енер ге ти ка, Ра фи не ри ја наф те Пан че во
(2/237435)

ЗО РИ ЦА НИН КО ВИЋ
30. III 2007 – 30. III 2017.

Про ла зе да ни, не де ље, ме се ци, го ди не, де це ни ја, ал’
бол не.

Тво ји нај ми ли ји

(7/237804)

30. мар та 2017. на вр ша -

ва ју се три го ди не от ка -

да ни је с на ма на ша

ВИ ДА 

СТАН КО ВИЋ

Веч на успо ме на, љу бав

и ту га. Увек ћеш би ти у

на шим ср ци ма.

Ње ни: су пруг ЂОР ЂЕ,

син ИГОР, сна ја 

БЈАН КА и унук НЕ НАД

(24/237842)

У су бо ту, 1. апри ла да -

ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен 

ДУ ША НУ

АЛИМ ПИ ЋУ

Ожа ло шће на су пру га

КА ТИ ЦА и бра ћа

ЈО ВАН и МИ ЛАН

с по ро ди ца ма

(25/237834)

29. мар та 2017. на вр ша -

ва ју се че ти ри го ди не

от кад ни је с на ма

СА НИ ЛА 

ДА ВИ ДО ВИЋ

1952–2013.

За у век с на ма, ду бо ко у

ср цу и ду ши.

Тво ји нај ми ли ји

(26/237846)

За јед но смо се ра до ва ли

про ле ћу. Про ле ће је до -

шло, а у очи ма су зе, се -

ћа ње на жи вот с то бом

ко ји се вра ти ти не ће и

ше сто ме сеч ни по мен.

На ша во ље на и до бра

РАД МИ ЛА 

ЗЕ БИЋ

Тво ји нај ми ли ји

(27/238751)

СЕ ЋА ЊЕ

БЛА ЖЕК

ВА ЛЕ РИ ЈА           ВЛА ДИ СЛАВ

2. IV 2008 – 2017. 29. V 1985 – 2017.

Зна ли сте ко ли ко вас во ли мо, али ни ка да не ће те

зна ти ко ли ко нам не до ста је те.

Кћер ке МИ ЛИ ЦА и БРА НИ СЛА ВА
(31/237860)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛА ЗА РОВ

ДОМ НИ КА                ЛА ЗАР
4. IV 2008  – 2017.              22. VI 2012 – 2017.

С љу ба вљу, по што ва њем и за хвал но шћу чу ва мо

успо ме ну на на ше ро ди те ље.

Кћер ке КОР НЕ ЛИ ЈА и СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма
(32/237861)

ПО МЕН

АЛЕК САН ДАР ШКО РО
1967–2003.

Про шло је че тр на ест го ди на от кад ни је с на ма

наш дра ги син и брат. На ма су оста ле са мо ми -

сли и се ћа ња с ту гом.

По ро ди ца
(33/237864)

1. апри ла 2017. да је мо го ди шњи по мен на шој дра гој

ЉИ ЉА НИ ТА СИЋ
1967–2016.

Ожа ло шће ни: мај ка БЛА ГИ ЦА, супруг ГОРДАН
и се стра СУН ЧИ ЦА с по ро ди цом

(48/237908)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо 1.

апри ла 2017.  да ва ти че -

тр де се то днев ни по мен

на шем дра гом

МИ ЛИ ВО ЈУ
МА ЏОВ СКОМ

За у век ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.

Су пру га АНА и син
ТРАЈ ЧЕ

(17/237826)

У су бо ту, 1. апри ла

2017. го ди не да ва ће мо

че тр де се то днев ни по -

мен на шем во ље ном

МИ ЛИ ВО ЈУ

МА ЏОВ СКОМ

Ње го ви: ћер ка

ЗО РИ ЦА, зет АЦА 

и унук НИ КО ЛА

(18/237826)

Че тр де се то днев ни по -

мен дра гом бра ту

МИ ЛИ ВО ЈУ
од се стре БО ГИ ЦЕ 

и ЂУ ВЕ ЗЕ с по ро ди цом

(65/237945)

4. апри ла на вр ша ва се шест ме се ци од смр ти на шег

БО ГО ЉУ БА СТА НО ЈЕ ВИ ЋА
Вре ме ко је про ла зи не ле чи ту гу за то бом.

Ожа ло шће ни: су пру га ВЕ РА, ћер ке СЛА ВИ ЦА
и МИР ЈА НА с по ро ди ца ма

(8/237801)

На шој дра гој

ДА НИ ЈЕ ЛИ СТА НИ СА ВЉЕВ
Не ка је ве чан спо мен.

Брат ЖЕЉ КО, уј на РУ ЖА и се стра ДИ ЈА НА с по ро ди цом

(109/238081)

БРАН КА КАР БУ НАР
1939–2010.

По чи вај у ми ру, а ми те с по но сом чу ва мо од за бо ра ва.

Се стра МИ РА с по ро ди цом

(107/238078)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

1. апри ла, на Но вом гро бљу да је мо ше сто ме сеч -

ни по мен на шем во ље ном

СЛО БО ДА НУ СТЕ ФА НО ВИ ЋУ
1945–2016.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(1/237735)

У су бо ту, 25. мар та 2017. да ли смо сед мо днев ни по мен на шем су -

пру гу, оцу и де ди

ВЛАЈ КУ СТО ЈА НО ВИ ЋУ
1942–2017.

Не до ста јеш пу но.

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

(5/237705)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН 

РИ СТИЋ

МИ ША КРАК

3. IV 2007 – 3. IV 2017.

Де сет го ди на бо ла. Не -

до ста јеш као пр вог да на.

Па ра стос ће се одр жа ти

1. апри ла, у 11.30, на

гро бљу у Вој ло ви ци. 

По ро ди ца

(14/237818)

3. апри ла 2017. го ди не на вр ша ва се се дам го ди на од смр ти мо је

дра ге су пру ге и три де сет пет го ди на од тра гич не смр ти мо је ћер ке

је ди ни це

КАР БУ НАР

ОЛ ГИ ЦЕ                      БРАН КЕ
1958–1982.                                            1939–2010.

Про ла зи са мо вре ме, пра зни на и ту га оста ју.

Увек у ми сли ма, ни кад не за бо ра вље не и веч но во ље не.

Отац и су пруг МИ ЛАН

(21/237864)

Про шло је ше сна ест го -

ди на од смр ти на шег

дра гог

ДУ ША НА 

КНЕ ЖЕ ВИ ЋА

Успо ме ну на ње га чу ва ју

ње го ви нај ми ли ји

(22/237836)

ПО МЕН

ЈО ВАН КА 

БО ЖИ НОВ СКИ

ВАН ЧЕ

31. III 2008 – 31. III 2017.

Ње на де ца, уну ке 

и пра у ну ци

(28/238747)

СЕ ЋА ЊЕ

МАР КО 

ШЕ БЕ КО ВИЋ

6. IV 2008 – 6. IV 2017.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(29/238751)

Се ћа ње на та ту, ба ку и де ду

МИ О ДРАГ КА ТА РИ НА  ПЕ ТАР

ИЛИЋ      ХОР ВАТ    ИЛИЋ

1949–2005. 1920–2005.      1904–1964.

Успо ме ну чу ва СНЕ ЖА НА ИЛИЋ

(44/237898)

У су бо ту, 1. апри ла, у 10 са ти, на Но вом

гро бљу у Пан че ву одр жа ће мо го ди шњи

по мен на шем си ну

МАР КУ ПЕ КО ВИ ЋУ
24. IV 1997 – 2.  IV 2016.

Увек сву да у на шем све му.

Ма ма и та та

(40/237889)

Ги ри це,

мно го нам не до ста јеш

ЈУ ЛИ ЈА НА с ма мом и та том
(41/237881)

У су бо ту, 1. апри ла 2017, у 10.30, одр жа ће се

го ди шњи по мен и по мо ли ће мо се за ње ну

ду шу у знак по што ва ња и не из мер не ту ге

ДА НИ ЈЕ ЛА СТА НИ СА ВЉЕВ
Го ди на је от ка ко је тво је ср це ста ло.

Ту га у до му на шем. Пра зни на у ср ци ма

на шим.

Оти шла си за у век, да веч но ту гу је мо за то бом.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју, ан ђе ле наш.

Не у те шни: та та, ма ма и се стра

(36/237882)

Не до ста јеш ми

ДА ЦО

Не же лим да ве ру јем да

је ово исти на. Да ти ду -

шу чу ва ја мо лим Бо га,

јер и смрт ожи ви мно го,

мно го то га.

Тво ја се стра ДА ША

(37/2378829

31. мар та 2017. на вр ша ва

се нај ту жни ја го ди на отка -

ко с на ма ни је наш дра ги

РА ДЕ 
ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

РАТ КО
Го ди на про ђе, а бол не
про ла зи. Ни ка да те не -
ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји су пру га ВИ ДА 
и син ВО ЈИН 

(56/237933)

СЕ ЋА ЊЕ

РАТ КО 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ 
31. III 2016 – 31. III 2017.

Про шла је го ди на, а ту -

га не про ла зи.

За у век ћеш жи ве ти у

на шим ср ци ма.

Тво ја ћер ка ВЕ СНА 

с по ро ди цом

(57/237933)

МАР КО ПЕ КО ВИЋ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво је IV-5

(64/237942)

ПО МЕН

МИ ЛИН КО 

ЈО ВА НО ВИЋ

1. IV 2011 – 2017.

Тво ја љу бав и раз у ме ва -

ње су увек уз нас.

