
неке интер нет пор та ле рекли да се
ауто бу ски сао бра ћај одви јао оте жа -
но, уз зака шње ња.

Да је „сибир ска” сне жна олу ја која
је бесне ла у поне де љак дове ла у пита -
ње нор мал но одви ја ње град ског и при -
град ског сао бра ћа ја, потвр ђу ју и
инфор ма ци је које смо доби ли у „Так -
си петро лу”, јед ном од нај ве ћих град -
ских пре во зни ка.

Тамо нам је рече но да су се воза чи
те фир ме жали ли да су град ске ули це
биле гото во непро ход не, а да је ситу -
а ци ја била још тежа у при град ским
насе љи ма, попут Мисе и Куде љар ског
наси па. Оба ве ште ни смо и да су гра -
ђа ни који су тра жи ли так си били нер -
во зни, јер су због невре ме на и тешко -
ћа так си воза ча да стиг ну с јед ног на
дру го место мора ли да чека ју дуже
него што је уоби ча је но.

Про бле ме због непо го де су нам гото -
во иден тич ним речи ма опи са ли и у

дру гом вели ком град ском так си пре -
во зни ку, „Голуб так си ју”. На нашу
мол бу да наве ду неки при мер где је
ситу а ци ја посеб но била тешка, рекли
су да је њихо вим воза чи ма који су
ишли из Вој ло ви це до цен тра гра да
тре ба ло више од два де сет мину та.

О раз ме ра ма (не)спрем но сти зим -
ских слу жби за снег све до чи и то што
је у поне де љак у вечер њим часо ви ма
било тешко и хода ње по тро то а ри ма
у цен тру гра да.  Ако су они били нео -
чи шће ни, може се само прет по ста ви -
ти како је било у дру гим ули ца ма.

Ситу а ци ја је поче ла да се нор ма -
ли зу је тек у уто рак, 27. фебру а ра, пре
под не, када је поче ло веће чишће ње
путе ва и град ских ули ца. Међу тим,
чак и тада је на неким мести ма било
мно го сне га. Доказ за то су фото гра -
фи је нашег фото-репор те ра Мила на
Шупи це, сни мље не у бли зи ни Зеле не
пија це и у насе љу Тесла. Окол ност да

Хроника
Ускоро прегледи

срца гутањем

сонде

» страна 8

цена 40 динара

Политика
Опозиција о очајном

стању, власт о својим

одличним резултатима

» страна 4

Друштво
Станојевић најбољи у

Србији

» страна 9
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Укроћен
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негује лепоте

разноликости

» страна 29

Спорт
Стиже шампион 

Европе

» страна 31
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Град ске ули це гото во 
уоп ште нису биле чишће не

Сао бра ћај се одви јао 
оте жа но, про бле ма тич но 
је било и хода ње 
по тро то а ри ма

Сре ћа што је невре ме које је 26. фебру -
а ра у јутар њим часо ви ма захва ти ло
Пан че во тра ја ло само један дан, јер
је пита ње како би било да су веја ви ца
и јак ветар „дивља ли” дуже.

Иако су над ле жни у нашем гра ду
кра јем про шле годи не пред нови на -
ри ма локал них меди ја обе ћа ли да су
зим ске слу жбе спрем не за чишће ње
путе ва и сао бра ћај ни ца у слу ча ју јаке
зиме, у поне де љак се виде ло да баш и
није тако.

Сао бра ћај по гра ду одви јао се изу -
зет но тешко с обзи ром на то да нису
биле чишће не ни глав не ули це, а о
оним заба че ним, у насе љи ма попут
Мисе и Куде љар ског наси па, да и не
гово ри мо.

Да су се пута ри и ове годи не руко -
во ди ли логи ком да „прво саче ка мо да
снег пот пу но ста не, па ћемо тек онда
да чисти мо”, могао се уве ри ти сва ко
ко је у поне де љак у вечер њим часо ви -
ма поку шао да из цен тра гра да пеши -
це дође до неког од град ских насе ља.

Оно што се деша ва ло у поне де љак
у гра ду, може се нај бо ље опи са ти као
сао бра ћај ни колапс, о чему све до че и
теле фон ски пози ви нашој редак ци ји.
„Пан чев цу” су се јавља ли сугра ђа ни
који су нас оба ве шта ва ли да није
ништа боље ни на при ла зним путе ви -
ма окол них села, ни у њима. Ове
инфор ма ци је су потвр ди ли и над ле -
жни у АТП-у, који су у изја ва ма за

ИЗНЕНАЂЕЊЕ ПРЕД КРАЈ ЗИМЕ

„СИБИРСКО” НЕВРЕМЕ ПАРАЛИСАЛО ГРАД
је при лаз Зеле ној пија ци под се ћао на
неко ски ја ли ште због вели ке коли чи -
не сне га, по све му суде ћи, био је раз -
лог што је наш фото-репор тер зате -
као на пија ци само јед ног про дав ца.

С дру ге стра не, када је реч о после -
ди ца ма сне жне непо го де која нас је
пого ди ла почет ком про шле неде ље,
над ле жни у Пан че ву има ју пот пу но
дру га чи је мишље ње. То се могло чути
на сед ни ци Град ског шта ба за ван -
ред не ситу а ци је која је одр жа на 27.
фебру а ра у седи шту Град ске упра ве.
Том при ли ком је саоп ште но да је,
изу зев мањих про бле ма у гра ду, у
поне де љак уве че било све у реду.

Нај ви ше пажње при ву кло је изла га -
ње Ђури це Доло вач ког, дирек то ра Јав -
ног пред у зе ћа „Урба ни зам”, које је заду -
же но за рад зим ске слу жбе. Гово ре ћи о
томе да је у поне де љак уве ден четвр ти
сте пен дежур ства зим ске слу жбе и да
су били анга жо ва ни сви њени рас по ло -
жи ви капа ци те ти, он је као про блем
навео то што со која се баца на путе ве и
ули це делу је само до тем пе ра ту ре од
минус пет. Доло вач ки је додао да би,
ако је тем пе ра ту ра нижа, на путе ве тре -
ба ло баца ти калци јум-хло рид, али да
Пан че во ту хеми ка ли ју нема!?

Доло вач ки је додао и да је у поне -
де љак при о ри тет има ло чишће ње
општин ских путе ва, наро чи то оног ка
Доло ву, као и пута који пове зу је Пан -
че во, Стар че во, Омо љи цу и Банат ски
Бре сто вац, јер је оце ње но да су они
нај кри тич ни ји. Пре ма њего вим речи -
ма, ти путе ви су чишће ни нау штрб
ули ца у Пан че ву.

– Ни данас, у уто рак, око Зеле не
пија це још није очи шће но, али са свим
рас по ло жи вим вози ли ма и слу жба ма
које има мо на рас по ла га њу није могло
боље – додао је Доло вач ки.

М. Г.
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Улога жене 
у данашњем друштву
» страна 12

Још један подвиг
„лавица”
» страна 30

БЕСПУЋЕ



Првен стве но када је у пита њу пра во
на мишље ње.

И док неки о дру штве ним при ли -
ка ма ћуте па све зво ни, дру ги нешто,
као, уоп ште но гун ђа ју, тре ћи су пак
пот пу но одба ци ли морал и ети ку и
све раде само да зара де, сле по пра те -
ћи дис курс којим се кре ћу цен три
моћи нај ши рег спек тра.

Ипак, посто је и они одва жни (за
неке – луди!) који се не либе да изра -
зе став и супрот ста ве се неправ ди у
њеним разним појав ним обли ци ма.
А прва асо ци ја ци ја на гра ђан ску хра -
брост нека ко се нај ви ше везу је за сло -
бод но, истра жи вач ко нови нар ство,
данас јед ну крај ње рискант ну и обез -
вре ђе ну делат ност.

Коли ко је то опа сно зани ма ње,
гово ри и послед ње бру тал но уби ство
у Сло вач кој, када је окрут но ликви -
ди ран два де сет сед мо го ди шњи жур -
на ли ста Јан Кучи јак. Овај сви ре пи
чин оди грао се у бли зи ни глав ног гра -
да те држа ве Европ ске уни је, а није
поште ђе на ни њего ва девој ка. Оправ -
да но се сум ња да је повод за ова ко
гну сан зло чин Кучи ја ков текст о сум -
ња ма у вези с поре ским пре ва ра ма
око јед ног лук су зног стам бе ног ком -
плек са у Бра ти сла ви. У наре че не
мува чи не су, по тим наво ди ма, уме -
ша ни и неки чла но ви вла да ју ће пар -
ти је, међу који ма и сам мини стар
поли ци је.

И тако је мла ди хра бри нови нар
гла вом пла тио сво ју неу стра ши вост и
потре бу да ути че на поди за ње нивоа
вла да ви не пра ва у сво јој земљи, неку
врсту сино ни ма за дру штво које већ
дуго неза др жи во гра би ка све тлим
европ ским вред но сти ма. Јед ном реч -
ју, стра шно!

И шта онда у том погле ду оче ки ва -
ти у мно го нераз ви је ни јим систе ми -
ма, попут нашег, који још увек нису
чести то пре бо ле ли ни поро ђај не муке
на путу ка циви ли зо ва ној Евро пи.

Сто га, нажа лост, не тре ба да чуди
што број на уби ства нови на ра на овим
про сто ри ма нису ни надо мак расве -
тље ња, а о томе коли ко су при пад ни -
ци „сед ме силе” (како то пара док сал -
но зву чи данас) изло же ни про го ни ма,
ома ло ва жа ва њи ма и разним дру гим
гадо сти ма, суви шно је потро ши ти и
сло во. Све у све му, кри тич ка мисао и
гра ђан ска свест систе мат ски су саби -
је не у миш ју рупу, из које се тек поне -
ко усу ди да изви ри...

Ипак, да није све баш тако мрач но,
потвр ђу ју рет ки све тли при ме ри. Баш
ових дана, због слич ног мари фе тлу -
ка попут оног који је довео до крва -
вог исхо да у Сло вач кој, спон та но је
уста ла пове ћа гру па гра ђа на из Поже -
ге. Ови људи су зарад општег добра
ско чи ли на ноге лага не и сери јом
про те ста успе ли да осу је те локал ну
власт у наме ри да отку пи неле гал ни
обје кат, који при том при па да супру -
гу јед не од висо ких функ ци о нер ки.

Од мно гих тамо изре че них паро ла,
јед на се издво ји ла (по свом сим бо -
лич ком зна че њу): „Ово је само гру -
два, али она може да иза зо ве лави ну”.

То је засад, оче ки ва но, с дру ге стра не
иза зва ло само лави ну увре да, прет њи и
чак јед ну тужбу за повре ду лич но сти.

Но наве де но није уздр ма ло осве -
шће не гра ђа не сло бо дар ске Поже ге,
који су се, као одго вор на наре че на
застра ши ва ња, оку пи ли у завид ном
бро ју чак и на минус 10, како би
наста ви ли „гру два ње” за опште добро.
Гру два по гру два... Ј. Ф.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

И они уживају у фебруарској идили.

У Градском парку, у понедељак, у подне

Снимио Милан Шупица

Четвртак, 1. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Хераклит

Сен за ци ја у мину су
Срби ја одав но није без бед но место за живот. Уву као се
страх у људе, од неко га или од нече га, па ника ко да изла -
пи, да утих не. Да човек мало про ди ше, да се посве ти и
неким дру гим „делат но сти ма”, поред оних у вези с пуким
пре жи вља ва њем. Испли вао тако неки полу свет на повр -
ши ну, па што би рекао наш нобе ло вац Иво Андрић, дошло
оно вре ме кад памет заћу ти...

Тако нас с тра фи ка и места наме ње них за штам па не
меди је у трго ви на ма или са интер нет пор та ла пла ше јако
гро зни, застра шу ју ћи насло ви! Као да ти назо ви ме ди ји
желе да још више пото не мо, да се скроз изгу би мо у без на -
ђу живот ног реше ња, да у људи ма неста не и онај послед -
њи пла ми чак опти ми зма и вере у боље сутра.

„Ужас код Новог Паза ра”, „Хорор код Јаго ди не”, „У Срби -
ју дола зи све више ’тури ста’ из Ира на, али не да ужи ва ју у
лепо та ма наше земље”, „Општи кур цшлус код Него ти на”,
„Погле дај те како тај кун у гаћа ма на минус два де сет пли -
ва у сне гу”, „Снег заве јао Срби ју пре ко ноћи – док неки
пра ве сел фи је, дру ги шета ју ули ца ма умо та ни у ћебад”,
„Сти же леде на звер”, „Спре ми те се, у четвр так чак минус
седам на ест”...

То су само неки од насло ва који се у послед ња два-три
дана шире дру штве ним мре жа ма. Можеш мисли ти, у фебру -
а ру, усред зиме, тем пе ра ту ра у мину су! Пао снег! То можда
може да буде удар на вест у меди ји ма у Аустра ли ји или Инди -
ји, али у Срби ји... Ма, ајте молим вас! Мно го је јача вест да
су ули це пот пу но нео чи шће не, али што би их над ле жни и
чисти ли кад ће се снег већ сам ото пи ти за 72 сата... Што би
рекли ста ри ји, и није баш нека сен за ци ја када пас ује де
чове ка, то је нека ко нор мал на и при род на ствар, о којој сва -
ка ко тре ба писа ти, али да човек угри зе пса, е то је већ тема
за рубри ку „веро ва ли или не”.

И да, при том нико не шета ули ца ма умо тан у ћебад, већ
људи носе шало ве, туни ке и оста лу зим ску гар де ро бу, која
би на први поглед можда и могла да изгле да као ћебе.
Али ваљ да и неко ли ко хлад них дана тре ба пре тво ри ти у
нови нар ску „екс клу зи ву”, у медиј ску бом бу, јер очи глед -
но тре ба упла ши ти и застра ши ти, још више, још сна жни -
је... Ваљ да је модер но сла га ти, обма ну ти, или јед но став но
при ву ћи што више кли ко ва на свој пор тал.

Па шта нам онда пре о ста је? Нај бо ље је искљу чи ти се из
овог све оп штег хао са. Бар коли ко се може. То, нарав но,
не зна чи да на неким новим избо ри ма не тре ба гла са ти,
али „затр па ва ти” иона ко опте ре ће не гла ве сва ко ја ким и
сва ко днев ним медиј ским „сен за ци ја ма”, сва ка ко је суви -
шна рабо та. Јер, бар по наја ва ма мете о ро ло га, та „леде на
звер” која је око ва ла нашу земљу иона ко ће за који дан
оти ћи у исто ри ју. Као и сва ке зиме, снег ће се ото пи ти,
тем пе ра ту ра ће опет бити у плу су... Доћи ће про ле ће! А
онда ће већ све бити мно го лак ше. Без обзи ра на насло ве
у меди ји ма.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

Хало, Поже га!
У послед ње вре ме вео ма често се
деба ту је на тему коли ко је пре о ста ло
гра ђан ске хра бро сти код нас (и у око -
ли ни). Пре ма мно гим пока за те љи ма,
та ствар при лич но тан ко сто ји. У пре -
во ду, биће да су у ово, како га неки
нази ва ју, нео ли бе рал но доба, мно ги
поста ли све, само не либе рал ни.

ЧОВЕК ПОСТАЈЕ НАЈБЛИЖИ СЕБИ КАД ПОСТИГНЕ ОНАКВУ

ОЗБИЉНОСТ КАКВУ ИМА ДЕТЕ ДОК СЕ ИГРА.



Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, прва
и једи на уста но ва тог типа
у Вој во ди ни, кон стант но
ради на про ши ре њу бога тог
спек тра сво јих услу га, због
чијег ква ли те та је већ постао
непре ва зи ђен, и то не само
по мишље њу број них Пан -
че ва ца и Пан чев ки већ и
ста нов ни ка чита вог јужног
Бана та.

Савре ме ни уре ђа ји, љуба -
зно осо бље, при ја тан амби -
јент, брза и про фе си о нал на
услу га, све већи број пре -
гле да који се у нашем гра -
ду не раде ни на јед ном дру -
гом месту – само су неке од
карак те ри сти ка које су
издво ји ли задо вољ ни кли -
јен ти Заво да „Пан че вац”.

Наста вља ју ћи миси ју да
поста не прва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, Завод шири
и свој струч ни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од нај це ње ни јих струч ња ка
из Кли нич ког цен тра Срби -
је и са Инсти ту та „Деди ње”
у Бео гра ду.

Тако сада кори сни ци услу -
га Заво да „Пан че вац” има ју
при ли ку да субо том ура де
ултра звуч ни пре глед абдо -
ме на и мале кар ли це, који
оба вља ради о лог др Љуби -
ца Лазић из Кли нич ког цен -
тра Срби је. Довољ но је рећи
да др Љуби цу Лазић коле ге
сма тра ју јед ним од нај бо -
љих дијаг но сти ча ра у нашој
земљи. Уско ро ће, тако ђе
субо том, заин те ре со ва ни
моћи да ура де и све врсте
ултра звуч них пре гле да срца,
рачу на ју ћи и пре глед сон -
дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ). И
за ову услу гу анга жо ван је
један од воде ћих струч ња ка
у тој обла сти – dr sc. med.
Сло бо дан Томић, кар ди о -
лог, док тор меди цин ских
нау ка и маги стар кар ди о ло -
ги је са Инсти ту та „Деди ње”.

Субо том спе ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де ради др Горан
Митев ски из пан че вач ке
Опште бол ни це, а уро ло шке
његов коле га из исте уста -
но ве др Небој ша Тасић, док
је за пре гле де из обла сти
гине ко ло ги је заду жен др
Јован Рудић из ГАК „Народ -
ни фронт”.

Поред све га наве де ног,
Завод „Пан че вац” издва ја се
и по томе што у хема то ло -
шко-био хе миј ској лабо ра -
то ри ји те уста но ве паци јен -
ти већи ну вери фи ко ва них,
кон тро ли са них и суми ра -
них резул та та могу доби ти
за све га сат вре ме на.

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки
и Пан че ва ца бира Завод
„Пан че вац”, посеб но онда
када је нео п ход но ура ди ти

пре гле де и ана ли зе на јед -
ном месту и доби ти резул -
та те што пре. С тим у вези,
тре ба под се ти ти и на то да
се у Заво ду, при ме ра ради,
све врсте лекар ских уве ре -
ња изда ју за мак си мал но
два сата.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више
о томе, као и о додат ним
погод но сти ма које оства ру -
ју сви они који посе ду ју
лојал ти кар ти це Ауто-цен -
тра „Зоки”, погле дај те на
реклам ним стра на ма акту -
ел ног бро ја нашег листа.

Додат не инфор ма ци је
може те доби ти путем теле -
фо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а ово су ујед но и бро је ви
путем којих се зака зу ју пре -
гле ди. Ново сти може те пра -
ти ти и на сај ту www.zavod-
pancevac.rs, као и на „Феј -
сбук” стра ни ци Заво да.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин

УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА

+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин

Прегледе обавља 

dr sc. med. 
Слободан Томић
(Институт „Дедиње”)

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Потвр ђе но пет 
слу ча је ва инфек ци је
виру сом гри па Б

Обо ле ва ње про шле
неде ље у опа да њу

Број гри по зних за
33% мањи него лани

Од 1. окто бра про шле годи не,
када је почео сен ти нел над зор
над обо ље њи ма слич ним гри -
пу и акут ним респи ра тор ним
инфек ци ја ма на тери то ри ји
јужног Бана та, па све до 25.
фебру а ра, пан че вач ки Завод за
јав но здра вље послао је на ана -
ли зу пет узо ра ка: један сен ти -
нел ни и чети ри узор ка узе та
од паци је на та хоспи та ли зо ва -
них у Општој бол ни ци, од којих
је тро је из Пан че ва и један из
Али бу на ра. Од тога је лабо ра -
то риј ски потвр ђе на инфек ци -
ја виру сом гри па Б код три
паци јен та, и то код јед ног сен -
ти нел ног и два бол нич ка паци -
јен та. Сви су с тери то ри је Пан -
че ва. У слу ча ју паци јен та из
Али бу на ра уста но вљен је респи -
ра тор ни син ци ци јал ни вирус,
док је пети узо рак био нега ти -
ван на при су ство виру са.

С дру ге стра не, Инфек тив но
оде ље ње Опште бол ни це Пан -
че во посла ло је Инсти ту ту за
виру со ло ги ју, вак ци не и серу -
ме „Тор лак” чети ри узор ка на
испи ти ва ње. Међу њима је један
био нега ти ван, код два је уста -
но вље на инфек ци ја виру сом
гри па Б, а код јед ног инфек -
ци ја виру сом гри па А(Х1).
Нажа лост, паци јент обо лео од
гри па А(Х1) није пре жи вео, а
смрт ни исход се, како кажу у
Заво ду, може пове за ти с прет -
ход ним обо ле ва њем од гри па.

Кад је реч о епи де ми о ло шкој
ситу а ци ји у Јужно ба нат ском окру -
гу, у Заво ду за јав но здра вље исти -
чу да је током послед ње неде ље
над зо ра, од 19. до 25. фебру а ра,

ВИРУ СО ЛО ШКА И ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА

ЈЕД НА ОСО БА ПРЕ МИ НУ ЛА ОД ГРИ ПА А(Х1)

гри пу за 2017/2018. годи ну, од
1. окто бра про шле годи не до
25. фебру а ра, међу цело куп -
ном попу ла ци јом Јужно ба нат -
ског окру га, број при ја вље них
са обо ље њи ма слич ним гри пу
изно си 3.968, што је 33% ниже
него у истом пери о ду посма -
тра ња у сезо ни 2016/17. годи -
не (5.873), док је у одно су на
про шлу неде љу посма тра ња у
паду (619:725). Инци ден ци ја је
испод пра га сред њег интен зи -
те та (210,73) са опа да ју ћим
трен дом. Нај ве ћа инци ден ци -
ја беле жи се, као и про шле
неде ље, у узра сној гру пи од пет
до четр на ест годи на (281,46) и
у оној 0–4 годи не (247,46).

У Заво ду за јав но здра вље под -
се ћа ју да се у слу ча ју поја ве симп -
то ма: пови ше не тем пе ра ту ре пре -
ко 38 сте пе ни и сувог кашља,
оте жа ног диса ња и боло ва у

миши ћи ма и згло бо ви ма, тре ба
јави ти иза бра ном лека ру. Оба -
ве зно одле жи те и узи мај те доста
теч но сти: супа, нега зи ра них соко -
ва, лиму на де и чаје ва. Леко ве
кори сти те искљу чи во по саве ту
док то ра. Ако има те симп то ме
боле сти, избе га вај те руко ва ње,
грље ње и љубље ње. Уко ли ко кија -
те и кашље те, покриј те уста и
нос мара ми цом, а након што је
упо тре би те, одмах је баци те у
кан ту за отпат ке. Редов но пери -
те руке теку ћом водом и сапу -
ном и често про ве тра вај те про -
сто ри је у који ма бора ви те.

Ста ри је осо бе и хро нич ни
боле сни ци посеб но тре ба да
пове ду рачу на о свом здра вљу,
буду ћи да због њихо вог сла би -
јег иму ни те та грип може доне -
ти озбиљ ни је ком пли ка ци је и
после ди це.

Д. Кожан

реги стро ва на сто па инци ден ци -
је обо ље ња слич них гри пу на
нивоу спо ра дич них и изо ло ва -
них слу ча је ва. Укуп ни интен зи -
тет актив но сти виру са гри па је
испод пра га сред њег интен зи те -
та Ин-123,32, што је за 41% ниже
у одно су на про шлу неде љу посма -
тра ња (Ин-208,27).
– Тренд инци ден ци је обо ље ња
слич них гри пу је у паду у Кови -
ну, Кова чи ци и Пан че ву. Не
беле жи се у Али бу на ру, Вршцу
и Опо ву, док је у Белој Цркви
и План ди шту дошло до бла гог
пора ста у одно су на про шлу
неде љу, али је сва ка ко испод
пра га сред њег интен зи те та –
иста кла је mr sc. dr Сла ђа на
Томић, начел ник Цен тра за
пре вен ци ју и кон тро лу боле -
сти Заво да за јав но здра вље.

Ана ли зом Попу ла ци о ног над -
зо ра при ја ва обо ље ња слич них

Четвртак, 1. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

У слу ча ју поја ве симп то ма јави те се лека ру

Нашој суграђанки, четворого-
дишњој Лоли Меденици, обо-
лелој од церебралне парализе,
потребна је новчана помоћ за
лечење. Сестре близнакиње
Лола и Зоја су превремено рође-
не. Долазак на свет у 28. неде-
љи трудноће на Зоју није оста-
вио никакве последице, али је
код Лоле, нажалост, дошло до
оштећења централног нервног
система и, самим тим, успоре-
ног психомоторног развоја.

У првој години живота код
Лоле су се јавили епилептич-
ни напади, инфантилни спа-
зми и Вестов синдром, који се
данас држе под контролом уз
помоћ лекова. Лоли су дијаг-
ностиковане церебрална пара-
лиза и заосталост у интелекту-
алном развоју и говору. Девој-
чица не може да хода и нема
развијену моћ говора. Да би
проходала, неопходне су јој
разне вежбе и терапије, за које

су потребна велика месечна
финансијска издвајања.

Сви они који желе да помогну
Лоли, могу то учинити преко
фондације „Подржи живот”, тако
што ће послати СМС с било којим
садржајем на број 5757. Са сва-
ком послатом поруком донира-
те износ од 100 динара. Новац се
може уплатити и на рачун Лоли-
ног оца Драгутина Меденице, а
број је 160-5810200046633-03.

Д. К.

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ ЧЕТВОРОГОДИШЊОЈ ПАНЧЕВКИ

Помозимо Лоли да прохода

Београдски поп бенд „Бити-
патиби” наступиће први пут
у Панчеву у петак, 2. марта,
у дворани „Аполо” Дома
омладине. Том приликом
представиће свој нови албум
„Лешници дивљи 2”.

„Битипатиби” су настали у
Београду 2009. године, а публи-
ку су освојили албумом „Лешни-
ци дивљи”. Четири године након
албума „Лешници дивљи”

настављају своју причу новим
албумом. Бенд је до сада имао
успешне наступе широм реги-
она (Љубљана, Скопље, Загреб,
Сплит, Мостар, Шибеник, Рије-
ка, Паг, Корчула, Хвар). У
Љубљани су били и предгрупа
саставу „King Kru le”.

Свирали су на фестивали-
ма: „Егзит”, „Шакан” у месту
Брела, „Миксер” у Београду,
„Ambush” у Суботици, „Прво
па женско” у Скопљу и на
Фестивалу уличних свирача
у Новом Саду.