Су пру га СЛО БО ДАН КА

с де цом

(30/238752)

СЕ ЋА ЊЕ

3. IV 1977 – 3. IV 2017.

РАЈ КА 

ЈЕ ЛЕ СИ ЈЕ ВИЋ

Про шло је че тр де сет го -

ди на от ка ко ни је с на ма.

Ње ни нај ми ли ји

(38/237886)

Го ди шњи по мен дра гом

и не пре жа ље ном

МАР КУ

С ту гом и љу ба вљу ку ма

МА РИ ЈА АЈ ДУ КО ВИЋ 

с по ро ди цом

(90/238010)

МАР КО ПЕ КО ВИЋ
Нај дра жи наш, ни кад за -

бо ра вљен.

Тет ка, те ча, УРОШ 

и ДА НИ ЛО

127/238227)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР 

КА РИ ШИК

1982–2006.

Про ђе још јед на го ди на

от ка да ни си с на ма. Го -

ди не про ла зе, бол не

пре ста је.

Тво ји нај ми ли ји

(96/238026)
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Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19771
Центар за обавештавање  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . .377-450
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција  . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48  . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По вре ме не про ме не рас по ло -
же ња су по сле ди ца стре сне и на -
пе те сед ми це пред ва ма. Мно го
је по сла, али је на пла та сла ба, уз
из ве сна ка шње ња. Не од ла жи те
раз го вор с парт не ром. На по мо -
лу је но ва ро ман са са осо бом ван
кру га у ко јем се кре ће те.

По ну де ко је су вам пре из ве сног
вре ме на из ма кле, са да ће по но во
би ти ак ту ел не. По ве ћа ва вам се
нов ча ни при лив. Ко ри сти те сво ју
ин ту и ци ју ка да тре ба да до не се те
бит ну од лу ку и не ће те по гре ши ти.
Парт нер вас по др жа ва и то вам у
овом тре нут ку мно го зна чи.

По је ди не Шкор пи је осе ти ће на
сво јој ко жи ко ли ко је бит но ра ди -
ти ис прав но, јер ђа во увек до ђе
по сво је. Шкор пи је ко је су ис кон -
тро ли са ле сво је стра сти и ам би -
ци је, мо гу оче ки ва ти ма њи нов -
ча ни до би так. Емо тив но се осе -
ћа те као из ду ва ни ба лон.

Тен зи ја на по слу кул ми ни ра ће
кра јем рад не не де ље, за то по ве -
ди те ра чу на ко ме ће те се су прот -
ста ви ти. Бу ди те му дри и са че кај -
те да се не ке ства ри сре де са ме
од се бе. Не пре но си те сво је про -
бле ме на уку ћа не, јер сте и њи ма
до са ди ли.

Би ло би по жељ но да ма ло за ста -
не те с флер то ва њем, јер парт нер
баш и не ће има ти пу но раз у ме ва -
ња ни ти ће то би ти бе за зле но ко -
ли ко ви ми сли те. За вр ши те све
по слов не оба ве зе, не оста вљај те
ни шта за су тра. Ако има те бо ло ве
у ко ле ни ма, по се ти те док то ра.

Осе ћа те као да вам цео свет
отва ра сво ја вра та и да су пред
ва ма пу те ви ко ји во де ка успе ху.
Сми ри те сво је стра сти, до бро се
ор га ни зуј те и ра ди те све ко рак
по ко рак да не би сте по гре ши ли.
Ма ло об у здај те свој на гон за тро -
ше њем. Мо гу ће но во по знан ство.

По слов ни ан га жма ни оста ју за -
сад са мо на обе ћа њи ма. Ма ко -
ли ко да се тру ди те, мо ра ће те да
са че ка те бар до сре ди не ма ја.
Љу бав ни жи вот вам је ма ло за -
мр шен, а и ви га до дат но ком -
пли ку је те. Не по жу руј те ни шта,
пу сти те да вре ме ура ди сво је.

По не кад по ма ло сум ња те, али
пла но ви ко је има те по ла ко ће до -
ћи до фа зе ка да ће те би ти си гур -
ни у њи хо ву ре а ли за ци ју. Мо гу -
ћа је са рад ња са стран ци ма. Љу -
бав ни жи вот вам је као клац ка -
ли ца, али кра јем сед ми це се све
вра ћа у нор ма лу.

Из бе га вај те кон фликт не си ту а ци -
је. Ма ло сте по жу ри ли са сла вљем,
јер ће не ке ства ри у по след њем
тре нут ку из ма ћи кон тро ли. Ра ди те
све у окви ру за ко на. Про бле ми у
ве зи или бра ку ни су то ли ко озбиљ -
ни ко ли ко вам се у по чет ку чи ни ло.
Са мо сти шај те љу бо мо ру.

Алер ги је и ви ру си ће вас обо -
ри ти већ на са мом стар ту сед ми -
це, али то ће вам по мо ћи да ма -
ло пре дах не те и да те се би вре -
ме на да раз ми сли те о свом тре -
нут ном по слу и по ло жа ју. Бу ди те
ис кре ни с парт не ром и до би ће те
ње го ву мак си мал ну по др шку.

Не кад је па мет ни је по ву ћи се ка ко
би се из бе гли не по треб ни тро шко ви
и кон флик ти. На ђи те на чин да ре гу -
ли ше те сво је из дат ке. Ако пла ни ра -
те пут, по слов ни или при ват ни, од -
ло жи те га за сле де ћу сед ми цу, јер
ће те та да има ти ве ће шан се да за -
вр ши те све што пла ни ра те.

Бу ди те ис кре ни пре ма се би и
при знај те шта ствар но же ли те од
парт не ра и од соп стве ног жи во та.
Рас тр за ни сте на ви ше стра на,
али мо ра те се сло жи ти с тим да
сте све са ми за ком пли ко ва ли. Не
пра ви те про бле ме на по слу те ра -
ју ћи мак на ко нац са ше фо ви ма.

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 бли зан це – ћер ке
28. фе бру а ра: Са ру и Ла ру – Кла у ди ја Ми лу ти но вић и Де јан Ма ши ре вић.

До би ли ћер ку
9. мар та: Сте фа ни ју – Ма ри ја на и Сте ван Мла де но вић; 12. мар та: Ан ђел ку – Са ња и Ми ро -

слав Ко лар ски; 13. мар та: Ду њу – Да ни је ла  и Алек сан дар Кар бу нар, Ирис – Би ља на Пет-

ровић Бр кић и Де јан Бр кић, Јо ва ну – Дра га на и Ми кај ло Ва сић; 15. мар та: Ала ну – Да ни је -

ла и Вла ди мир Би реш, Ању – На та ли ја и Гор дан Ву ја кли ја; 16. мар та: Ену – Да ни е ла и Бо -

јан Де лић, Уну – Ли ди ја и Злат ко Бре зи на, Маг да ле ну – Алек сан дра и Ду шко Бо снић; 17.

мар та: Со фи ју – Је ле на и Вла ди мир Јо ва но вић, Ка ли ну – Са ња и Ми ла дин Лу ке та; 18. мар -

та: Ми лу – Ире на и Вла ди мир Спиш јак, Са ру – Те ре за и Де јан Бо кић; 19. мар та: Бо ја ну –

Алек сан дра и Ка мен ко Ма рин ко вић, Ми ли цу – Ду ша на и Зо ран Ни ко лић, Ива ну – Ми ле на и

Дра ган Хе рац; 21. мар та: Ол гу – Ма ри ја и Ми ро слав Кне же вић.

До би ли си на
2. мар та: Ми ро сла ва – Да ни је ла Лац ко вић и Де јан Бла же ко вић; 3. мар та: Сте фа на – Љуљ -

је та Со ко љи и Бил кић Не дељ ков; 5. мар та: Ла за ра – Ва си ли ја Та тић До бре сков и Дар ко До -

бре сков;  10. мар та: Ан дре ја – Ли ди ја и Мар тин Мар чек; 11. мар та: Не ма њу – Ма ја Ро дић

и Ђу ри ца Стој ков; 13. мар та: Ми хај ла – Кри сти на и Ми ро слав Ми хај лов ски, Еду ар да – Да -

ни је ла Бај рић Ата нац ку и Ну срет Бај рић, Во ји на – Та ња Љу ба но вић и Ми ро слав Ка ње вац;

15. мар та: Ми хај ла – Ка та ри на Кр стић и Дар ко Лајс нер, Ни ко лу – Алек сан дра Сто јић; 16.

мар та: Ла за ра – Та тја на и Ми лош Ме ни ћа нин, Но е ла – Мар ти на и То ми слав Па пу га;  17.

мар та: Ива на – Је ле на Мун ћан и Дра ган Ми ло ше вић, Фи ли па – Сла ђа на Бор бељ и Ђерђ

Бор бељ, Во ји на – Оти ли ја и Ву ка шин Ву ло вић, Стра хи њу – Бо ја на и Вла сти мир Ашко вић; 18.

мар та: Или ју – Јо ва на и Алек сан дар Ђор ђе вић.

ВЕН ЧА НИ

23. мар та: Ма ри ја на Нис тор и Да ни јел Сто кић, Helena Maria de Konsejson Onorato и Игор

Шишков.