Тренутну поставу бенда
чине Уна Гашић (вокал),
Душан Петровић (саксофон),
Тодор Живковић (гитара),
Срђан Попов (бас-гитара) и
Ернест Џанановић (бубњеви).

ЗА ВИКЕНД У „АПОЛУ”

Концерт састава 
„Битипатиби”

У Народном музеју Панчево у
понедељак, 5. марта, у 19 сати,
биће отворена гостујућа изло-
жба Музеја Војводине „Записи
у времену – фотографије др
Радивоја Симоновића”. Аутор
изложбе је Богдан Шекарић,
виши кустос – етнолог.

У Етнолошком одељењу
Музеја Војводине чува се више
од 1.400 стаклених негатив-
плоча, од којих је за потребе
ове изложбе направљен избор
који илуструје сву разноврсност
етнолошких и културно-исто-
ријских мотива забележених у
Бачкој, Барањи, Славонији, Сре-
му и Банату. Обраду и припре-
му фотографске грађе урадио
је академски сликар и фото-
граф Бранислав Марковић, који
је уједно и аутор идејног и
ликовног решења изложбе.

За потребе реализације изло-
жбе коришћена је архивска грађа

сакупљена у Рукописном оде-
љењу Матице српске, Галери-
ји Матице српске, Музеју гра-
да Новог Сада и Покрајинском
заводу за заштиту природе.
Допунским теренским истра-

живањима, спроведеним с
циљем музеолошке обраде
Симоновићеве фотографске
збирке, обухваћена су насеља:
Лединци, Каменица, Раковац,
Беочин, Черевић, Баноштор,

Врдник, Ириг, Ривица, Беше-
ново, Бешеновачки Прњавор,
Буковачки салаши, Бач и Гло-
жан, као и манастири: Круше-
дол, Велика Ремета, Беочин,
Ново Хопово, Јазак, Бешено-
во, и Раковац. Истраживања је
својом фотографском камером
документовао фотограф Или-
ја Рамић. Један део етнолошке
грађе сакупљен током ових
истраживања дат је упоредо са
Симоновићевим фотографија-
ма, с циљем праћења промена
насталих у материјалној и
духовној култури после више
од једног века. Своје место на
изложби нашла је и етнограф-
ска грађа коју је током 1995.
године, у неколико крашован-
ских насеља, сакупила др Мир-
јана Малуцков.

Изложба ће бити отворена
до 26. марта, а улаз је слобо-
дан. М. М. В.

ФОТОГРАФИЈЕ ДР РАДИВОЈА СИМОНОВИЋА

Записи у времену



Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

Локал ни избо ри у нашем глав -
ном гра ду су све, само нису
локал ни. Бео град је нај ве ћи
град с нај ви ше ста нов ни ка,
поли тич ка деша ва ња у њему
увек се одра жа ва ју на целу
земљу, а не јед ном су из пре -
сто ни це кре та ли про це си који
су дово ди ли до општих избо -
ра. За избо ре зака за не за 4.
март вери фи ко ва не су 24 листе.
Како је Пан че во насло ње но на
Бео град и по мно го чему од
њега зави си (шко ле, сту ди је,
посло ви, кул ту ра...), пита ли смо
локал не пред вод ни ке, по нашем
мишље њу, стра на ка чији кан -
ди да ти на избо ри ма у глав ном
гра ду има ју нај ве ће шан се за
успех, да ли и како ће поли -
тич ка воља Бео гра ђан ки и Бео -
гра ђа на ути ца ти на живот у
нашем гра ду.

Пред вама су, поре ђе ни по
азбуч ном реду нази ва поли тич -
ких орга ни за ци ја, њихо ви одго -
во ри на то пита ње.

ШАН ДОР ЂЕР ФИ (ДЈБ)
– Пан че во одав но, при род но-
-гео граф ски, инфра струк тур -
но, послов но и на мно ге дру ге
начи не гра ви ти ра ка Бео гра ду,
а посто ји и одре ђен сте пен уза -
јам но сти у ово ме, па је оче ки -

медиј ску цен зу ру, доби ја про -
стор за пред ста вља ње. Ова оро -
че на могућ ност, али и ДЈБ кол-
цен тар у локал ном одбо ру, чији
је један од циље ва и пред ста -
вља ње наше орга ни за ци је,
нашег про гра ма и доступ но -
сти, зајед но дају резул та те
који се огле да ју у пози тив ном
при је му и пове ћа ном инте ре -
со ва њу гра ђа на за наш рад и
дово де до учла ње ња нових,
буду ћих кан ди да та на првим
сле де ћим избо ри ма за одбор -
ни ке у Пан че ву.

ДЕЈАН ПАН ДУ РОВ (ДС)
Сма трам да Пан че во и његове
установе већ месе ци ма уна зад
носе дво стру ки терет бео град -
ске пред из бор не кам па ње. 

Гра ђа ни Пан че ва су окре ну -
ти ка Бео гра ду, нај че шће због
посла и шко ло ва ња. Након уки -
да ња „Бео во за” и забра не кори -
шће ња бео град ских ста ја ли шта
АТП-овим ауто бу си ма Пан чев -
ци има ју нема ли про блем у
сва ко днев ном сао бра ћа ју ка
Бео гра ду. На све побро ја не про -
бле ме и потре бе, акту ел на пан -
че вач ка власт се не огла ша ва,
јер не жели да ква ри одно се са
стра нач ким коле га ма у Бео гра -
ду. Ради је жртву је свој град,
њего ве ресур се и људе, што ће
се и наста ви ти ако Бео гра ђа ни
4. мар та не буду гла са ли за
демо крат ске про ме не, за тран -
спа рент ну, одго вор ну и добру
упра ву која бри не о гра ђа ни ма
и негу је добре ком шиј ске везе
с Пан че вом.

Резул та ти избо ра у Бео гра -
ду јесу бит ни за Пан че во. С
побе дом демо крат ских сна га у
Бео град се вра ћа ју соци јал де -
мо крат ска поли ти ка, сло бо да
меди ја, ауто ном ност нау ке, кул -
ту ре и спор та, као и раз вој на
кон цеп ци ја гра да. Такав про -
цес се неми нов но пре но си на
живот у Пан че ву. Конач но би
дошло до пуне рекон струк ци -
је Пан че вач ког моста и изград -
ње моста код Вин че, што је
вео ма бит но за Пан че во и цели
јужни Банат. Изме не у систе -
му ауто бу ског пре во за, као и у
систе му пре во за „Бео во зом”
умно го ме би олак ша ле сва ко -
днев ну мигра ци ју Пан че ва ца.
Стра те ги ја еко ном ског раз во -
ја глав ног гра да коју про мо ви -
ше коа ли ци ја оку пље на око
ДС-а изме ђу оста лог има као
циљ интен зив ни ји пре нос
пољо при вред не и инду стриј -
ске про из вод ње на леву оба лу
Дуна ва, што доно си нова рад -
на места и нове могућ но сти у
бли зи ни Пан че ва.

Сме ном акту ел не бео град -
ске вла сти демо крат ске про -
ме не из Бео гра да ће се пре -
не ти и на оста ле гра до ве у
Срби ји, те тако и на наш град,
јер не тре ба забо ра ви ти да
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Нема нијед не добре ства ри која се деси ла у Бео гра ду и у
Срби ји да у томе није уче ство ва ла или то пред во ди ла Демо -
крат ска стран ка. Ако смо и напра ви ли неку гре шку из наме -
ре да помог не мо нераз ви је ним општи на ма, ми од тога не
бежи мо. Сагле да ли смо све сво је про пу сте из про шло сти и
може мо да каже мо да је све што раде напред ња ци гре шка.

(Дра ган Шута но вац, пред сед ник Демо крат ске стран ке, 
у интер вјуу за „Поли ти ку”)

* * *
Листа број један, „Алек сан дар Вучић – Зато што воли мо
Бео град!”, запра во је листа људи који су напра ви ли одлич не
резул та те. Гра ђа ни нам на сва ком месту дају подр шку и при -
зна ње за све што смо до сада ура ди ли. На првом месту су
нам и даље вели ки инве сти ци о ни про јек ти, бри га о људи ма
и уште де у буџе ту. Гра ђа ни пре по зна ју такву поли ти ку.

(Мари ја Обра до вић, пот пред сед ни ца Глав ног одбо ра
Срп ске напред не стран ке)

* * *
Покрет сло бод них гра ђа на осу ђу је при во ђе ње акти ви сте орга -
ни за ци је „Не дави мо Бео град” Радо ми ра Лазо ви ћа и соли да -
ри ше се с њим. Он је при ве ден само због тога што је испи сао
гра фит „Место зло чи на” у Хер це го вач кој ули ци, у делу Бео -
гра да у коме су људи под фан том ка ма пре две годи не сру ши -
ли прав ни систем и пра ва гра ђа на  и почи ни ли зло чин под
окри љем ноћи.

(Из саоп ште ња Покре та сло бод них гра ђа на)

* * *
Кад се сви удру жи мо, вра ти ће мо осме хе на лица Бео гра ђан -
ки и Бео гра ђа на. Вра ти ће мо осме хе и у Бео град и то ће опет
бити град у којем жели мо да живи мо. Касно је за песи ми зам,
буди мо опти ми сти. Веру јем да може мо да побе ди мо јер нас
има више.

(Дра ган Ђилас, кан ди дат за гра до на чел ни ка Бео гра да)

* * *
Изно ше њем нових неи сти на Дра ган Ђилас је наста вио с
кам па њом лага ња Бео гра ђа на. Не само да их лаже о про -
шло сти него и о будућ но сти, обе ћа ва ју ћи им бес плат не врти -
ће. Веро ват но мисли да су гра ђа ни забо ра ви ли да је у вре ме
њего ве вла да ви не цена врти ћа била 9.700 дина ра, а да је
данас 5.590 и да је упи са но чак 20.000 мали ша на више него
у вре ме док је он водио Бео град.

(Небој ша Сте фа но вић, члан Пред сед ни штва 
Срп ске напред не стран ке)

* * *
Срби ја мора да ради мно го више да би до 2023. годи не затво -
ри ла сва пре го ва рач ка погла вља и до 2025. поста ла чла ни ца
Европ ске уни је.

(Суза на Гру бје шић, гене рал ни секре тар Европ ског 
покре та у Срби ји)

* * *
Муче ме нека буда ла ста пита ња: кад неко као сада шњи гра -
до на чел ник Бео гра да има 45 рачу на у бан ка ма, коли ко онда
има кар ти ца? Како пам ти све пин-кодо ве? Има ли дозво ље -
ни минус?

(Анто не ла Риха, нови нар ка, на „Тви те ру”)

* * *
Мар ко Ђурић на пре го во ри ма с пред став ни ци ма Косо ва у
Бри се лу? То мора да је неки дру ги Мар ко. Онај наш је обе -
ћао на РТС-у да неће поно во седа ти за пре го ва рач ки сто с
њима док не откри ју уби цу Оли ве ра Ива но ви ћа.

(Сла ви ша Лекић, пред сед ник НУНС-а, на „Тви те ру”)

КОНЦЕПТ

КАКО ЋЕ БЕО ГРАД СКИ ИЗБО РИ УТИ ЦА ТИ НА ПАН ЧЕ ВО?

ОПО ЗИ ЦИ ЈА О ОЧАЈ НОМ СТА ЊУ, 
ВЛАСТ О СВО ЈИМ ОДЛИЧ НИМ РЕЗУЛ ТА ТИ МА

ва но да ће нове одго вор не град -
ске вла сти, и у Пан че ву и у
Бео гра ду, ако има ју слу ха за
зах те ве гра ђа на, упра во њима
дати већу важност у одно су на
круп ни капи тал и тај ку не и да
ће пре по зна ти број не, већ
посто је ће могућ но сти, али и
потре бе за сарад њу којом би се
уна пре дио живот људи у оба
гра да.

Такав при ступ ће бити раз -
ли ка у одно су на тре нут но ста -
ње, када се уна за ђу ју услу ге, на
при мер, пре во за (кроз уки да -
ње ауто бу ских ста ни ца за АТП
у Бео гра ду, пре кид пут нич ког
желе знич ког пре во за изме ђу
два гра да), али и у одно су на
наја вље но, што се огле да у
неин фор ми са њу Пан че ва ца и
неу кљу чи ва њу ком шиј ске ло-
кал не само у пра ве у раз го во ре
о могу ћим реше њи ма за сме -
тли ште у Вин чи, које је, с обзи -
ром на вели чи ну и пози ци ју,
на самом обо ду нашег гра да и
директ но угро жа ва јужна села.

Избо ри који се одр жа ва ју у
неде љу поди гли су тен зи ју у
поли тич ком и јав ном живо ту
целе земље, темат ске еми си је
се при ка зу ју на меди ји ма наци -
о нал не покри ве но сти, те и наша
стран ка, која нај ви ше трпи

Пан чев ци и Пан чев ке има ју
дуго го ди шњу поли тич ку кул -
ту ру.

НИКО ЛА ЋУР ЧИН (ПСГ)
– Покрет сло бод них гра ђа -

на Пан че ва сма тра да су бео -
град ски избо ри врло важна
тема за Пан че во. Због тога смо
и орга ни зо ва ли три би ну „Како
бео град ски избо ри ути чу на
Пан че во?”, наја вље ну у прет -
ход ном бро ју „Пан чев ца”. Теме
које се наме ћу јесу нере а ли -
зо ва на инте гра ци ја ауто бу ског
и желе знич ког пре во за, чува -
ње изво ри шта воде, укљу чи -
ва ње Пан че ва у тури стич ку и
кул тур ну пону ду глав ног гра -
да, тра се за кре та ње опа сног
отпа да, спа ли о ни ца отпа да у
Вин чи уме сто у Пан че ву и дру -
ге локал но ко му нал не теме. С
дру ге стра не, вла да ју ћа стран -
ка је избо ре у Бео гра ду поста -
ви ла као „бити или не бити”
свог леги ти ми те та да упра вља
чита вом земљом, па самим
тим и нашим гра дом. Про ме -
на у Бео гра ду ће неми нов но
дове сти до почет ка кра ја ката -
стро фал ног упра вља ња Срби -
јом и Пан че вом. Што пре, то
боље.
ЖЕЉ КО СУШЕЦ (СНС)

– Резул та ти бео град ских
избо ра и те како могу да има ју
ути цај не само на Пан че во него
на целу Срби ју, с обзи ром на

сто ни ца Срби је заслу жу је ова -
ко веле леп но зда ње.

У Бео гра ду је ура ђе но мно го
кило ме та ра путе ва, рекон стру -
и са ни су трго ви и фаса де, сре -
ђе на је инфра струк ту ра, што је
више него за вре ме ових ује ди -
ње них за про паст. Сада они који
би да поно во „ста ве шапу” на
бео град ску касу про да ју лажна
обе ћа ња наро ду, наја вљу ју ћи да
ће спро ве сти науч но фан та стич -
не при че, а на жалост гра ђа на,
не само Бео гра да него и целе
Срби је, има ли су при ли ку да
се дока жу, а оста ли су упам ће -
ни по раз би ја њу држа ве.

Када је Пан че во у пита њу,
резул та ти бео град ских избо ра
су важни, јер смо насло ње ни
јед ни на дру ге и не може мо без
уске сарад ње; спро во ђе њем раз -
вој них про је ка та у Бео гра ду нор -
мал но је да ће се то про ши ри ти
и на Пан че во. Гра ђа ни Пан че ва
нема ју амне зи ју и нису ника ко
забо ра ви ли на про бле ме које
смо има ли као гра ђа ни док је
Ђилас са сво јом сви том вла дао.
При мер за то је при ступ фабри -
ци за пија ћу воду која се тери -
то ри јал но нала зи у општи ни
Пали лу ла; мол бе тада шњих чел -
ни ка гра да за раз не дозво ле и
папи ре завр ша ва ле су код Ђила -
со вих пор ти ра. За вре ме ман -
да та Сини ше Малог сарад ња
Пан че ва и Бео гра да је учвр шће -
на. Упра во се то виде ло на при -

кој мери може да помог не гра -
ду Пан че ву, што се и дока за ло
неко ли ко годи на уна зад по пре -
у зи ма њу одго вор но сти за Град
Бео град од стра не СНС-а. Сигу -
ран сам да су Бео гра ђа ни пре -
по зна ли труд и рад СНС-а, да
су сво јим оком виде ли радо ве
на новим путе ви ма, трго ви ма,
фаса да ма, фон та на ма, желе -
знич ким ста ни ца ма, „Бео гра -
ду на води”... Пра зне при че и
поли тич ки про грам тзв. опо -
зи ци је „мрзи мо Вучи ћа” толи -
ко је ого љен и сме шан да ми је
жао тај ку на који су уло жи ли,
а у сушти ни баци ли вели ки
новац у агре сив не, мржњом и
лажи ма испу ње не раз не Ђила -
се, Шапи ће, Јере ми ће, Раду -
ло ви ће, Обра до ви ће и „згр че -
не” Јан ко ви ће, који ма ништа
није све то. Само новац, али за
себе...

НИКО ЛА ДАН ГУ БИЋ (СПС)
– Мислим да ће бео град ски

избо ри, одно сно њихов завр ше -
так, сва ка ко има ти огро ман ути -
цај и на наш град; он ће се у
првом реду огле да ти у томе што
ће град ски оци и руко во ди о ци
моћи мало да се одмо ре и посве -
те се про бле ми ма Пан че ва, а
не потра зи за сигур ним гла со -
ви ма од вра та до вра та по бес -
пу ћи ма глав ног гра да! Сва ка ко
зна чај но, а не мање бит но, јесте
и анга жо ва ње како мате ри јал -
них, тако и људ ских ресур са
наших јав них пред у зе ћа, које
ће након избо ра, надам се, бити
окон ча но. Ми Пан чев ци ћемо
са завр шет ком избо ра у Бео -
гра ду мно го уште де ти!

До побе де!
СРЂАН ГЛА МО ЧА НИН (СРС)

– Сва ка ко ће ути ца ти на целу
Срби ју, а пого то во на гра ђа не
Пан че ва. Ја сам у поли ти ци од
почет ка више стра нач ја, од 1990.
годи не, и из иску ства знам да
бео град ски избо ри кључ но ути -
чу на целу држа ву у не тако крат -
ком року. Због тога ми оче ку је -
мо дво ци френ резул тат на тим
избо ри ма, који би ини ци рао про -
ме ну спољ но по ли тич ког кур са
Срби је ка инте гра ци ји с Руси -
јом, за шта се једи но СРС недво -
сми сле но зала же. Ова поли ти ка
је и једи ни реа лан излаз и спас
за Срби ју, која про па да под про -
за пад ним поли ти ка ма.

На гра ђа не Пан че ва бео -
град ски избо ри ути чу више

то да је Бео град глав ни град и
да има буџет око ког се пљач -
ка ши из бив шег режи ма боре.
СНС је иза шао с јасним раз -
вој ним пла ном за Бео град, про -
јек ти ма који ће се реа ли зо ва -
ти, као што је на при мер метро,
као и с резул та ти ма доса да -
шњег рада Сини ше Малог и
њего вог тима. Мно ги од кри -
ти зе ра су се сме ја ли про јек ту
„Бео град на води”, који, као
што гра ђа ни сво јим оком могу
да виде, из дана у дан напре -
ду је и сма трам, а веру јем да се
и оста ли гра ђа ни сла жу с мојим
мишље њем, да Бео град као пре -

ме ру те исте фабри ке за пија ћу
воду: када је Пан че во има ло
про блем, гра до на чел ник Бео -
гра да Сини ша Мали брзо је реа -
го вао и иза шао у сусрет гра ђа -
ни ма Пан че ва пру жив ши им сву
потреб ну помоћ. Нај све жи ји
при мер је с кра ја про шле годи -
не: уве ли ко се ради на сту ди ји
изво дљи во сти да Пан че во буде
део систе ма „Бус плус”.

Пона вљам да су бео град ски
избо ри јако бит ни за Пан чев -
це и гра ђа не Срби је. Одго вор -
на власт у Бео гра ду с јасним
про гра мом раз ми шља о будућ -
но сти сво јих гра ђа на и у вели -

него на оста так Срби је. Мно -
ги Пан чев ци раде и послу ју у
Бео гра ду, као и Бео гра ђа ни у
Пан че ву. И у овом сми слу
поли ти ка СРС-а, која је про -
тив било каквих поде ла и гра -
ни ца уну тар Срби је, прак тич -
но је нај ко ри сни ја за гра ђа не
Пан че ва.
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Нај хлад ни је годи шње доба одав но је
поче ло, али пра ве зиме није било све
до ове неде ље. С првим рад ним даном
дошли су и нагли пад тем пе ра ту ре,
леде ни ваздух, ветар и снег. Иако је
оче ки ва но да буде хлад но, нека ко се
увек изне на ди мо. Кад пад не снег,
наста не хаос у сао бра ћа ју, људи се
уско ме ша ју, ста ве капе на гла ве и
ужур ба но иду ка жеље ном циљу. Ипак,
коли ко год нам се чини ло да је зима
окрут на, она има и сво је чари. Пру жа
лепе при зо ре, повољ на је за земљу и
има моћ да про чи сти ваздух.

Пита ли смо наше сугра ђа не да ли
су оче ки ва ли нагли пад тем пе ра ту ре
и зашто је уоп ште добро да зими буде
хлад но.

ЈОЦА ГАСЕН БЕР ГЕР, 
пољо при вред ник:

– Изне на ди ло ме је нагло захла ђе -
ње, али ми не сме та. Трак то ри су
напу ње ни анти фри зом и немам о
чему да бри нем. Ова хлад но ћа вре ди
за земљу. Ште та што није било још
више сне га, али добро ће и ово доћи.

Помо ћи ће нам да се избо ри мо с гло -
да ри ма.

КРИ СТИ НА МОТИ КА, пен зи о нер ка:
– Оче ки ва ла сам да ће ипак до кра -

ја зиме бити и неки хлад ни ји талас.
Када је зима, и тре ба да буде хлад но.
То је потреб но да би се мало уни шти -
ле бак те ри је.

СРБО ЉУБ РАПА ЈИЋ, пен зи о нер:
– Мени уоп ште није хлад но. Можда

је они ма који нису нави кли. Нека да
су биле јаче зиме и дуже су тра ја ле,
ово сада је сасвим под но шљи во. Сећам
се да је нека да умео да напа да снег
да не види те ком ши ју пре ко пута.
Било је сне га и пре ко гла ве. Добро је
да буде тем пе ра ту ра мало и у мину су
због виру са, да се про чи сти ваздух.

ИВА НА ЂОР ЂЕ ВИЋ, 
ренд ген тех ни чар:

– И тре ба да буде хлад но. Ово је
први пут да је ова ко хлад но ове зиме.
Ако је уоп ште могла да се назо ве
тако, због висо ких тем пе ра ту ра за ово

доба годи не. Рачу нам да хлад но ћа
уни шти виру се и бак те ри је, а и здра -
во је бити мало на хлад ни јем вазду -
ху. При ја кад мало назе бу обра зи.

БРАН КА ДАВИ ДО ВИЋ, учи те љи ца:
– Обра до ва ла сам се сне гу. Била

сам пре две неде ље са ђаци ма на Див -
чи ба ра ма и тамо је било мно го сне га,
па су ми ути сци још увек све жи. Вео -
ма је добро што ће се уни шти ти та
мала гамад од којих сви болу је мо.
Лепо је да буде мало и хлад но.

БРА НИ СЛАВ АНЂЕЛ КО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Зима није зима ако нема хлад но -
ће. Ово су први леде ни дани и кажу да
их више неће бити. Добро је када је
хлад но да би се про чи сти ла атмос фе -
ра, да буде здра ви ја сре ди на, али није
добро јер се тро ши више енер ге на та, а
људи се раз бо ле ва ју јер мора ју да се
кре ћу – иду на посао, деца у шко лу.

Анкетирала Мирјана Марић

Величковић

И. ЂОРЂЕВИЋС. РАПАЈИЋ Б. ДАВИДОВИЋ Б. АНЂЕЛКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ЗАШТО ЈЕ ДОБРО ДА ЗИМИ БУДЕ ХЛАД НО?

Хлад но ћа кори сна за земљи ште

К. МОТИКАЈ. ГЕСЕНБЕРГЕР

ХРОНИКА

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

ПРА ВИЛ НИ ЦИ, ИЗВЕ ШТА ЈИ 
И ПОСЛО ВА ЊЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА

ли ко град ских и сео ских уста но ва и
месних зајед ни ца у насе ље ним мести ма.

Када се ради о Кул тур ном цен тру
Пан че ва, одре ђе но је тач но коли ко
која од пет мани фе ста ци ја у њего вој
орга ни за ци ји тре ба да доби је нов ца,
има ту речи и о купо ви ни опре ме за
диги тал ни био скоп... Исто риј ски архив
не мења знат но сачи ње не обим не пла -
но ве. Исто важи и за домо ве кул ту ре
у Стар че ву и Банат ском Новом Селу.
О томе, као и о изме на ма финан сиј -
ских пла но ва у тим мести ма, те у Гло -
го њу, чита ће те опшир ни је наред не
неде ље на стра ни посве ће ној селу.

Доне та је одлу ка о покре та њу поступ -
ка за оту ђе ње неиз гра ђе ног гра ђе вин -
ског земљи шта, а зеле но све тло добио
је и пред лог закључ ка у вези са истом
тема ти ком и јав ним над ме та њем. Утвр -
ђен је Пра вил ник о бли жем уре ђи ва -
њу посту па ка јав них набав ки, одо бре -
на је при ја ва пред ло га за суфи нан си -
ра ње важног про јек та Заво да за зашти -
ту спо ме ни ка кул ту ре и донет је закљу -
чак у вези са уче шћем Гра да на кон -
кур су за доде лу сред ста ва Покра јин -
ског секре та ри ја та за финан си је за
про је кат „Уз малу помоћ при ја те ља”.

На кра ју, доне та су реше ња о обра -
зо ва њу две ју коми си ја у вези с так си
пре во зом.

С. Трај ко вић

При мар на здрав стве на
зашти та, мртво зор ство и
гине ко ло шка и педи ја триј ска
зашти та нај ва жни ји Дому
здра вља

Град ски већ ни ци су на сед ни ци одр -
жа ној 27. фебру а ра има ли 23 тач ке
днев ног реда. Нај пре је донет закљу -
чак да је незнат на изме на Одлу ке о
обра зо ва њу Коми си је за пла но ве
пожељ на и да мате ри јал тре ба про -
сле ди ти одбор ни ци ма.

Њима ће оти ћи и аргу мен ти за изме -
ну Одлу ке о пла та ма, накна да ма и
дру гим при ма њи ма иза бра них и поста -
вље них лица и запо сле них у орга ни -
ма Гра да Пан че ва и накна да ма одбор -
ни ка Скуп шти не гра да, на осно ву које
ће одбор ни ци ма при па да ти месеч ни
износ од 16 одсто месеч не нето пла те
пред сед ни ка Скуп шти не.