УМР ЛИ

16. мар та: Дра ги ца Ми ле тић (1944), Жив ка Ра ду ло вић (1938), Ми лу ни ја Не нић (1935), Шпи ро

При јић (1938); 17. мар та: Сло бо дан Ђо ко вић (1955), Ка ти ца Жи вин (1926), Ма ри ја То дић

(1938), Пе ро Аџа ип (1937), Пе тра Сми ља нић (1931), Ста на До бро са вље вић (1935), Зо ран Им -

бри шић (1969); 18. мар та: Ра до слав Уро ше вић (1948), Ми ле ва Пе тро вић (1949), Ка та Бу га рин

(1937), Сло бо дан Са ра фи ја но вић (1950), Бран ко Сто кић (1931); 19. мар та: Стје пан Дру жи нић

(1931), Ве лин ка Сто ја но вић (1937), Све то зар Ни јем че вић (1935, Жи во јин Кр стић (1938), Ми лан

Цве та но вић (1932), Зо ран Ни ко лић (1996); 20. мар та: Ма ри ја Ме дић (1931), Пе ро Чеј ков

(1952), Со фи ја Алек сић (1926), Ми ли ја Ђор ђић (1946),  Michal Kohut (1938); 21. мар та: Бран -

ко Ве сић (1956), Алек сан дра Зо рић (1936), Сто јан ка Те ки ја шки (1936); 22. мар та: Не бој ша Бе -

кић (1955), Ге ор гис Да ни лу дис (1927), Иван ка Де спо то вић (1938), Све тла на Сто ја но вић (1936),

Вла ди слав Ми ла ков (1936), Иштван Кур ко (1945); 23. мар та: Ка та ри на Му цул (1943). 

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 – Ми ни-укр ште ни ца: три ме стар, Ра до сла ва, ане сте тик,

Ка ја, ва за, Арад, арар. Ин ди рект: Не го тин (не го Тин).Aнаграми: (1)

Та ма ра Са ла шки, (2) ле ти пас, (3) Ан ри Ма тис. Скан ди нав ка: оци ло,

Ист, Крф, Сар тр, ен, МТК, ро, ро кер, гат, го то ва ни, Ми хај ло Јо вић, н,

а, об на ро до ва ње, роб, ала ти, Анет, трик, оци, Скит.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

ИНДИРЕКТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВО ДО РАВ НО: 1. вре мен ски пе ри од од три ме се ца, тро ме сеч је (стр.), 2.

сло вен ско жен ско име, 3. сред ство ко је иза зи ва нео се тљи вост (мед.), 4.

Ка та ри на од ми ла – по су да за цве ће, 5. град у Ру му ни ји – вре ћа од ко -

стре ти.

УС ПРАВ НА: 1. пан тљи ка, 2. ви дар ра на, 3. за ми сао, 4. изра ел ска оба -

ве штај на слу жба, 5. Есто нац, 6. с ле ве стра не, 7. жи тељ Та тар ста на, Та -

та рин, 8. из ве штај о при спе ћу ро бе, 9. гро бар.

ГРАД У СР БИ ЈИ 
(4, 3 = 7)

И СА

ТР КА МА

ША ЛА

АНАГРАМИ

(2) СЛЕ ПИ МИШ

(3) СЛИ КАР ФО ВИ СТА

(1) НА ША АТЛЕ ТИ ЧАР КА

Вр сту сле пог ми ша

хте ли би да зна те?

Про ме шај те сло ва

у ре чи ИС ПЛА ТЕ!

Toг сли ка ра де ла

фо ви стич ке кла се

ка би не те мно гих

MИНИСТАРА кра се.

УЈЕ ВИЋ НИ ЈЕ ЈО ВАН...



Кул тур но-умет нич ко дру штво
„Нео лит” из Стар че ва, у скло -
пу обе ле жа ва ња ше стог ро ђен -
да на, у не де љу, 26. мар та, при -
ре ди ло је ве ли ки го ди шњи
кон церт, ка да су три ста ро сне
гру пе до ма ћих фол кло ра ша
по ка за ле сво је уме ће.

За раз ли ку од не ких прет -
ход них до га ђа ја, овај су отво -
ри ли ве те ра ни, ко ји су за из -
вор не игре у ре жи ји ко ре о гра -
фа Жар ка Мој си ло ви ћа по бра -
ли ве ли ке сим па ти је мно го -
број не пу бли ке. Као и увек, пу -
бли ка у дуп ке пу ној ха ли ни је
ште де ла дла но ве ни ка да су на
ред до шле игре из За је ча ра, Бе -
о гра да, Пчи ње и Гру же, ко је је
при ка зао ста ри ји деч ји ан -
самбл. Пред ста ви ле су се и две
мла де и та лен то ва не стар че вач -
ке во кал не со лист ки ње: Са ња

Мој си ло вић је от пе ва ла „Са
Ко со ва зо ра сви ће”, а Ти ја на
Ста мен ко вић из ве ла је ну ме ру
под на зи вом „Суд бо мо ја”. По -
том је, на за до вољ ство при сут -
них, ор ке стар од сви рао сплет
на род них ме ло ди ја.

По себ ну па жњу је иза зва ла
ко ре о гра фи ја Бра ни сла ва Жив -

ко ви ћа на те му ига ра из пи рот -
ског кра ја, ко ју је из вео ста ри -
ји деч ји ан самбл, а пр ви ан -
самбл КУД-а „Нео лит” из ма -
мио је пра ве ова ци је „Вра њан -
ском сви том” чу ве ног ма е стра
Бран ка Мар ко ви ћа, за шта су
фол кло ра ши мо ра ли да се оду -
же пу бли ци би сом.

На кон кра ће па у зе Стар чев -
ци се при пре ма ју за но ве ак -
ци је: 12. ма ја ће го сто ва ти у
Те то ву у Ма ке до ни ји, а 29. ју -
на на сту пи ће на ме ђу на род -
ном фе сти ва лу у гра ду Ра да у -
ци на се ве ру Ру му ни је, где су
већ би ли про шле го ди не и
оста ви ли сја јан ути сак.

Четвртак, 30. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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као што ред на ла же, нај пре
одр жан рад ни део, на ко јем су
чла но ви су ми ра ли ми ну лу го -
ди ну, а из ве штај пред сед ни ка
Ми ла на До зе та усво јен је јед -
но гла сно.

– Пре све га, тру ди ли смо се
да За кон о лов ству до тан чи на
по шту је мо. Сма тра мо и да
смо, уз ве ли ко за ла га ње свих
нас, ло во кра ђу све ли на ми ни -
мум. По ред то га, ре а ли зо ва но
је не ко ли ко ва жних про је ка та
– ура ђе но је се дам при хва ти -
ли шта за фа зан ску ди вљач и
два де се так ви со ких че ка, као
и од ре ђе ни број по ји ли шта,

мно жи ле се енорм но. У том
по гле ду тру ди мо се из пет них
жи ла да на пра ви мо при род ни
ба ланс – на вео је До зет.

Он је као пре суд но ва жну
ис та као и по тре бу за уве ћа њем
све сти гра ђа на у по гле ду оног
за шта се лов ци бо ре – од пру -
жа ња по мо ћи у сми слу при ба -
вља ња хра не до са рад ње при
от кла ња њу про бле ма у ве зи са
узур па ци ја ма, па ље њем и дру -
гим об ли ци ма уни шта ва ња ре -
ми за, то јест зе мљи шта у ко ји -
ма су жи во ти ње на ста ње не.

На ја ва лов ног ту ри зма 
из ино стран ства
Пред сед ник Ло вач ког удру -
же ња Пан че во ни је крио ам -
би ци је да се, што је мо гу ће ви -
ше, по бољ ша ста ње на пан че -
вач ком ло ви шту, као и то да
ће, за рад про спе ри те та, на ста -
ви ти да уче ству ју на ра зним
кон кур си ма, на ро чи то на кон
што су им, пре свих Град Пан -

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.

Швабица
Прелепа женка немачког
овчара пронађена је код
Народне баште пре неко-
лико дана, али није имала
никакву ознаку, нити је
обележена микрочипом и
немогуће је доћи до ин-
формација о власнику.

У веома је доброј конди-
цији, притом је послушна и доброћудна, па је, уколико се
власник не јави у законском року, идеална за удомљавање,
уз шта следи обавезно чиповање. Моментално се налази у
градском прихватилишту, а контакт-телефон је 352-148.

Бели Бора
Велики бели мужјак пронађен је
у Улици Светозара Марковића и
том приликом је на себи имао
црвену огрлицу. Не зна се да ли
је некоме побегао приликом
шетње или је успео да прескочи
капију због неке женке у терању,
али у сваком случају власник
треба хитно да га преузме.

Уколико неко препозна Бору,
може се јавити служби „Зоохигијене” или отићи по њега у
Власинску 1, под условом да претходно позове 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.

Про те клог ви кен да се на ре -
дов ној го ди шњој скуп шти ни
оку пио крем пан че вач ких ло -
ва ца. Том при ли ком су ови –
ка ко се бе пре вас ход но на зи ва -
ју – љу би те љи при ро де још јед -
ном као су шти ну свог хо би ја
ис та кли зна чај очу ва ња жи во -
тињ ског све та у на шем окру -
же њу, па тек на кон то га и ту
не по бит ну људ ску по тре бу ко ја
по сто ји од пам ти ве ка – да се у
ви те шком над му дри ва њу су о -
че и из бо ре с пле ном.