О визи ји Пан че ва
Потом је про шао пред лог про гра ма
кори шће ња сред ста ва буџет ског фон -
да за зашти ту живот не сре ди не Пан -
че ва за 2018.

Већ ни ци су закљу чи ли да одбор ни -
ци тре ба да усво је финан сиј ски изве -
штај Дома здра вља Пан че во о утро -
ше ним сред стви ма из буџе та Гра да
за 2017. Ради се о пози ци ја ма функ -
ци о ни са ња уста но ва при мар не здрав -
стве не зашти те, мртво зор ства, гине -
ко ло шке и педи ја триј ске зашти те у
насе ље ним мести ма и еду ка ци је у основ -
ним и сред њим шко ла ма из обла сти
здрав ства. План и про грам тро ше ња
нов ца из истог изво ра исте уста но ве
за 2018. пред ви ђа да уз три прво по -
ме ну те пози ци је не иде и послед ње -
на ве де на за 2017.

Пре ма мишље њу град ских ота ца,
Изве штај о раду Саве та за здра вље
Гра да Пан че ва за 2017. годи ну у фор -
ми упит ни ка о раду Саве та тре ба да
буде усво јен. С тим тре ба да се сло жи

и локал ни пар ла мент. Исто се одно си
и на План јав ног здра вља Гра да за
2018, који је пред ло жио Савет за здра -
вље Пан че ва. У њему се гово ри о визи -
ји Пан че ва као без бед не и здра ве сре -
ди не, тј. места где мла ди желе да
оста ну.

О актив но сти ма Заштит ни ка гра -
ђа на гра да Пан че ва у 2017, као и оно -
ме што та инсти ту ци ја ина че ради,
опшир но смо писа ли недав но; на овој
сед ни ци Град ско веће је дало мишље -
ње да одбор ни ци тре ба да усво је њен
годи шњи изве штај. Ана ли за посло ва -
ња јав них пред у зе ћа за 2017. годи ну
чији је осни вач Град ису ви ше је широ -
ка тема да бисмо се у неко ли ко редо -
ва њој и посве ти ли. Закон ска оба ве за
Скуп шти не гра да је да доста ви ову
ана ли зу Мини стар ству при вре де РС,
с пред у зе тим мера ма за откла ња ње
поре ме ћа ја у посло ва њу јав них пред -
у зе ћа. Зато су већ ни ци дали мишље -
ње да пред став ни ци гра ђа на то могу
да учи не овим доку мен том.

Изме не пла но ва, опет
Потом су на ред дошле изме не финан -
сиј ских пла но ва и про гра ма рада неко -

Желе ћи да се освр ну на (не)чиње ње
одго вор них лица у нашем гра ду када
се ради о невре ме ну пра ће ном сне -
гом, неко ли ко чла но ва ГО ДС-а обра -
ти ло се нашем листу. Изме ђу оста -
лог, рекли су сле де ће:

„Ово је шеста зима вла сти СНС-а
у Пан че ву, а ули це су пре кри ве не
сне гом и ледом, кад год се забе ли, у
кон ти ну и те ту. Зашто зим ска слу жба
Гра да Пан че ва не ради свој посао?
Да ли су обез бе ђе ни дово љан број
људи и меха ни за ци ја за чишће ње
сне га на ули ца ма?

„У окто бру про шле годи не Град -
ски штаб за ван ред не ситу а ци је оба -
ве стио је гра ђа не Пан че ва да спрем -
но доче ку ју зиму, а пре само неко -
ли ко дана су изја ви ли да су у при -
прав но сти због наја вље ног хлад ног
тала са и спрем ни за леде не дане.
Сли ке и при ли ке с пан че вач ких ули -
ца гово ре да је снег ипак изне на дио
и штаб и зим ску слу жбу.

„С дру ге стра не, град ска власт оба -
ве шта ва јав ност да су све еки пе на

тере ну и да је баче на со, а ули це су
нам ипак пре кри ве не ута ба ним сне -
гом и ледом. Закљу чак је да се штаб
за ван ред не ситу а ци је, с гра до на -
чел ни ком Сашом Павло вим на челу,
није аде кват но при пре мио за хлад -
не дане. Орга ни за ци ја слу жби је на
вео ма ниском нивоу. Иако је мно го
мање сне га пало, чак ни сао бра ћај -
ни це првог при о ри те та нису очи -
шће не.

„Ули це у насе ље ним мести ма су
тешко про ход не. Град ски и међу -
град ски јав ни пре воз касни, пар -
кинг-места су под сне гом, што додат -
но оте жа ва сао бра ћај у гра ду, а исто -
вре ме но нано си и финан сиј ску ште -
ту  ЈКП-у ’Хиги је на’, јер се пар кинг
не напла ћу је. Зака за ли су сви у кому -
нал ном лан цу, јер град ска власт, као
над ле жни орга ни за тор, није ура ди -
ла свој посао. При о ри тет сва ке локал -
не вла сти тре ба да буде сигур ност и
без бед ност гра ђа на. Ста ње на пан -
че вач ким ули ца ма ових дана не гово -
ри у при лог томе.”

ДЕМО КРАТ СКА СТРАН КА

Град ска власт изне на ђе на
сне гом

Меморандум о сарадњи између Про-
грама Уједињених нација за развој
(UNDP) и Града Панчева свечано је
потписан 26. фебруара у малој сали
Градске управе. Сарадња се односи
на унапређење система енергетског
менаџмента у Панчеву, а спроводи се
кроз имплементацију пројекта енер-
гетске ефикасности (EE) у Србији у
сарадњи с Министарством рударства
и енергетике Републике Србије.

Основни циљ пројекта је да подр-
жи увођење система енергетског
менаџмента у општинама, укључују-
ћи информациони систем енергет-
ског менаџмента широм Србије, како
би се повећао ниво инвестиција у ЕЕ
у јавним зградама и комуналним услу-
гама и њихова енергетска и трошков-
на ефикасност.

Меморандум су потписали Стели-
јана Недера, заменица сталног пред-
ставника UNDP, и Предраг Живко-
вић, заменик градоначелника Панче-
ва. Догађају су присуствовали помоћ-
ник министра у Министарству рудар-
ства и енергетика др Милош Бањац,
као и Маја Матејић, портфолио мена-
џер за енергетику UNDP.

У свом обраћању гђа Недера је
нагласила важност и добробит ова-
кве сарадње.

– Министарство рударства и енерге-
тике и UNDP заједнички раде на спро-
вођењу двају пројеката укупне вредно-
сти преко 45 милиона долара, који су
усмерени на повећање енергетске ефи-
касности у градовима и општинама
Србије и повећање употребе обновљи-
вих извора енергије, конкретније, био-
масе. Надамо се да ће данашње потпи-
сивање споразума о сарадњи и пред-
стојеће обуке омогућити Панчеву да
побољша своју енергетску ефикасност,
оствари уштеде и донесе економске, еко-
лошке и друштвене користи за локалну

заједницу. Нашим заједничким актив-
ностима у овој области доприносимо и
остварењу глобалних циљева одрживог
развоја – објаснила је заменица стал-
ног представника UNDP-а.

Предраг Живковић је захвалио на
позиву за сарадњу и рекао:

– Веома ценимо што сте наш град
уврстили у најнапредније градове по
питању енергетске и комуналне
инфраструктуре, али и кадровских
капацитета за спровођење овакве
сарадње. Увођење система енергет-
ског менаџмента је комплексан и зах-
теван посао, који подразумева разли-
чите активности, обуке, учешће у
пилот-пројекту за развој и интегра-
цију система за аутоматску размену
података, уз учешће јавних комунал-
них предузећа, као и даљу едукацију
и размену искустава за енергетског
менаџера и остале релевантне струч-
њаке. Ово је за Панчево јединствена
прилика.

Др Милош Бањац је казао да је
Град Панчево потписао овај спора-
зум као град за који је оцењено да
има најбоље резултате у области енер-
гетске ефикасности и додао:

– Главни циљ овог пројекта је да
унапредимо постојећи оквир систе-
ма енергетског менаџмента, да се омо-
гући такозвано масовно прикупљање
података, да градска топлана својим
системом електронски попуњава одре-
ђене базе података које су потребне
министарству, а и граду Панчеву, с
циљем унапређења енергетске ефи-
касности. Без квалитетних и брзопре-
носних података то је немогуће.

Он је на крају рекао да очекује да
ће резултат овог пројекта касније бити
копиран и да ће панчевачка искуства
приликом реализације овог пројекта
бити примењена на друге градове у
Србији. С. Т.

У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Потписан споразум између 
УНДП-а и Града



У четвр так, 22. фебру а ра, одр -
жа на је, прва у овој годи ни,
сед ни ца Пар ла мен та при вред -
ни ка При вред не комо ре Срби -
је – Реги о нал не при вред не
комо ре Јужно ба нат ског управ -
ног окру га.

Том при ли ком су пред ста -
вље не инфор ма ци је о при вред -
ним кре та њи ма у Јужно ба нат -
ском управ ном окру гу и При -
вред ној комо ри Срби је, а затим
је усво јен изве штај о раду РПК
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га за 2017. годи ну, као и план
рада за 2018. годи ну.

Сед ни ци је пред се да ва ла
пред сед ни ца Пар ла мен та при -
вред ни ка Оли ве ра Беу ко вић,

која је отво ри ла скуп, поздра -
ви ла при сут не чла но ве Пар ла -
мен та при вред ни ка и кон ста -
то ва ла да посто ји кво рум за
одр жа ва ње сед ни це. Нај пре је
све при сут не упо зна ла са име -
но ва њем новог дирек то ра РПК
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га, Мар ка Ћули бр ка. Посеб но
је поздра ви ла госте на сед ни -
ци: Дани је лу Лон чар, начел -
ни цу Јужно ба нат ског управ ног
окру га, и Ђор ђа Лука ча, дирек -
то ра НСЗ – фили ја ла Пан че во.

Испред При вред не комо ре
Срби је гово ри ла је Нер ми на
Љубо вић, савет ник пред сед ни -
ка ПКС-а. Она је иста кла зна чај
рефор ме комор ског систе ма, где

је непо сред ни ји кон такт с при -
вре дом. У свом изла га њу акце -
нат је ста ви ла на ини ци ја ти ве
при вред ни ка које сада дола зе
до изра жа ја, где При вред на
комо ра Срби је успе шно засту -
па инте ре се када су у пита њу
закон ска реше ња и њихо ве
изме не. То већ пока зу је одре -
ђе не резул та те, јер фор ми ра не
рад не гру пе из више обла сти
реа гу ју по упу ће ним зах те ви -
ма при вре де.

При сут ни ма се обра тио и
Мар ко Ћули брк, дирек тор При -
вред не комо ре Срби је – Реги о -
нал не при вред не комо ре Јужно -
ба нат ског управ ног окру га.
Гово рио је о резул та ти ма рада

у прет ход ној годи ни, али исто -
вре ме но и о пла ни ра ним актив -
но сти ма за 2018. годи ну по сег -
мен ти ма како је у самом изве -
шта ју, што је доби ло посеб ну
фор му ради упо ре ди во сти.
Посе бан акце нат у свом изла -
га њу ста вио је на актив но сти
које се реа ли зу ју, иста кав ши
да су интен зи ви ра не посе те
при вред ним субјек ти ма, у који -
ма се отво ре но раз го ва ра о про -
бле ми ма с који ма се при вред -
ни ци сусре ћу.

Нагла сио је да се за наред ну
годи ну пла ни ра још већи број
посе та при вред ним дру штви -
ма. Навео је низ актив но сти у
погле ду сајам ских мани фе ста -

ци ја и била те рал них сусре та.
Доста актив но сти било је и по
пита њу дуал ног обра зо ва ња,
што је наи шло на одо бра ва ње
при вре де. Рече но је да је вели -
ки број при вред них дру шта ва
из нашег реги о на укљу чен у
рад орга на ПКС. Када је у пита -
њу сарад ња у лока лу, он је иста -
као спо ра зум с Реги о нал ном
раз вој ном аген ци јом и наја вио
пот пи си ва ње спо ра зу ма о
сарад њи с начел ни цом Јужно -
ба нат ског управ ног окру га, који
ће обу хва ти ти свих осам локал -
них само у пра ва.

У окви ру тач ке разно, дирек -
тор НСЗ – фили ја ла Пан че во
Ђор ђе Лукач упо знао је при -

сут не с рас по ло жи вим кон кур -
си ма и пози ви ма и позвао при -
вред ни ке на сарад њу. Неко ли -
ко диску си ја било је баш на ту
тему, са обја шње њем да су поје -
ди ни пози ви огра ни ча ва ју ћи и
да нису доступ ни свим при -
вред ним дру штви ма. Дого во -
ре но је да се покре не ини ци ја -
ти ва у НСЗ и омо гу ћи сви ма
доступ ност при кори шће њу тих
сред ста ва.

На Међу на род ном сај му тури -
зма, који је одр жан од 22. до
25. фебру а ра у Бео гра ду, При -
вред на комо ра Срби је – Реги -
о нал на при вред на комо ра
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га, у окви ру насту па на штан -
ду Тури стич ке орга ни за ци је
Вој во ди не, пред ста ви ла је про -
је кат „Еко Тамиш – нови тури -
стич ки про из вод”, који финан -
си ра ЕУ у окви ру INTERREG
IPA про гра ма пре ко гра нич не
сарад ње Руму ни ја –Ср би ја.

Том при ли ком пред ста вље ни
су циље ви и оче ки ва ни резул та -
ти про јек та и актив но сти. Током
сај ма на штан ду су били пред -
став ни ци свих парт не ра који
реа ли зу ју овај про је кат, а то су:
Покрет гора на и цен тар волон -

те ра из Пан че ва, При вред на
комо ра Срби је – Реги о нал на при -
вред на комо ра Јужно ба нат ског
управ ног окру га, асо ци ја ци ја
„Мил то ни ја“ из Теми шва ра и
Асо ци ја ци ја за про мо ци ју тури -
зма и раз вој из Теми шва ра.

Одр жа не су и крат ке пре -
зен та ци је на штан до ви ма ТОО
Зре ња нин и ТОО Кова чи ца,
где је еми то ван кра так филм
о про јек ту који је ура ђен за
потре бе сајам ског насту па и
про мо ви сан про па ганд ни
мате ри јал, посеб но ура ђен за
ову при ли ку на срп ском и на
енгле ском јези ку, као и оста -
ли про мо тив ни мате ри ја ли
који су досад реа ли зо ва ни у
виду бро шу ра, лифле та и
мапа.

дру штва, у скла ду с про пи си ма
који ма се уре ђу је доде ла држав -
не помо ћи, а могу им бити одо -
бре на сред ства до 50% вред но -
сти опре ме, а у виси ни од
2.000.000 до 10.000.000 дина ра.

Кон кур си су отво ре ни од дана
обја вљи ва ња до 2. апри ла 2018.
годи не. При ја ве с потреб ном
доку мен та ци јом могу се доста -
ви ти на адре су: Покра јин ски
секре та ри јат за реги о нал ни раз -
вој, међу ре ги о нал ну сарад њу и
локал ну само у пра ву, Буле вар
Михај ла Пупи на 16, 21000 Нови
Сад. Више о усло ви ма кон кур -
са пише на сај ту Покра јин ског
секре та ри ја та за реги о нал ни
раз вој, међу ре ги о нал ну сарад -
њу и локал ну само у пра ву
www.region.vojvodina.gov.rs/Kon-
kursi_cirilica.

једи ни ца локал не само у пра ве
нема ју уче шће у вла сни штву
при вред ног дру штва, да нису у
оба ве зи повра ћа ја недо зво ље -
не држав не помо ћи, да с при -
вред ним дру штвом није био
рас ки нут уго вор о доде ли сред -
ста ва из буџе та Ауто ном не
Покра ји не Вој во ди не, да се про -
тив при вред ног дру штва не води
пар нич ни одно сно кри вич ни
посту пак по осно ву рани је
оства ре них под сти ца ја, суб вен -
ци ја или кре ди та, да при вред -
ни субјект не оба вља делат ност
у сек то ри ма чели ка, угља и син -
те тич ких вла ка на.

Уку пан износ под сти цај них
сред ста ва који се доде љу је по
кон кур су је 250.000.000 дина ра.

Дру гим кон кур сом је пред -
ви ђе на доде ла сред ста ва за

У исхра ни се састри ца
(Lathyrus sp.) кори сти за
при пре ма ње вари ва и пеци -
ва. Без о па сна је за људе у
малим коли чи на ма, али ако
се кори сти у исхра ни током
тро ме сеч ног пери о да, може
дове сти до неу ро ло шких
поре ме ћа ја. Пре ма оце ни
Кон сул та тив не гру пе за
међу на род на истра жи ва ња
у пољо при вре ди (CGIAR),
нај ма ње 100.000 људи у
земља ма у раз во ју пати од
пара ли зе иза зва не дело ва -
њем неу ро ток си на. Тако ђе,
састри ца слу жи као све жа
или сува сточ на хра на.

Састри ца је јед но го ди шња
биљ ка, дугог дана, про лећ -
ни усев који се сеје на расто -
ја њу 50 x 5 цен ти ме та ра и
дуби ни од чети ри до шест
цен ти ме та ра. Дубље се сеје
на лак шим, а пли ће на хлад -
ни јим и тежим земљи шти -
ма. По хек та ру је потреб но
од 60 до 80 кило гра ма семе -
на, добре кли ја во сти. Оба -
ве зна је ква ли тет на и пра во -
вре ме на ино ку ла ци ја семе -
на („нитра гин”, „азо то фик -
син”...). Коре нов систем је
вре те наст, с нај ве ћом масом
коре но ва у ора нич ном сло ју
земљи шта, али је вели ке уси -
сне моћи јер усва ја воду и
мине рал не соли и из теже
при сту пач ног обли ка. Ста -
бло је члан ко ви то, полу по -
ле гљи во или поле гљи во,
виси не до 100 цм, раз гра на -
то и на попреч ном пре се ку
окру гло. Листо ви су пар но
пера сти с јед ним до два пара
дугих, копља стих лиски и
већим бро јем вити ца. Цве -
то ви се поја вљу ју у пазу си -

ма листо ва поје ди нач но или
по 2-3. Кру ни ца је бела, пла -
ва, љуби ча ста или више бој -
на. Плод је крат ка пљо сна та
маху на са два до три семе -
на, лако пуца у зре лом ста -
њу. Семе је полу о вал ног
обли ка, по боко ви ма пљо -
сна то, на пуп ча ној стра ни
бла го и јаче на супрот ној,
изгле дом под се ћа на зуб секу -
тић. Семе ња ча је глат ка сјај -
на или мут на, бела или жута
у сор та ма које се кори сте у
исхра ни људи или там на у
крм них сор ти. Круп но ћа
семе на вео ма зави си од сор -
те и усло ва успе ва ња, па и
апсо лут на маса вари ра, 50–
80 гра ма, док је запре мин -
ска маса 65–72 кг. Зрно
састри це садр жи 18,2–34,6%
укуп них про те и на, 58,2%
укуп них угље них хидра та
(око 39% скро ба, 6,8% целу -
ло зе и 3,4% пек ти на), 1,6%
уља, 2,7% мине рал них соли
и 14% воде. Бога то је вита -
ми ни ма као што су: тија мин,
рибо фла вин, нија цин и бета-
-каро тен. Ами но ки се лин ски
састав пре о вла ђу ју ћих белан -
че ви на гло бу ли на, албу ми -
на, глу те ли на и про ла ми на
је пово љан, јер има веће
коли чи не ЕАК, осим мети о -
ни на и трип то фа на.

Тем пе ра тур ни мини мум
за пра вил но кли ја ње и ница -
ње је од 12 до 15 сте пе ни.
Прва међу ред на обра да (кул -
ти ви ра ње или око па ва ње)
оба вља се када усев фор ми -
ра редо ве, а сле де ћа на раз -
ма ку од 10 до 15 дана. У
зави сно сти од сор те и вари -
је те та, бер ба је могу ћа за 90
до 130 дана после сетве. Уби -
ре се у јутар њим часо ви ма,
када су маху не зре ле, а садр -
жај вла ге у семе ну достиг не
од 16 до 20 про це на та. У
том момен ту нај че шће су и
ста бљи ка и маху на суве.
Такво семе се нај ви ше кори -
сти за људ ску исхра ну, нај -
че шће као вео ма добро вари -
во (као пасуљ), али и за спра -
вља ње оста лих уку сних јела.
Од ње се може доби ти бра -
шно које се кори сти за про -
из вод њу разних пеци ва.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Четвртак, 1. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Састри ца, сики ри ца, 
јарић

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ДОДЕ ЛА БЕС ПО ВРАТ НИХ СРЕД СТА ВА ЗА ОТВА РА ЊЕ НОВИХ РАД НИХ МЕСТА И КУПО ВИ НУ ОПРЕ МЕ

ПОКРА ЈИ НА РАС ПИ СА ЛА ДВА КОН КУР СА
Рок за доста вља ње
доку мен та ци је 
2. април

Покра јин ски секре та ри јат за
реги о нал ни раз вој, међу ре ги о -
нал ну сарад њу и локал ну само -
у пра ву рас пи сао је два кон кур -
са за при вред не субјек те на тери -
то ри ји АП Вој во ди не. Циљ кон -
кур са за доде лу бес по врат них
сред ста ва јесте отва ра ње нових
рад них места у малим, сред -
њим и вели ким при вред ним дру -
штви ма пове за ним с реа ли за -
ци јом инве сти ци о них про је ка -
та на тери то ри ји АП Вој во ди не.
Њиме је пред ви ђе но отва ра ње
нај ма ње десет, а нај ви ше сто
рад них места у року од три годи -
не од дана закљу че ња уго во ра,
која ће бити задр жа на у наред -
них три де сет шест месе ци за
мала и сред ња при вред на дру -
штва одно сно шезде сет месе ци
за вели ка при вред на дру штва.

Пра во уче шћа на кон кур су
има ју сви при вред ни субјек ти
који испунe усло ве пред ви ђе -
не самим кон кур сом, а то су:
да је при вред но дру штво заве -
де но у Реги стру при вред них
субје ка та са седи штем у Репу -
бли ци Срби ји, да про тив при -
вред ног субјек та није покре нут
прет ход ни сте чај ни посту пак,
реор га ни за ци ја, сте чај или
ликви да ца ји у скла ду с про пи -
си ма који ма се уре ђу ју сте чај
и ликви да ци ја, да при вред но
дру штво није у тешко ћа ма у
сми слу про пи са који ма се уре -
ђу ју пра ви ла држав не помо ћи,
да при вред но дру штво нема
доспе ле, а неиз ми ре не поре зе
и допри но се, као и оба ве зе по
осно ву извор них локал них при -
хо да, да при вред но дру штво
није сма њи ло број запо сле них
у про се ку за 10% и више током
два на ест месе ци пре под но ше -
ња при ја ве, да Репу бли ка Срби -
ја, ауто ном на покра ји на или

купо ви ну опре ме за мала и
сред ња при вред на дру штва –
опре ме за поче так, пове ћа ње
или уна пре ђе ње про из вод ње
чија набав на (про фак тур -
на/пред ра чун ска /пред у го вор -
на) вред ност не може бити нижа
од чети ри мили о на динарa без
ура чу на тог ПДВ-а, зави сних
тро шко ва набав ке, тро шко ва
мон та же, пушта ња у рад, тро -
шко ва обу ке за кори шће ње, тро -
шко ва цари ње ња и дру гих зави -
сних тро шко ва.

Опре ма за чију купо ви ну се
сред ства одо бра ва ју мора да
буде нова. Уку пан износ под -
сти цај них сред ста ва који се
доде љу је по кон кур су је
100.000.000 дина ра.

Кори сни ци под сти цај них сред -
ста ва су мала и сред ња при вред на

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ НА 40. МЕЂУ НА РОД НОМ САЈ МУ ТУРИ ЗМА

Еко Тамиш – нови тури стич ки про из вод

ТРЕ ЋА СЕД НИ ЦА ПАР ЛА МЕН ТА ПРИ ВРЕД НИ КА

Усво јен план рада за 2018. годи ну

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић



АКТИВ НОСТ НИС-а

Људ ски ресур си

У Амба са ди Јапа на у поне -
де љак, 26. фебру а ра, пот пи -
сан је уго вор о бес по врат ном
финан си ра њу два на ест локал -
них про је ка та у Срби ји, у вред -
но сти од 880.045 евра, које је
Вла да Јапа на доде ли ла као
помоћ нашој земљи. Цере мо -
ни ји је у име Вла де Јапа на
при су ство вао Ђуни ћи Мару -
ја ма, амба са дор Јапа на у Репу -
бли ци Срби ји, а поред пред -
став ни ка локал них орга ни за -
ци ја, били су при сут ни и пред -
став ни ци ресор них држав них
орга на Репу бли ке Срби је.

Дона ци ја Јапа на за два на -
ест локал них орга ни за ци ја у
Срби ји наме ње на је за основ -
не потре бе ста нов ни штва и
пред ста вља финан сиј ску
подр шку за реша ва ње живот -
них пита ња ста нов ни штва и
све у ку пан соци јал ни раз вој
земље. Зашти та живот не сре -
ди не је, поред здрав стве не
зашти те, обра зо ва ња и соци -
јал не зашти те, сагле да на као
јед на од глав них обла сти инте -
ре со ва ња Вла де Јапа на. У
скла ду с тим, у окви ру ове
помо ћи, Љиг, Мла де но вац и
Тител доби ли су савре ме на
вози ла за пре воз отпа да, чиме

је учи њен кон кре тан корак ка
уна пре ђе њу живот не сре ди -
не у тим локал ним зајед ни -
ца ма.

Иван Карић, држав ни сек-
ре тар Мини стар ства зашти те
живот не сре ди не, изра жа ва -
ју ћи захвал ност Вла ди Јапа -
на за дослед ну помоћ нашој
земљи у обла сти живот не сре -
ди не, иста као је да је реша -
ва ње пита ња упра вља ња отпа -
дом у локал ним само у пра ва -
ма зна чај но са ста но ви шта
оства ри ва ња ква ли тет ни јег и
здра ви јег живо та њихо вих
ста нов ни ка, али и при мер и
под сти цај за уна пре ђе ње
живот не сре ди не на гло бал-
ном пла ну.

Да под се ти мо, у Срби ји је
од 1999. годи не реа ли зо ва но
207 ова квих про је ка та уз подр -
шку јапан ског наро да. Укљу -
чу ју ћи ове гран то ве, уку пан
износ јапан ске помо ћи кроз
про јек те за основ не потре бе
ста нов ни штва у Срби ји од
1999. годи не изно си пре ко
13,2 мили о на евра. Уку пан
износ јапан ске помо ћи Срби -
ји током истог пери о да пре -
ма шу је 507 мили о на евра.