Ва жно је на по ме ну ти и да,
пре ма свим ре ле вант ним по -
ка за те љи ма, пан че вач ки лов -
ци то ра де вр ло па жљи во и се -
лек тив но, пре све га во де ћи ра -
чу на о то ме да се не огре ше о
пи са не и не пи са не (при род не)
за ко не.

У том кон тек сту, по ред уна -
пре ђе ња жи во тињ ских ста ни -
шта, они у пр ви план ста вља ју
и бор бу про тив ло во кра ђе.

Ло вач ко удру же ње Пан че во,
пре ма по след њим по да ци ма,
има че ти ри сто чла но ва у је да -
на ест сек ци ја, углав ном рас -
по ре ђе них по ме сним за јед ни -
ца ма. Оно га зду је са се дам де -
сет хи ља да хек та ра лов не по -
вр ши не, на ко јој, мо же се ре -
ћи, у при стој ној ко ли чи ни има
фа за на, ср на, ди вљих сви ња,
зе че ва, па та ка, гу са ка...

ЛО ВАЧ КО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПАН ЧЕ ВО ОДР ЖА ЛО РЕДОВНУ СКУП ШТИ НУ

АК ЦЕ НАТ НА УВЕ ЋА ЊУ БРО ЈА ДИ ВЉА ЧИ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

има мо кон крет ну на ја ву да ће
сре ди ном апри ла до ћи љу ди
за ин те ре со ва ни за тро феј не
срн да ће, а ми ће мо у ме ђу вре -
ме ну од ре ди ти ко ја ће то гр ла
би ти, ка ко не би смо угро зи ли
при род ну рав но те жу. Тру ди -
ће мо се да их мак си мал но уго -
сти мо и да им обез бе ди мо аде -
кват не усло ве. Све у све му,
пред сто ји нам рад на го ди на, а
вре ди ис та ћи да, по ред оста -
лог, уско ро тре ба да за поч не -
мо из град њу јед ног ре про цен -
тра за ди вље сви ње – на ја вио
је пред сед ник.

На кон одр жа ног рад ног де -
ла скуп шти не Ло вач ког удру -
же ња Пан че во чла но ви су
пре шли на не фор мал ни ји део,
ка да су по де ље не и за хвал ни -
це сви ма ко ји су, по чев од
Гра да Пан че ва и дру гих спон -
зо ра, по мо гли рад ове ор га ни -
за ци је.

Усле ди ли су опу шта ње и дру -
же ње уз том бо лу, му зи ку, иће и
пи ће, као и, на рав но, при се ћа -
ња на про шло го ди шњу се зо ну –
од ствар них анег до та до не из -
бе жних ло вач ких при ча.

ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ КУД-А „НЕО ЛИТ”

При ка за на сва рас кош на шег фол кло ра

По ред за до вољ ства ко је овај
хо би но си, сва ки пра ви,
искон ски ло вац за кле ће се ка -
ко му је од то га не у по ре ди во
бит ни је да по за вр шет ку сва ке
се зо не број ди вља чи кон стант -
но ра сте.

По што ва ње за ко на 
и су зби ја ње ло во кра ђе
У ово до ба го ди не пан че вач ки
лов ци се оку пља ју на ре дов ној
скуп шти ни не би ли са гле да ли
ста ње у прет ход ном пе ри о ду,
као и ис пла ни ра ли на чин на
ко ји би га у бу дућ но сти до дат -
но по бољ ша ли.

По след њи та кав са ста нак
упри ли чен је у не де љу, 26.
мар та, у са ли „Да вид”. Та да је,

хра ни ли шта и бу на ра, а обез -
бе ди ли смо и пет на ест то на
хра не за при хра ну ди вља чи
то ком зи ме. Ипак, као нај ва -
жни ји успех мо же се из дво ји -
ти но во о тво ре на фа за не ри ја у
Но вом Се лу, ко ја под ра зу ме ва
три ин ку ба то ра од хи ља ду и
три ста ја ја. На ме ра нам је да
ода тле из во ди мо тро стру ко
ви ше пи ли ћа, чи ме би на ше
по тре бе за овом ди вља чи би ле
ви ше не го за до во ље не. Мно го
смо ра ди ли и на ис тре бље њу
пре да то ра, по пут ша ка ла и
ли си ца, ко је су, што је нео -
бич но, знат но оја ча ле на кон
трет ма на да ва ња из ва зду ха
ле ко ва про тив бе сни ла и раз -

– Ми слим да је до бро што је
по ка за но раз у ме ва ње за на ше
иде је, јер оне, по ред све га
оста лог, мо гу обо га ти ти ов да -
шњу ту ри стич ку по ну ду. С тим
у ве зи, по сто ји не дво сми сле но
за ни ма ње ло ва ца за на шу ср -
не ћу и фа зан ску ди вљач из
Фран цу ске и Ита ли је. Та ко са
Апе нин ског по лу о стр ва већ

че во и По кра ји на, да ли ве тар
у ле ђа и уме ли да са гле да ју
њи хов труд.

Добар поглед

Зимска прихрана

Фазанска фарма

Борба против штеточина

Чланови секција из Новог Села, Качарева...

Неформални део

Председник устрелио капиталца



Нај за ни мљи ви ји су срет два -
де се тог ко ла Пр ве ли ге за од -
бој ка ше од и гран је про шлог
ви кен да у на шем гра ду. У Ха -
ли спор то ва на Стре ли шту
сна ге су од ме ри ли стар че вач -
ки Бо рац и Спар так из Су бо -
ти це. Док су Стар чев ци из гу -
би ли све на де да мо гу да се
до мог ну ели те, Су бо ти ча ни -
ма је ово био ве о ма ва жан
меч, јер се још увек на да ју да
мо гу пре сти ћи ли де ра, Мла ди
рад ник из По жа рев ца, и та ко
из бе ћи игра ње ба ра жа про тив
бе о град ског Пар ти за на.

Око 200 гле да ла ца ви де ло је
до бар од бој ка шки ду ел, у ко ме
је по бе ду из во је вао агил ни ји
тим, али и тим ко ји ју је ви ше
же лео: Бо рац –Спар так 1:3, по
се то ви ма: 21:25, 20:25, 25:18 и
19:25.

Дер би је оправ дао оче ки ва -
ња гле да ла ца. Ви ђе но је мно -
го ле пих ак ци ја, ду гих по е на
и свих еле ме на та ко ји ка рак -
те ри шу од бој ку као јед ну од
нај леп ших спорт ских ига ра.
Су бо ти ча ни су ре ла тив но ла -
ко до шли до три јум фа у пр -
вом се ту, а по том је Бо рац у
на став ку су сре та за и грао

агил ни је, па се све до сре ди не
дру гог се та игра ло по ен за
по ен. У фи ни шу тог де ла
утак ми це Спар так је до дао
гас и по вео са 2:0, па се та да
учи ни ло да ће утак ми ца бр зо
би ти го то ва. Ипак, тре ћи сет
је при пао до ма ћем ти му, ко ји
ипак ни је имао ни сна ге ни
мо ти ва за ко на чан пре о крет.

– Си гур но не мо гу да бу дем
за до во љан по сле по ра за, али
утак ми ца је би ла фан та стич -
на. Игра ли су се ду ги по е ни,
би ли смо не ве ро ват но бор бе -
ни, али су овог пу та го сти би -

ли бо љи. Утак ми ца је за нас
по че ла од дру гог се та, ка да
смо по че ли да игра мо ја ко
до бро. Иа ко смо из гу би ли и
тај сет, кон стант но смо му чи -
ли ри ва ла. Пре су ди ло је то
што су Су бо ти ча ни има ли
ма ло ви ше сна ге од нас – ре -
као је тре нер Бор ца Ду шан
Јо вић.

Два ко ла пре кра ја шам пи -
о на та тим из Стар че ва за у зи -
ма че твр то ме сто на та бе ли, а
на ред ног ви кен да опет игра
пред сво јим на ви ја чи ма. У
Пан че во до ла зе То плич ки ви -
те зо ви из Кур шу мли је.

Тра ди ци о на лан, 18. ме ђу на -
род ни ка ра те тур нир „Мла -
дост 2017” одр жан је у не де љу,
26. мар та, у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту. Уче ство ва ло је
400 бо ра ца из 35 клу бо ва из
Ру му ни је, Цр не Го ре, БиХ, али
и из: Бе о гра да, ба ње Ко ви ља -
че, Со по та, Но ве Па зо ве, Ва -
ље ва, Срем ских Кар ло ва ца,
Ла за ре ва, Се вој на, Ба ча, Ум ке,
Ла за рев ца, Обре нов ца, Ра шке,
Шап ца, Бе о чи на, Но вог Са да,
Аран ђе лов ца, Ба нат ског Кар -
лов ца, Ба нат ског Но вог Се ла,
Али бу на ра, По жа рев ца, као и
из пан че вач ких клу бо ва Мла -
дост, Ди на мо и Combat Eagle.

– Ква ли тет при ка за ног ка ра -
теа био је на ви со ком ни воу, а
на ши так ми ча ри су у свим ка -
те го ри ја ма има ли ја ке про тив -
ни ке. Тур нир су по др жа ли
Град и Спорт ски са вез Пан че -
во, па у име ор га ни за ци о ног
од бо ра за хва љу јем на по др -
шци. Ор га ни за ци ја так ми че ња
би ла је ве о ма до бра, јер су слу -
жбе на ли ца из на шег клу ба,
као и из Ка ра те фе де ра ци је
Ср би је, до бро оба ви ла свој по -
сао – ре као је пр ви чо век КК-а
Мла дост Ти хо мир Ма ки тан.

Над ме та ли су се так ми ча ри
свих уз ра ста, од по ле та ра ца до

се ни о ра, у ка та ма и бор ба ма,
по је ди нач но и екип но, у му -
шкој и жен ској кон ку рен ци ји.
По олим пиј ском прин ци пу,
пре ма бро ју осво је них злат них
ме да ља, нај у спе шни ји клуб
био је КК Мла дост, са се дам на -
ест тро фе ја, али по што је по
од лу ци ор га ни за ци о ног од бо ра
био ван кон ку рен ци је, по бед -
нич ки пе хар за нај у спе шни ју
еки пу при пао је КК-у Фронт из
Ста ре Па зо ве. Дру ги је био КК
Пан тер 2011 из Бу ди са ве, а
тре ћи КК Аран ђе ло вац.

Нај у спе шни ји ка ра ти ста
био је Да ни јел Ву ка ши но вић
из Ста ре Па зо ве, а нај бо ља ка -
ра тист ки ња је Ан ђе ли на Ја ре -
дић из до ма ћег клу ба. КК
Мла дост су пред ста вља ли:
Ми лош Ма ки тан, Ср ђан Јо -
кић, Ана ста си ја и Ан ђе ли на
Ја ре дић, Јо ва на Но ва ков, Са ра
Жу нић, Алек сан дар Зде шић,
Мар та Сто ји са вље вић, Та ра
Ђур ђе вић, Бра ни слав Срећ -
ков, Ма ри ја Пот ко њак, Ми ли -
ца Дра ги че вић, Ми ли ца Ама -
но вић, На ђа Штр бац, Ти бор

Ми чик, Де ја на Ива но вић, Те о -
до ра Га јић, Јо ва на Сто ил ков -
ски, Ан дри ја Ра до јев, Је ле на
Ми лен ти је вић, Ни ко ли на
Иса и ло вић, Ана Ту бић и Ка та -
ри на Пе тро вић.

У кон ку рен ци ји се ни о ра у
бор ба ма по бе дио је Ми лош
Ма ки тан, а сре бр но од лич је
за слу жио је Не бој ша Спа -
сков ски из Ди на ма. У над ме -
та њу ју ни о ра нај бо љи су би ли
до ма ћи бор ци Ср ђан Јо кић и
Ти бор Ми чик. Код ка дет ки -
ња, у бор ба ма, три јум фо ва ла
је Ан ђе ли на Ја ре дић, брон за
је при па ла Јо ва ни Но ва ков, а
у кон ку рен ци ји ка де та по бе -
дио је члан Ди на ма Алек сан -
дар Зде шић. Ана ста си ја Ја ре -
дић и Јо ва на Но ва ков осво ји -
ле су сре бро од но сно брон зу у
ка та ма.

Так ми чар ке Мла до сти за -
слу жи ле су и пр ва ме ста у
екип ним ме че ви ма, у кон ку -
рен ци ји ка дет ки ња и пи о нир -
ки, и у ка та ма и у бор ба ма.
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У су бо ту, 1. апри ла,
по но во на свом 
те ре ну

Крис-крос обез бе дио
оп ста нак

Утак ми ца ма 22. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Ко -
шар ка шкој ли ги Ср би је. Мом -
ци ко је пред во ди тре нер Бо јан
Јо ви чић уго сти ли су кра ље -
вач ку Сло гу, еки пу на чи јем је
че лу ис ку сни стра тег Бо шко
Ђо кић и ко ја је, баш као и тим
из на шег гра да, пре бри ну ла
све што се ти че оп стан ка у ли -
ги. И по ред то га, око 500 гле -
да ла ца у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту при су ство ва ло је
ле пој ко шар ка шкој пред ста ви,
у ко јој је до ма ћин по твр дио да
је у овом тре нут ку мно го ква -
ли тет ни ји тим: Та миш –Сло га
76:55, по че твр ти на ма: 20:11,
18:7, 16:22 и 22:15.

По сле не срећ ног по ра за у
Кру шев цу Ни ко ла Си мић је
хра бро по вео сво је дру го ве у
но ви пр вен стве ни окр шај, же -
ле ћи, за јед но с њи ма, да оства -
ри но ву по бе ду и по ка же да је
Та ми шу ме сто у вр ху ко шар -
ка шке ели те. Упра во је ка пи -
тен био по кре тач мно гих успе -
шних ак ци ја, а с де сет по е на
био је и нај е фи ка сни ји играч
до ма ћег ти ма у пр вом по лу -
вре ме ну.

Иа ко је Та миш на од мо ру
имао чак 20 по е на „ви шка”
(38:18), го сти се ни су пре да ва -
ли. У на став ку су сре та се раз и -
грао не ка да шњи плеј меј кер
Та ми ша Вук Јо ва но вић. Са две
„трој ке” по кре нуо је свој тим,
Сло га је ус пе ла да се при бли -
жи на че ти ри по е на за о стат ка,
али то је би ло све од Кра љев -
ча на у овом ду е лу. Сев ну ла је
„трој ка” ка пи те на Си ми ћа, па

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

ТРИ ЈУМФ БО БЕ БИ ТЕ ВИ ЋА

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ОПЕТ НА СВОМ ПУ ТУ...

би ло, че сти там мом ци ма.
Пре бри ну ли смо све у ве зи са
оп стан ком, па же ли мо да у на -
ред ним утак ми ца ма осво ји мо
што ви ше бо до ва и оства ри мо
што бо љи пла сман – ис та као је
тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић
на кон фе рен ци ји за но ви на ре
по сле утак ми це.

Већ у сре ду, 29. мар та, тим
из на ше га гра да го сто вао је у
Сме де ре ву, где је од ме рио
сна гу са исто и ме ним до ма ћи -
ном, а у су бо ту, 1. апри ла, у
Ха лу спор то ва на Стре ли шту
до ла зи Бе о вук.

Крис-крос је у 22. ко лу Пр ве
срп ске ли ге на свом те ре ну са -
вла дао Је дин ство из Но вог Бе -
че ја са 96:85, по че твр ти на ма:
26:23, 27:20,22:25 и 21:17.

Иа ко су го сти у овом ме чу по -
сти гли чак че тр на ест „трој ки”, то
им ни је би ло до вољ но да са вла -
да ју рас по ло же ног до ма ћи на.

су се по сле ма лог опу шта ња
ко шар ка ши Та ми ша бр зо пре -
ну ли, по но во пре у зе ли кон -
тро лу над утак ми цом и ру тин -
ски меч при ве ли кра ју.

Игор Ке сар, Вла ди мир Ве -
лич ко вић и Ра до ван Ђо ко вић,
по ја ча ње на шег ти ма из Ме га
лек са, би ли су не ре ши ва ениг -
ма за ко шар ка ше Сло ге. Пред -
ност Та ми ша је ра сла из ми ну -
та у ми нут, да би по сле ис те ка
че тр де се тог ми ну та ста ла на
21.

– Сло га је игра ла ве о ма чвр -
сто по чет ком дру гог по лу вре -
ме на, у тре нут ку ни смо ус пе ли
да се сна ђе мо. Ми смо еки па
ко ја че ка да не ко поч не да нас
„би је”, па тек он да по чи ње мо
да уз вра ћа мо. Ђо ко вић је још
јед ном по ка зао да је пра во по -
ја ча ње. Да је ра ни је до шао,
мо жда би наш ре зул тат ски
скор био дру га чи ји. Би ло ка ко

Се ни ор ска ре пре зен та ци ја Ср -
би је у ка ра теу по твр ди ла је
свој ви сок реј тинг на не дав но
за вр ше ном Пр вен ству Бал ка -
на. На так ми че њу одр жа ном
про шлог ви кен да у Чач ку ка -
ра тист ки ње и ка ра ти сти из на -
ше зе мље осво ји ли су че тр на -
ест ме да ља, па су по бро ју
осво је них тро фе ја би ли нај у -
спе шни ја се лек ци ја. Ме ђу нај -
за слу жни ји ма за ова кав пла -
сман на ци о нал ног ти ма сва ка ко
су так ми ча ри Ди на ма Ни ко ла
Јо ва но вић и Сло бо дан Би те -
вић.

Сло бо дан Би те вић је осва ја -
њем ти ту ле шам пи о на у ка те -
го ри ји пре ко 84 кг од бра нио
ти ту лу осво је ну про шле го ди -
не, што је ње гов пе ти уза стоп -
ни три јумф на бал кан ским

шам пи о на ти ма. На пу ту до
фи на ла по пу лар ни Бо ба је
убе дљи во са вла дао ри ва ле из
Ма ке до ни је, БиХ и Хр ват ске,
а у фи на лу је по бе дио Ал ми ра
Це це ња ни на из Цр не Го ре.

Ни ко ла Јо ва но вић је на сту -
пио у ка те го ри ји до 75 кг. Од -
лич но је стар то вао, по бе да ма
над так ми ча ри ма из Бу гар ске
и Ма ке до ни је, али је у тре -
ћем ко лу оште ћен због су диј -
ских од лу ка, па је из гу био од
ри ва ла из Тур ске, ко ји је по -
том по ра жен у бор би за фи -
на ле, па Ни ко ла ни је до био
шан су у ре пер са жу.