З. С.
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ПРО ГРАМ УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊА КОН КУ РЕНТ НО СТИ БУДУ ЋИХ ГЕНЕ РА ЦИ ЈА

АФИР МА ЦИ ЈА АКТИВ НЕ ПОЛИ ТИ КЕ 
ЗАПО ШЉА ВА ЊА

ДОНА ЦИ ЈА ЈАПА НА

Подр шка локал ним 
зајед ни ца ма

Локал на зајед ни ца
пома же пан че вач ким
сред њим шко ла ма

Оса вре ме ње на наста ва
у седам уста но ва

Пре зен та ци ја про је ка та реа ли -
зо ва них у сред њим шко ла ма
током 2017. годи не у окви ру
локал ног кон кур са за доде лу
сред ста ва „Про грам за уна пре -
ђе ње кон ку рент но сти сред њих
шко ла путем побољ ша ња усло -
ва за изво ђе ње прак тич не наста -
ве” одр жа на је у уто рак, 27.
фебру а ра, у малој сали Град -
ске упра ве.

Пред став ни ци пан че вач ких
сред њих шко ла при ка за ли су
моде ле уна пре ђи ва ња наста ве
у обра зов ним уста но ва ма, тј.
про гра ме оса вре ме ња ва ња
настав ног про це са реа ли зо ва -
не уз финан сиј ску подр шку
локал не само у пра ве. Реч је о
нов цу из буџе та Гра да Пан че -
ва наме ње ном за афир ма ци ју
актив не поли ти ке запо шља ва -
ња, пред ви ђе ном у Локал ном
акци о ном пла ну за запо шља -
ва ње Гра да Пан че ва за 2017.
годи ну.

Дуал на наста ва
Дирек то ри ма и про фе со ри ма
пан че вач ких шко ла и заин те -
ре со ва ној јав но сти обра тио се
члан Град ског већа Милен ко
Чуч ко вић, заду жен за под руч -
је рада, запо шља ва ња и соци -
јал не поли ти ке. Како је рекао,
ове годи не помоћ је доби ло
седам шко ла.

– Одо брен је износ од 1,4
мили о на дина ра. Укуп но седам
сред њих шко ла доби ло је сред -
ства и данас смо има ли при ли -
ку да види мо пре зен та ци ју тих
про је ка та поме ну тих шко ла у
вези са опре ма њем каби не та.
Оно што је врло важно, јесте да
се иде у сме ру дуал ног обра зо -
ва ња, тако да, као град, жели мо

ни ци већ у сред њој шко ли сти -
чу нео п ход но иску ство и да су
након завр шет ка шко ле при -
пре мље ни за рад у стру ци. Они
су похва ли ли ову ини ци ја ти ву
локал не само у пра ве.

Нова опре ма
Шко ла за основ но и сред ње
обра зо ва ње „Мара Ман дић”
опре ми ла је каби нет за шива че
тек сти ла (87.805 дина ра) и наба -
ви ла маши не за под руч је рада
пољо при вред не про из вод ње и
обра де биља (79.980 дина ра).

нео п ход на за купо ви ну савре -
ме них учи ла.

Наша локал на зајед ни ца је
јед на од рет ких само у пра ва које
има ју могућ но сти и воље да на
ова кав начин помог ну шко ла -
ма. Запо сле ни ма у про све ти
ова ква помоћ и подр шка мно -
го зна че, јер обра зов не уста но -
ве нема ју могућ но сти да зара -
де вели ки новац који је нео п -
хо дан за опре ма ње учи о ни ца и
каби не та за савре ме ну наста -
ву, наро чи то прак тич ну.

З. Станижан

Дру штво одга ји ва ча расне
живи не, голу бо ва, куни ћа и
пти ца из Пан че ва при ре ди ло
је у неде љу, 25. фебру а ра, сво -
ју тра ди ци о нал ну бер зу са изло -
жбом сит них живо ти ња. Нај -
ва жни ји дога ђај тог про хлад -
ног фебру ар ског дана ипак је
била „спе ци јал ка” пери ке ра и
пан че вач ког голу ба.

Као и сва ке годи не, место
деша ва ња било је дво ри ште
Пољо при вред не шко ле „Јосиф
Пан чић”, а посе та је и овог пута
била изу зет на, јер су дошли
број ни одга ји ва чи из свих гра -
до ва Срби је, али и из окол них
зема ља. Поред бер зе сит них
живо ти ња и изло жбе гото во свих
врста живи не, зече ва и пти ца,
на овој мани фе ста ци ји су уче -
ство ва ли и број ни про из во ђа чи
хра не за живо ти ње, али и пра -
те ће опре ме за њихов одгој.

– Све је про те кло у нај бо -
љем реду. Има мо жељу да наш

пан че вач ки голуб, пану ка, кога
смо „тра жи ли” укр шта њем
разних раса два де се так годи -
на, а који је сада увр штен у
поро ди цу при зна тих срп ских

раса. поста не још попу лар ни -
ји. Захва љу јем свим уче сни ци -
ма, а посеб но желим да истак -
нем одлич ну сарад њу са уче -
ни ци ма вете ри нар ског сме ра

наше пољо при вред не шко ле –
рекао је пред сед ник Дру штва
одга ји ва ча расне живи не, голу -
бо ва, куни ћа и пти ца Пан че во
Лен хард Вереш.

На „спе ци јал ки” пери ке ра
нај у спе шни ји одга ји вач био је
Јонел Царан из Банат ског Новог
Села. Прва резер ва је наш сугра -
ђа нин Лазар Стан чул, а дру га
Вука шин Мију цић из Него ти -
на. Висо ку пози ци ју зау зео је и
голуб Маној ла Љуби чи ћа из
Лаћар ка.

Када је у пита њу спе ци јал на
изло жба пан че вач ког голу ба,
поно во прем ца није имао одга -
ји вач из Стар че ва Милош
Фили по вић. Дру го место је при -
па ло Огње ну Раки џи ћу, а тре -
ће Јели са ве ти Тур ко вић.

Наред на изло жба у орга ни -
за ци ји пан че вач ког дру штва
биће одр жа на послед њег викен -
да у окто бру.

А. Ж.

ИЗЛО ЖБА СИТ НИХ ЖИВО ТИ ЊА

Пану ка и пери ке ри у првом пла ну

Пред став ни ци ком па ни је
НИС уче ство ва ли су про шле
неде ље на пре сти жном ску пу
посве ће ном упра вља њу људ -
ским ресур си ма. HRM кон -
грес Срби ја 2018. одр жан је у
Бео гра ду, а реа ли зо ва на су
укуп но чети ри пане ла. Ната -
ша Ста мен ко вић, HR дирек -
тор НИС-а, пред ста вља ла је
руско-срп ског нафт ног гиган -
та на пане лу посве ће ном одно -
су син ди ка та и посло да ва ца,
као и зна ча ју син ди кал них
орга ни за ци ја у ком па ни ја ма.

Основ ни закљу чак диску -
си је био је да је за успе шан
раз вој ком па ни је вео ма важно
обез бе ди ти добар однос изме -
ђу син ди ка та и посло да ва ца.
Ната ша Ста мен ко вић гово ри -
ла је о HR прак си НИС-а,
соци јал ном дија ло гу као начи -
ну реша ва ња про бле ма или
спор них пита ња и ква ли тет -

ним колек тив ним уго во ри ма
у НИС-у. Пре ма њеним речи -
ма, колек тив ни уго во ри у
НИС-у су спој тра ди ци је коју
носе колек тив ни уго во ри и
нај мо дер ни је HR прак се.

Поред НИС-а, на овом пане -
лу сво ја виђе ња и ста во ве
поде ли ли су и пред став ни ци
ком па ни ја „Теле ком Срби ја”,
„Елек тро мре жа Срби је”,
„ДДОР Нови Сад”, „Ер Срби -
ја”, „Атлан тик гру па”, као и
пред став ник Саве за само стал -
них син ди ка та Срби је.

Ово го ди шњи HRM кон грес
Срби ја оку пио је два де сет
воде ћих HR дирек то ра из
Срби је, као и више од две ста
про фе си о на ла ца из ове обла -
сти, који су кроз панел-диску -
си је раз ме њи ва ли иску ства и
изна ла зи ли реше ња из обла -
сти упра вља ња људ ским
ресур си ма. З. С.

ју. Гим на зи ја „Урош Пре дић”
је захва љу ју ћи дона ци ји Гра да
Пан че ва (198.000) купи ла рачу -
нар ску опре му, а Еко ном ско-
трго вин ска шко ла „Паја Мар -
га но вић” је нов цем који је обез -
бе ђен овим про гра мом (389.748
дина ра) опре ми ла рачу нар ски
каби нет.

Цела при ча о сма ње њу бро ја
неза по сле них и о уна пре ђе њу
ква ли те та рад не сна ге веза на је
за обра зо ва ње и нерет ко се про -
вла че тезе да наш систем обра -
зо ва ња није довољ но ни прак -

да побољ ша мо прак тич ну наста -
ву у сред њим шко ла ма гра да
Пан че ва. Могу да наја вим да је
у окви ру Локал ног акци о ног
пла на Гра да Пан че ва за 2018.
годи ну пред ви ђе но укуп но
1.500.000 дина ра упра во за опре -
ма ње каби не та сред њих шко ла.

Руко вод ства и настав но осо -
бље сред њих шко ла исти чу да
захва љу ју ћи опре ма њу каби не -
та и побољ ша њу усло ва за изво -
ђе ње прак тич не наста ве уче -

Машин ска шко ла Пан че во
купи ла је савре ме ну мул ти ме -
ди јал ну опре му за буду ћи меди -
ја те ку (240.000). У Тех нич кој
шко ли „23. мај” наба вље на су
нео п ход на учи ла у каби не ту за
наста ву архи тек ту ре и гео де зи -
је (204.000). Захва љу ју ћи дона -
ци ји од 200.000 дина ра Меди -
цин ска шко ла „Сте ви ца Јова -
но вић” доби ла је савре ме не
каби не те за микро би о ло ги ју,
фар ма ко ло ги ју и инфек то ло ги -

ти чан ни савре мен. У нашем
гра ду пред став ни ци вла сти већ
неко ли ко годи на реа ли зу ју овај,
за шко ле вео ма важан про грам
уна пре ђи ва ња кон ку рент но сти
сред њих шко ла путем побољ -
ша ња усло ва за изво ђе ње прак -
тич не наста ве. Мимо редов них
сред ста ва која при па да ју шко -
ла ма, из град ског буџе та се обра -
зов ним инсти ту ци ја ма на ова -
кав начин редов но пома же како
би обез бе ди ле додат на сред ства

Директор Илић презентује могућности Машинске школе
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Све до чи мо вре ме ну када жене
и мушкар ци могу изгле да ти
и по два де сет годи на мла ђи,
и то без хирур ги је. Опе ра ци -
је су сада заме ни ле анти еј -
џинг меди цин ска козме ти ка
и про це ду ре, као што су: филе -
ри, боток си, мезо ни ти, мезо -
те ра пи је, PRP…

Ове меди цин ске про це ду -
ре су мање инва зив не, пери -
од опо рав ка је знат но кра ћи
него код хирур шких мето да,
а и цена им је мно го нижа.
Оно што ства ра заблу ду, јесте
да не може те ура ди ти само
јед ну про це ду ру и мисли ти
да сте све ура ди ли за неко -
ли ко сто ти на евра. Ова кве
мето де зах те ва ју синер ги ју
више про це ду ра. Хија лу рон -
ским филе ри ма може те попу -
ни ти назо ла би јал не боре или
их може те кори сти ти испод

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

Заблу де о веч ној мла до сти

www.pancevac-online.rs

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Састој ци: 375 г бра шна, 250 г масла ца, јед но јаје, мало соли, нари ба на

лиму но ва кори ца, каши ка воћ ног сир ће та и две каши ке хлад не воде.

За надев: 300 г очи шће них виша ња, три каши ке шеће ра, 1,5

каши ка густи на.

При пре ма: Заме си ти прх ко тесто од наве де них састо ја ка, па

оста ви ти да сто ји 30 мину та у фри жи де ру. У међу вре ме ну при пре -

ми ти надев: вишње зајед но са соком који су пусти ле крат ко про ку -

ва ти, дода ти шећер и густин раз му ћен у мало хлад не воде. Све

крат ко кува ти док се не згу сне и охла ди ти.

Тесто поде ли ти на два дела и тан ко раз ви ти. На јед ну поло ви ну

теста рас по ре ди ти надев од виша ња у виду тра чи ца, а про стор

изме ђу њих пре ма за ти с мало хлад не воде. Пре кри ти дру гом поло -

ви ном теста, ути сну ти изме ђу фила и исе ћи штру дли це.

Сва ку иви цу теста још мало при ти сну ти да фил не би исцу рио

при ли ком пече ња и напра ви ти неко ли ко крат ких заре за по гор њој

повр ши ни штру дли ца. Пећи око 35 мину та у рер ни загре ја ној на

180 сте пе ни и пази ти да оста ну све тле боје. Пре слу же ња посу ти

шеће ром у пра ху.

Напо ме на: штру дли це се могу замо та ти и као рол ни це. У том слу -

ча ју тесто тре ба раз ви ти и рас по ре ди ти фил дуж иви це, пре кло пи ти

и исе ћи вишак теста, па затим сећи на мање пар чи ће дужи не 4-5

цен ти ме та ра.