Овај ре зул тат је од лич на
увер ти ра и при пре ма за Пр -
вен ство Евро пе, ко је ће по -
чет ком ма ја би ти одр жа но у
тур ском гра ду Ко а џе ли.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

БО РАЦ ПАО ПРЕД СПАР ТА КОМ

ТУР НИР У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ КК-а МЛА ДОСТ

ДАН РЕ ЗЕР ВИ САН ЗА КА РА ТЕ

– У на ја ви утак ми це ре као
сам да ће би ти ја ко те шко. Ми
смо игра ли за де се ту, а го сти за
сед му по бе ду у шам пи о на ту. То
ни је спре чи ло ни јед ну ни дру -
гу еки пу да се над ме ћу у ве ли -
ком бро ју да тих „трој ки”. Бе -
чеј ци су по сти гли че тр на ест, а
ми де сет. Ипак, ми смо тре нут -
но бо љи тим, што смо и до ка за -
ли по бе дом, а та ко смо се би
омо гу ћи ли да у на ред на че ти ри
ко ла игра мо мир ни је, јер смо
нај ве ро ват ни је већ са да ис пу -
ни ли ово го ди шњи циљ, а то је
оп ста нак у ли ги. На рав но,
игра ће мо ча сно и по ште но до
кра ја ка ко би смо оства ри ли бар
још две по бе де. Же лим да по -
хва лим мом ке – ре као је тре нер
Крис-кро са Пе тар Мар ко вић.

По сле 22. ко ла Пан чев ци за -
у зи ма ју сед мо ме сто на та бе -
ли, са ско ром од де сет по бе да
и два на ест по ра за.

„ОР ЛО ВИ МА” ШЕСТ МЕ ДА ЉА

На ме ђу на род ном тур ни ру „Мла дост 2017” од лич не ре зул та те

оства ри ли су и чла но ви Ка ра те клу ба Combat Eagle, ко је је

пред во ди ла Ива на Жив ков, тре нер.

Мар та Стој са вље вић је за ра ди ла нај вред ни ји тро феј, а

Ања Кне же вић, Бог дан Здрав ко вић и Та ма ра Ве лич ко вић оки -

ти ли су се сре бр ним ме да ља ма. Брон зе су за слу жи ли Та ма ра

Об ра до вић и ка та-ти м жен ских на да (Т. Об ра до вић, М. Стој са -

вље вић и А. Кне же вић).



СПОРТ
Четвртак, 30. март 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

35

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–МЕТАЛАЦ
субота, 18 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ВРБАС
петак, 20 сати

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – Т. ВИТЕЗОВИ
субота, 15.30

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БЕОВУК
субота, 20 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Врбас: ВРБАС – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
недеља, 16 сати
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПИНК
Б. Н. Село: БНС–ЈАДРАН

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛАВИЈА 
субота, 15.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (Г)
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (У)
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (К)

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОЛЕТ
Самош: ПОБЕДА–МЛАДОСТ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ – С. ТАМИШ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РУДАР 32:23

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–ЈАБУКА 30:19

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК 1:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАНОНИЈА 3:1

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОГА 76:55
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–ТАМИШ 76:89

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО 96:85

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ДИНАМО 62:98

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ВРШАЦ 1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ковин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БАК 2:1
Селеуш: ВОЈВОДИНА–МЛАДОСТ 1:2
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ 2:1
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА 1:3
Старчево: БОРАЦ–СТРЕЛА 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–СПАРТАК 2:8
Баранда: РАДНИЧКИ–ГЛОГОЊ 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО 4:6
С. Тамиш: С. ТАМИШ–ЈЕДИНСТВО 1:1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Два ју жно ба нат ска
дер би ја

Из гу би ли и Же ле зни чар
и Ди на мо 1945

Љу би те љи нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у на шем
гра ду не ће упам ти ти про шли
ви кенд по ле пом. На и ме, во -
де ћи фуд бал ски клу бо ви, Же -
ле зни чар и Ди на мо 1945, пре -
тр пе ли су по ра зе, сва ко у свом
ран гу, па су та ко на пра ви ли је -
дан ко рак уна зад у оства ри ва -
њу сво јих ци ље ва. Ипак, про -
лећ ни део так ми че ња тек је
по чео и до кра ја пр вен стве них
тр ка за бо до ве има још мно го
да се игра, па ако се по сле овог
ви кен да из ву ку по у ке, не би
тре ба ло сум ња ти у успе шност
се зо не.

Се дам на е сто ко ло Срп ске
ли ге гру па „Вој во ди на” об у -
хва ти ло је и је дан дер би. И то
онај ју жно ба нат ски. На СЦ-у
„Мла дост” у на шем гра ду сна -
ге су од ме ри ли Же ле зни чар и
Вр шац, еки па ко ју пред во ди
наш су гра ђа нин Го ран Мр ђа.
По сле де ве де сет ми ну та ра до -
ва ли су се го сти – 1:2 (0:0).

Би ла је то бор бе на, пра ва
пр вен стве на утак ми ца, ко ју је,
на ште ту игре и гле да ла ца,
обе ле жио глав ни де ли лац
фуд бал ске (не)прав де – Ни ко -
ла Џом бић из Ста ре Па зо ве.
Пр ви су ди ја су сре та по ни штио
је је дан гол пан че вач ке „ди -
зел ке”, ни је до су дио (по мно -
ги ма очи гле дан) је да на е сте -
рац за до ма ћи на, а го сту ју ћем
игра чу је два де се так ми ну та
пре кра ја ме ча про гле дао кроз
пр сте, ка да је мо рао да му до -
де ли дру ги жу ти кар тон због
на мер ног игра ња ру ком. Ипак,
ис кљу че ње игра ча Вр шца
усле ди ло је у по след њим тре -
ну ци ма су сре та, ка да вре ме на
за пре о крет ви ше ни је би ло...

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

КОМ ШИ ЈЕ БО ЉИ РИ ВА ЛИОДЛИЧНА ПРИ ПРЕ МА
У окви ру при пре ма за пред -
сто је ћу се зо ну, се ни ор ски тим
Раг би клу ба Ди на мо 1954 го -
сто вао је про шлог ви кен да у
Вр шцу, где је од ме рио сна гу са
исто и ме ним до ма ћи ном.

Раг би сти из на ше га гра да
три јум фо ва ли су с 31:0, али су

гле да о ци мо гли да ви де бор -
бен меч, јер су до ма ћи игра чи,
по го то во у пр вом по лу вре ме ну
(0:5), пру жи ли до бар от пор
Пан чев ци ма.

НО ВА ОД ЛИЧ ЈА
Чла но ви Џу до клу ба Пан че во
уче ство ва ли су про шлог ви -
кен да на два тур ни ра и на оба
су по сти гли за па жен ре зул тат.

На ме мо ри јал ном тур ни ру у
Ки кин ди под на зи вом „Дра ган
Ци га но вић Ци га” Ка та ри на
Пу тић је осво ји ла пр во ме сто у
ка те го ри ји до 70 кг.

Већ у не де љу, 26. мар та, на
так ми че њу за по чет ни ке у Вр -
шцу ма ли ша ни из ЏК-а Пан -
че во још јед ном су по ка за ли
да има ју мно го по тен ци ја ла.

Ни ко ла Ја вор и Вук Ба бић
осво ји ли су нај сјај ни ја од лич ја,
Фи лип Фар каш и Не над Са -
мар џић оки ти ли су се сре бр -
ним ме да ља ма, а брон зе су за -
ра ди ли Ма те ја Спа сков ски, Лу ка
По по вић и Сте фан Шо шкић.

ДОБАР ОДЗИВ 
После договора с директором и
наставницима физичког васпи-
тања у „ОШ Вук Караџић” о
увођењу рагбија у школу, РК
Борац – ветерани из Старчева
започео је рад с најмлађима
прошлог викенда.

Под будним оком репрезен-
тативаца Игора Томашића и
Радивоја Ћосића, петнаесторо
ђака је остварило свој први
контакт с јајастом лоптом.

– Задовољан сам одзивом де-
це. Искрено се надам да ће сва-
ко од ових младих рагбиста до-
вести макар још једног другара
и да ће нас на сваком наредном
тренингу бити све више. Наш
примарни циљ је да децу одво-
јимо од рачунара и телевизора и
да им покажемо да је дружење
много лепше уживо него на дру-
штвеним мрежама. Ову прили-
ку користим да још једном по-
зовем сву заинтересовану децу
да нам се придруже – рекао је
спортски директор клуба Игор
Томашић.

Тренинзи се одржавају сваке
суботе и недеље од 11 сати на
стадиону Борца, а малишани
ће прву такмичарску проверу
имати у оквиру Летње рагби
лиге, крајем маја, у Старчеву.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Играч од лу ке био је фуд ба -
лер го сту ју ћег ти ма Ни ко ла
Ву ко вић, ко ји је два пу та по го -
дио мре жу Же ле зни ча ра и та -
ко свом ти му до нео три вред на
бо да. Пр ви пут је Вр шац по вео
по сле кар ди нал не гре шке гол -
ма на Јев ти ћа, а по том је Ву ко -
вић, у 62. ми ну ту, по сти гао по -
го дак ко ји се рет ко ви ђа и на
су пер ли га шким те ре ни ма –
по сле шу та са пре ко три де сет
ме та ра лоп та је за вр ши ла у са -
мим „ра шља ма” го ла Же ле -
зни ча ра.

Из ме ђу два го ла Вр шца до -
го ди ло се не ко ли ко по ме ну -
тих спо р них си ту а ци ја, а гол
на де за „ди зел ку” и ње не на ви -
ја че по сти гао је Ми лош Ја ни -
ћи је вић.

– Че сти там еки пи Вр шца на
по бе ди. Го сти су до шли да
игра ју та ко ка ко су од и гра ли,
што им се на кра ју ис пла ти ло.
Не мо гу мно го то га да за ме -
рим сво јим игра чи ма. За до во -
љан сам њи хо вим за ла га њем и

од но сом пре ма игри. Не тра -
жим ни ка кво оправ да ње за по -
раз, али про сто ми је не ве ро -
ват но ка кве ства ри се до га ђа ју
у Пан че ву. Не смем да ко мен -
та ри шем су ђе ње, али ми слим
да је би ло мно го чуд них од лу -
ка на на шу ште ту – ре као је
по сле утак ми це тре нер Же ле -
зни ча ра Не над Стој чић.

По сле ове рун де шам пи о на -
та „ди зел ка” за у зи ма де ве то
ме сто на та бе ли, са два де сет
јед ним бо дом, а на ред ног ви -
кен да пу ту је у Ста ре Ба нов це,
на мег дан с Ду на вом.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945
пре тр пе ли су дру ги по раз ове
се зо не. Они су про шлог ви кен -
да са 2:1 из гу би ли од Рад нич -
ког у Ко ви ну. Био је то још је -
дан ду ел ју жно ба нат ских ком -
ши ја, у ко ме је клуб из Пан че -
ва остао пра зних ша ка. Без об -
зи ра на гу би так бо до ва, „бр зи
воз” је и да ље су ве ре ни ли дер
Вој во ђан ске ли ге гру па „Ис -
ток”, с три бо да ви ше у од но су

на дру го пла си ра ну Ко за ру из
Ба нат ског Ве ли ког Се ла, ко ја
је у осам на е стом ко лу игра ла
0:0 про тив Бу дућ но сти у Срп -
ској Цр њи.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бран ко Ђо кић до бро су за -
по че ли су срет у Ко ви ну. У 38.
ми ну ту по ве ли су с 1:0 за хва -
љу ју ћи го лу ко ји је по сти гао
Ва ња Ву ко вић, а с ми ни мал -
ном пред но шћу Ди на ма 1945
оти шло се и на од мор.

Ка да се чи ни ло да ће ли дер
из Пан че ва ру тин ски сти ћи до
но вих бо до ва, до го дио се ве -
ли ки пре о крет. Ко вин ци су у
дру гом по лу вре ме ну за и гра ли
мно го бо ље и агил ни је, па су
го ло ви ма ко је су по сти гли Иг -
ња то вић и Ђур ђе вић пре о кре -
ну ли ре зул тат.

При ли ку за по прав ни, али и
учвр шћи ва ње ли дер ског ме -
ста, Ди на мо 1945 има ће на -
ред ног ви кен да пред сво јим
на ви ја чи ма. У го сте му до ла зи
Сла ви ја.

За вр ше но је нај ве ће спорт ско
так ми че ње у те ку ћој го ди ни.
Спе ци јал не зим ске олим пиј -
ске игре одр жа не су у Ау стри -
ји од 14. до 25. мар та, а на њи -
ма је уче ство ва ло 2.700 спор -
ти ста из 107 зе ма ља. У та ко ја -
кој кон ку рен ци ји над ме та ло
се и де вет на ест спор ти ста
Спе ци јал не олим пи ја де Ср би -
је – чла но ва спорт ских клу бо -
ва из Вра ња, Пи ро та, Кра гу -
јев ца и Пан че ва.

Олим пиј ци из на ше га гра да
на сту пи ли су у нор диј ском тр -
ча њу у ди сци пли на ма на 50 и
100 ме та ра кла сич ним сти -
лом, али и на 500 и 1.000 ме -
та ра сло бод ним сти лом. Пан -
чев ци су на овом так ми че њу
да ли нај ве ћи број ре пре зен та -
ти ва ца – осам спор ти ста и два
тре не ра. Од укуп ног бро ја ме -
да ља ко је су осво ји ли срп ски
спор ти сти (21), у наш град је
сти гло чак 11 тро фе ја.

Зо ран Ра да нов из СК-а Кли -
кер осво јио је нај сјај ни је од лич -
је на 1.000 ме та ра сло бод ним
сти лом, а шам пи он ке су по ста ле
и ње го ве клуп ске дру га ри це На -
та ша Бо јић и Ми ли ца Ра да нов у
тр ци на 100 ме та ра кла сич ним
сти лом. Та ко ђе чла ни ца Кли ке -
ра, Дра га на Ма рић, осво ји ла је
сре бр не ме да ље на 100 и 500 ме -
та ра сло бод ним сти лом, док је

Зо ран Јо ва но вић дру ги сти гао
на циљ на 50 м кла сич ним сти -
лом, а у тр ци на 100 ме та ра био
је тре ћи. Мар ко Хо лер, члан
клу ба Спорт ско ср це, осво јио је
сре бро на 1.000 ме та ра сло бод -
ним сти лом и брон зу на ду пло
кра ћој де о ни ци. Ње гов клуп ски
ко ле га Зо ран Ан дрић био је дру -
ги на 100 ме та ра и тре ћи на 50
ме та ра кла сич ним сти лом.

Спор ти сте су пред во ди ли
чла но ви струч ног шта ба за
нор диј ске ди сци пли не Ми о -
драг Мак си мо вић (СК Кли -
кер) и Ма ри јан Јо ва нов ски
(СК Спорт ско ср це).

Ме да ље за срп ску ре пре зен -
та ци ју у нор диј ским ди сци пли -
на ма осво ји ли су спор ти сти из
Кра гу јев ца (јед ну злат ну, две
сре бр не и три брон за не), док су
у алп ским ди сци пли на ма тро -
фе је за слу жи ли ре пре зен та -
тив ци из Пи ро та (два злат на и
два сре бр на).

Пре по ла ска у Ау стри ју
спор ти сте и тре не ре при ми ли
су гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов, као и пред сед ник
и ге не рал ни се кре тар Спорт -
ског са ве за на ше га гра да Сло -
бо дан Би те вић и Де јан Пе рић.
Они су чла но ви ма ре пре зен -
та ци је Ср би је по же ле ли сре -
ћан пут и успе шан на ступ на
игра ма.

СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ ЗИМ СКЕ ОЛИМ ПИЈ СКЕ ИГРЕ

У ПАН ЧЕ ВО СТИ ГЛО ЈЕ ДА НА ЕСТ ТРО ФЕ ЈА

ЗА ПА ЖЕН УСПЕХ ДЕ ЧА КА ИЗ СТАР ЧЕ ВА

СЈАЈ НИ МА ЛИ КО ШАР КА ШИ

Стране припремио

Александар
Живковић

Мла ђи пи о ни ри Ко шар ка шког
клу ба Бо рац из Стар че ва, де ча -
ци ро ђе ни 2004. го ди не, оства -
ри ли су за ви дан успех пла си -
рав ши се на по лу фи нал ни тур -
нир Пр вен ства Вој во ди не.

Ма ли ша ни ко је пред во ди
тре нер Зо ран Ко ка но вић осво -
ји ли су дру го ме сто у Ква ли тет -
ној ли ги Вој во ди не гру па „Ју -
жни Ба нат”, по бе див ши Ко вин,
Опо во, Омо љи цу, Та миш и
Крис-крос 2. Бо љи од стар че -
вач ке еки пе био је са мо Крис-
крос 1, ко ји је за у зео пр во ме сто.

Бо рац се та ко на шао ме ђу осам
нај бо љих еки па у на шој по кра ји -
ни, а ве ли ки успех су оства ри ли:
Бра ни слав Ни кић, Мла ден Но ви -
чић, Ми хај ло Фи ли по вић, Ла зар
и Лу ка Алек сић, Ог њен Шкр бић,
Ми о драг Ве лич ко вић, Ђор ђе
Дри њак, Вук Та нев, Да ни ло Ра до -
са вље вић, Алек сан дар, Ла зар и
Ан то ни је Ми ла но вић и Алек са
Жи ва но вић.

По лу фи нал ни тур нир би ће на
про гра му 22. и 23. апри ла у Пан -
че ву, а над ме та ће се Бо рац, Крис-
крос и две но во сад ске еки пе.
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Александар
Николов, сту дент:

– Мо жда ћу иза ћи у 
су бо ту, а и учи ћу – шта
би дру го сту дент ра дио.
Имам ко ло кви ју ме за 
от при ли ке по ла ме се ца,
па ћу гле да ти да се 
при пре мам за то на вре ме.
На рав но, и од ма ра ћу се,
то је увек по треб но.

Алекса Мићић,
сред њо шко лац:
     
– За ви кенд се 
спре мам да 
ре кре а тив но ве слам 
ка ну ом по Та ми шу, 
а тре ба ло би и да учим
хе ми ју. Али ви кен дом
се тре ба и од ма ра ти.

Андријана Дапер,
сту дент ки ња:
     
– Ве ро ват но ћу иза ћи
с дру га ри цом уве че, 
а пре ко да на ћу учи ти.
Спре мам ис пи те, 
јер у по не де љак 
по чи ње ис пит ни рок.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Ле чи
Ух, ка ква гу жва! Ис пре пле та но ко ло гра на, гран чи ца и ли шћа.

На вр ху ’ти це, код нас у Ба на ту нај број ни је: врап ци. И они зна -

ју да смо се опу сти ли, јер ви де да је све ви ше пен зи о не ра ко ји

их хра не, а све ма ње де це што би да их до дир ну. За то рет ко сле -

ћу. Не фо ли ра ју се. Во ле де цу, а она од ла зе пре ко.

    Али то ни је нор мал но, тре ба сва ко од нас да их ле чи. Спу сти.

Бу ди мо љу ди, по мо зи мо не нор мал ни ма!

Енер ги ја
Же дан си. Глад на си. Опу шта ња. Пу то ва ња. Дру же ња: кад зо -

веш дру га ре у сво ју ку ћу и ка да идеш ра до сно код њих. По треб -

на ти је енер ги ја... Хо ћеш да по ле тиш, ма да се до ско ра по ме ну -

ти тре ну ци ни су мо гли на зва ти пи стом.

    Ма, жед на си, глад на си. У фри жи де ру не маш ни шта сем хле -

ба и мар га ри на да по је деш. Упс, ке ва до ни ра ла џем. Кљу цаш.

Мр ви це. Узми ствар у сво је ру ке!

Све
Ка кве ве зе ова фот ка има с прет ход не две? Ни ка кве! У ства ри,

сва ка кве, су штин ске.

    Све је ја сно: ми сте ри о зни ја хач, ро бот и на сме ја на кре а ту ра

кан ди да ти су на из бо ри ма за ше фа др жа ве. Хо ће те не ког од њих

за пред сед ни ка? Океј, он да на ђи те др жа ву за се бе. Ови из бо ри,

у не де љу, је су ва жни, мо гу да зна че све. Мр дај те до гла сач ког

ме ста, ле њост те ла уме да бу де исто вре ме но и са мо у би ство а да

то и не при ме ти те.

Сле ди бор ба за ти ту лу

Пан чев ке до че ку ју 
Ме та лац

Спу ште на је за ве са на 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. Ди на мо је у по -
след њем ко лу по ка зао због че га је нај -
при јат ни је из не на ђе ње ове се зо не у
срп ској ели ти – у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту оруж је су мо ра ли да по ло -
же и не у год ни Ко стол ча ни: Ди на мо –
Ру дар 32:23 (19:12).

Иа ко овај су срет ни је имао ре зул -
тат ски зна чај, јер се и пре ње га зна ло
да ће Ди на мо на ста ви ти так ми че ње у
плеј-офу, а Ру дар у плеј-ау ту, број ни
гле да о ци мо гли су да ужи ва ју у игри
мо ма ка ко је пред во ди тре нер Иван
Пет ко вић. Иа ко је ри там ра да у ре до -
ви ма „жу то-цр них” при лич но по ре -

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

У ПЛЕЈ-ОФ С ДРУ ГОГ МЕ СТА

У Атини је прошлог викенда
одржан девети међународни
турнир под називом „Илија-
дис”, који је уједно био и так-
мичење у оквиру Европског
џудо-купа за јуниоре.

Међу репрезентативцима
Србије била је и џудисткиња
Динама Андреа Стојадинов,
која се надметала у катего-
рији до 48 кг.

Наша млада суграђанка је
и у главном граду Грчке има-
ла одличан наступ. Освојила
је сребрну медаљу, иако је још
увек кадеткиња. У првом ме-

чу је победила ривалку из
Турске, потом је савладала и
представницу Италије, да би
у финалу претрпела пораз од
џудисткиње из Турске.

На мастерс турниру за џудо-
ветеране одржаном 25. марта
у Будимпешти члан ЏК-а Ди-
намо Славко Станишић пости-
гао је одличан резултат.

Он се надметао у катего-
рији М7 +100 кг и освојио је
победнички пехар.

У организацији ЏК-а Ло-
комотива, прошлог викенда
је у Вршцу одржан турнир

за почетнике. У конкурен-
цији 160 малишана из 10
клубова надметало се и 19
малих џудиста Динама.

Медаље су освојили: Јана
Ушљебрка, Љубица Олћан,
Ивана Коларић, Ивана Бор-
ка, Наталија Бабовић, Илија
Тепшић, Никола Јованов,
Лав Курјега, Бошко Ушљебр-
ка, Немања Ђуришић, Јован
Милетић, Дамјан Миљић,
Андрија Димовски, Милош
Лекин, Васил Атанасовски и
Михајло Шкрбић.

A. Ж.

Народна башта. Десетак
малишана вредно тренира.
Сваког дана. Под будним
надзором Саше Стоиловића,
некадашњег репрезентатив-
ца Југославије у атлетици,
првака Балкана и човека ко-
ји има трећи резултат свих
времена у нашој земљи у тр-
ци на 800 метара.

Панчевачка деца, члано-
ви секције Атлетског клуба
Партизан из Београда. Има-
ју много талента. Већ нижу
и запажене успехе.

На Првенству Србије у
Сенти старији пионир Мар-
ко Стоиловић освојио је ви-
цешампионску титулу у
бацању копља и бронзу у ба-

цању кугле. Сјајна је била и
Зорица Станић, коју трени-
ра професор физичке култу-
ре у ОШ „Мирослав Антић”
Јан Мравик. Она је освојила
бронзано одличје у бацању

диска, а зимус је на дворан-
ском шампионату зарадила
и сребро у бацању кугле.

На Кросу Срема у Инђији
Ана Драгојевић је победила у
надметању на 1.000 метара, а

млађи јуниор Урош Остојин
други је стигао на циљ.

– Клинци су јако таленто-
вани. Тренинге водим под
надзором легендарног про-
фесора Милета Угрена, који
је мени некада био тренер. С
нама ради и Доротеа Балог,
одлична спринтерка од које
очекујемо велики напредак у
овој години. Ускоро одлазимо
на припреме на Златибор, ка-
ко бисмо што спремније до-
чекали наредна искушења –
рекао је Саша Стоиловић.

Најважније такмичење за
нове атлетске бисере у нашем
граду биће Првенство Србије
за пионире и јуниоре, крајем
маја у Београду. A. Ж.

АКТИВНОСТИ ЏУДО КЛУБА ДИНАМО

АНДРЕА ДРУГА

НИЧУ НОВИ АТЛЕТСКИ БИСЕРИ

РАСАДНИК ТАЛЕНАТА

ме ћен због број них по вре да игра ча,
то се на те ре ну ни је осе ти ло. Бран ко
Ра да но вић и ње го ви са и гра чи су, као
и це ле се зо не, оста ви ли ср це на те ре -
ну, па су за слу же но сти гли до пет на е -
сте пр вен стве не по бе де.

Утак ми ца је по че ла до брим од бра -
на ма гол ма на, на обе стра не те ре на,
па је пр ви по го дак ви ђен тек у че твр -
том ми ну ту, а по сти гли су га го сти.
По ве ли су и – не ста ли с те ре на. Бр зим
кон тра на па ди ма и си гур ном ре а ли за -
ци јом Ди на мо је из ми ну та у ми нут
уве ћа вао сво ју пред ност. Већ на по лу -
вре ме ну ди ле ме око по бед ни ка ни је
би ло.

– Че сти там мом ци ма, би ли су пра ви
и овог пу та. Че ка ју нас из у зет но те шке
утак ми це, па је због то га нај ва жни је да
се по вре ђе ни опо ра ве, да бу де мо здра -
ви, да мо же мо ква ли тет ни је да ра ди мо

на тре нин зи ма – ис та као је Пет ко вић
по сле утак ми це.

Са се дам на ест бо до ва, Вој во ди на је
си гур ни ли дер и го то во већ ви ђе ни но -
ви шам пи он Ср би је. Ди на мо ће у плеј-
офу стар то ва ти с дру гог ме ста, с де сет
бо до ва, ко ли ко има и тре ће пла си ра на
Цр ве на зве зда. Су бо тич ки Спар так и
Сло га из По же ге за у зи ма ју че твр то од -
но сно пе то ме сто, са осам бо до ва, а
ше сти је Ша мот, са се дам бо до ва.

У пр вом ко лу, иду ћег ви кен да, тре -
ба ло би да Ди на мо игра са Сло гом,
али по што тај тим има утак ми цу
европ ског ку па на Ислан ду, тај ду ел
ће би ти од ло жен. И у Ру ко мет ном са -
ве зу Ср би је тре нут но вла да пот пу ни
ха ос, па до за кљу че ња овог бро ја ни -
смо ус пе ли да са зна мо ка да ће би ти
од и гра на утак ми ца из ме ђу Ди на ма и
Сло ге. А. Живковић

МЕ ЂУ ЧЕ ТИ РИ НАЈ БО ЉЕ

ЕКИ ПЕ У КУ ПУ

Ре ванш че тврт фи на ла Ку па Ср би је
из ме ђу Ме та ло пла сти ке и Ди на ма
од и гран је у сре ду, 29. мар та, у
Шап цу.

Пан чев ци су на то го сто ва ње
оти шли с пред но шћу од 14 го ло ва,
па им ни је би ло те шко да се пла -
си ра ју ме ђу че ти ри нај бо ље еки пе
у нај ма сов ни јем так ми че њу.

Утак ми ца је за вр ше на с ре зул та -
том 30:24 у ко рист Металопластике.