За посну вари јан ту: маслац заме ни ти мар га ри ном и изо ста ви ти јаје.

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу 

„La cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blogspot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Штру дли це с вишња ма

Мобинг, узне ми ра ва ње и
шика ни ра ње на послу пред -
ста вља ју пси хич ко зло ста -
вља ње и пони жа ва ње дру ге
осо бе с циљем угро жа ва ња
њеног угле да, части, људ ског
досто јан ства и инте гри те та,
све до ели ми на ци је с рад ног
места.

Ако при па да те кате го ри -
ја ма одго вор них, вред них,
енер гич них, кре а тив них и
морал них људи, који про мо -
ви шу нове иде је и тим ски
рад, вели ка је веро ват но ћа
да ћете бити жртва мобин га
на послу. Ви сте запра во
„реме ти лач ки фак тор” за оне
који дола зе на функ ци је и
одго вор на рад на места по
прин ци пу послу шно сти,
непо ти зма и нега тив не
кадров ске селек ци је. У
таквим окол но сти ма напре -
дак и опста нак колек ти ва
пре ста ју да буду при о ри те -
ти, а пра ви ла по који ма се
вред ну ју запо сле ни бива ју
зама гље на неким дру гим
вред но сним нор ма ма, ого ва -
ра њем, исме ва њем, изми -
шља њем при ча о жртви и
њеном при ват ном живо ту,
игно ри са њем и одби ја њем
кому ни ка ци је с њом, изо ла -
ци јом и пона ша њем као да

жртва не посто ји. Она се не
пози ва на зајед нич ке састан -
ке или дру же ња коле га. Њен
рад је стал но пред мет кри -
ти ке, ома ло ва жа ва ња, пре те -
ра не кон тро ле и кажња ва ња.
Од жртве се зах те ва ју спо -
соб но сти које она не посе ду -
је, а одре ђи ва њем крат ких
роко ва наво ди се на гре шку
и изла же стре су. Шика ни ра -
ње иде до те мере да се запо -
сле ни при си ља ва да оба вља
посло ве који нару ша ва ју
њего во здра вље, пре ти му се
физич ки, не допу шта му се
кори шће ње годи шњег одмо -
ра и сло бод них дана.

После ди це по здра вље
мобин го ва не осо бе су више -
стру ке и вео ма штет не. Од
физич ких поре ме ћа ја нај че -
шћи су хро нич ни умор,
мрша вље ње или пре те ра но
гоје ње, про бав не смет ње,
неса ни ца, сма њен иму ни тет,
пове ћа на потре ба за алко хо -
лом, седа ти ви ма, цига ре та -
ма... Пси хич ки поре ме ћа ји
мани фе сту ју се поја вом
депре си је, анк си о зно сти,
губит ка моти ва ци је и енту -
зи ја зма. Жртва мобин га
поста је ири та бил на, забо рав -
на, екс пло зив на, с губит ком
кон цен тра ци је и некри тич -
ним пона ша њем. Јавља ју се
поро дич ни и брач ни про бле -
ми, суи ци дал не иде је.
Мобинг у осам про це на та
дово ди до пост тра у мат ског
стре сног дога ђа ја, а у вели -
ком бро ју здрав стве не смет -
ње пре ла зе у хро нич ну болест,
дово де до трај ног инва ли ди -
те та, напу шта ња рад ног
места, па чак и до само у би -
ства.

О све тлим при ме ри ма бор -
бе про тив мобин га и могућ -
но сти ма да се избо ри мо са
овим злом биће више речи
за две неде ље.

После ди це мобин га

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Пре гле ди се оба вља ју
субо том, а зака зу ју 
се рад ним дани ма од
7 до 14 сати путем
теле фо на 
013/21-90-900 и
013/21-90-903.

очи ју због под оч ња ка (на
годи ну дана); боток сом може -
те испра ви ти боре на челу и
око очи ју (на три до чети ри
месе ца); мезо ни ти ма може -
те ура ди ти лиф тинг доње
реги је вили це и побољ ша ти
изглед вра та и декол теа (на
годи ну дана); мезо те ра пи јом
може те вра ти ти кожи хија -
лу рон, вита ми не и мине ра ле
(на месец до два); PRP (крв -
на пла зма) трет ман може те
кори сти ти за ства ра ње кола -
ге на (на три до чети ри месе -
ца се пона вља)… Рет ко када
је довољ но ура ди ти само јед -
ну про це ду ру, већ сва ка зах -
те ва сле де ћу да бисмо били
задо вољ ни резул та ти ма.

Често се козме ти ча ри сусре -
ћу с пита њем шта је ура ди ла
та и та јав на лич ност да би
изгле да ла тако мла до. Одго -
вор је да је ура ди ла све што
су јој док то ри пре по ру чи ли –
пуно поме ну тих мето да, као
и да их редов но одр жа ва. То
све мно го кошта, али ако је с
мером, испла ти се. Заблу да
је да може те само јед ну про -
це ду ру ура ди ти јед ном и нада -
ти се резул та ти ма какве има -
ју позна те лич но сти.

На кра ју, да би се резул та -
ти свих тих про це ду ра при ка -
за ли у пуном сја ју, потреб но
је одр жа ва ти лице козме тич -
ким трет ма ни ма за негу, јер
нега, пре све га она на дуге
ста зе, даје нај бо ље резул та те.

Завод за здрав стве ну зашти ту
рад ни ка „Пан че вац” уско ро ће
бити нај ве ро ват ни је једи на при -
ват на уста но ва у Срби ји у којој
ће се, поред стан дард них мето -
да пре гле да срца ултра зву ком,
оба вља ти и тран се зо фа ге ал на
ехо кар ди о гра фи ја (ТЕЕ), тач -
ни је ултра звуч ни пре глед срца
пре ко јед ња ка. Ову врсту пре -
гле да ради ће dr sc. med. Сло -
бо дан Томић, који у Заво ду
„Пан че вац” субо том већ оба -
вља спе ци ја ли стич ке пре гле де
и ултра звук срца пре ко груд -
ног коша.

Овај врсни кар ди о лог је док тор
меди цин ских нау ка и маги стар
нау ка из обла сти кар ди о ло ги је.
Он нешто више од два де сет пет
годи на ради на Оде ље њу неин -
ва зив не дијаг но сти ке срца
Инсти ту та за кар ди о ва ску лар -
не боле сти „Деди ње” у Бео гра -
ду. Током сво је кари је ре оба -
вио је више од 4.000 тран се зо -
фа ге ал них пре гле да и бар пет
пута више оних, услов но рече -
но, „обич них” – тран сто ра кал -
них, одно сно пре гле да ултра -
зву ком пре ко груд ног коша.

Док тор Сло бо дан Томић је
виши истра жи вач и бави се
науч но и стра жи вач ким радом,
а њего ви радо ви обја вље ни су
у воде ћим свет ским и дома -
ћим меди цин ским часо пи си -
ма. Аутор је моно гра фи је о
пери кард ним изли ви ма код
паци је на та код којих се врше
опе ра ци је на срцу, a зани мљи во
је да је један његов рад увр -
штен у пре сти жни свет ски уџбе -
ник „Бра ун вал до ва кар ди о ло -
ги ја” („Braunwald’s Heart Dise-
ase”). Про шле годи не је из
штам пе иза шла њего ва књи га
„Прак тич на тран се зо фа ге ал на
ехо кар ди о гра фи ја”, којом је
кру ни сан цело ку пан његов рад.
Књи гу је Меди цин ски факул -

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: СЛО БО ДАН ТОМИЋ, ДОК ТОР МЕДИ ЦИН СКИХ НАУ КА

УСКО РО ПРЕ ГЛЕ ДИ СРЦА ГУТА ЊЕМ СОН ДЕ

њих ће се при ме ни ти, зави си од
дела срца који се посма тра и од
оно га што је самим пре гле дом
потреб но уста но ви ти. У слу ча је -
ви ма када је немо гу ће поста ви -
ти дијаг но зу обич ним, тран сто -
ра кал ним ултра зву ком, ради се
тран се зо фа ге ал на ехо кар ди о гра -
фи ја, која под ра зу ме ва да срце
посма тра мо пре ко јед ња ка, након
што паци јент про гу та сон ду. Ова
мето да ради се на само неко ли -
ко вели ких кли ни ка у Срби ји,
тако да ће Пан чев ци ма сигур но
мно го зна чи ти то што ће уско ро
има ти могућ ност да такав пре -
глед оба ве у свом гра ду.

• Које инди ка ци је упу ћу ју на
то да тре ба оба ви ти тран се зо -
фа ге ал ни пре глед?

– Ова мето да је инди ко ва на
у ситу а ци ја ма када налаз тран -
сто ра кал ног пре гле да није
довољ но јасан да би се пре ци -
зно одре ди ле дијаг но за и тера -
пи ја или у слу ча је ви ма када је
при ка зи ва ње одре ђе них срча -
них струк ту ра непот пу но. Има
дело ва срца који се не могу
виде ти тран сто ра кал ном ехо -
кар ди о гра фи јом, као што су,
реци мо, аури ку ла леве прет ко -
мо ре или уну тра шњи слој груд -
не аор те. Исто тако, овај пре -
глед је нео п ход но ура ди ти у
слу ча ју одре ђе них поре ме ћа ја,
попут митрал не инсу фи ци јен -
ци је, дисек ци је аор те, инфек -
тив ног ендо кар ди ти са, као и
код вели ког бро ја уро ђе них
срча них мана. Њена при ме на
је вео ма важна и током опе ра -
тив них захва та на срцу.

• Како се при пре ми ти за
тран се зо фа ге ал ну ехо кар ди о -
гра фи ју?

– Овај пре глед спа да у полу -
ин ва зив не дијаг но стич ке мето -
де и ако га изво ди обу чен ехо -
кар ди о гра фер, без бе дан је, што
зна чи да се не оче ку ју ком пли -
ка ци је. Зах те ва да паци јент не
узи ма хра ну и теч ност чети ри
до шест сати пре пре гле да, да
мора да доби је кси ло ка ин ску
локал ну ане сте зи ју у грло, налик
оној коју дају сто ма то ло зи, као
и бла гу седа ци ју пре ко вене,
која се даје само да би се паци -
јент опу стио. Јед на од пред но -
сти ове мето де јесте у томе што
она није ску па, за раз ли ку од,
реци мо, ске не ра, маг нет не резо -
нан це и дру гих ради о и зо топ -
ских мето да које изи ску ју не
само више сред ста ва већ и више
вре ме на и ком пли ко ва ни је су
за паци јен та.

• Како изгле да сам пре глед?
– Мето да је вео ма лага на.

Про ве ри се да паци јент нема
или није имао обо ље ње јед ња -
ка или да нема про бле ма с гута -
њем хра не. Тако ђе, у слу ча ју
да паци јен ти узи ма ју леко ве

про тив згру ша ва ња крви, оба -
ве зно је лабо ра то риј ски уста -
но ви ти да им слу чај но није раз -
ре ђе на крв. Уко ли ко су ти кри -
те ри ју ми задо во ље ни, пре ла зи
се на пре глед. Паци јент лежи
на левом боку и потреб но је да
загри зе мали пла стич ни штит -
ник, кроз који се потом уво ди
тан ко сави тљи во цре во дужи -
не 110 цен ти ме та ра. Када врх
сон де пре ђе пре ко базе јези ка
и дође до зад њег зида ждре ла,
паци јент тре ба да напра ви акт
гута ња како би се сон да уба ци -
ла у јед њак. У том тре нут ку
може само да се осе ти бла га
муч ни на, мањи нагон на повра -
ћа ње или недо ста так вазду ха,
што тра је све га неко ли ко секун -
ди. Паци јент наста вља да лежи
у истом поло жа ју дишу ћи на

нос. Пре глед, зави сно од обо -
ље ња, не тра је дуже од пет до
десет мину та. Резул тат је одмах
досту пан.

• Када се оба вља ју пре гле ди
у Заво ду „Пан че вац”?

– Спе ци ја ли стич ки пре гле -
ди и ЕКГ или ултра звук пре ко
груд ног коша се већ оба вља ју
субо том, а уско ро ће паци јен ти
моћи да ура де и тран се зо фа ге -
ал ну ехо кар ди о гра фи ју. О тач -
ном тер ми ну почет ка оба вља ња
ових пре гле да заин те ре со ва ни
ће моћи да се инфор ми шу
путем теле фо на Заво да 013/21-
90-900 и 013/21-90-903 рад -
ним дани ма од 7 до 14 и субо -
том од 7 до 12 сати. Ово су
ујед но и бро је ви теле фо на путем
којих се већ сада могу зака за ти
оста ле врсте пре гле да срца.

тет већ при хва тио као уџбе ник
за пост ди плом ско уса вр ша ва -
ње. Иако наве де на у нај кра ћим
црта ма, ова импре сив на био -
гра фи ја довољ но гово ри о томе
каквог струч ња ка у Пан че ву
има ју на рас по ла га њу сви они
који ма је нео п ход на било која
врста пре гле да срца.

Завод „Пан че вац” рас по ла -
же савре ме ним ултра звуч ним
апа ра том на коме се срце може
пре гле да ти при ме ном низа раз -
ли чи тих тех ни ка. Ипак, пажњу
посеб но при вла чи могућ ност
пре гле да „гута њем сон де”, јер
се он до сада није могао оба -
ви ти ниг де у Пан че ву.

ПАН ЧЕ ВАЦ: По чему се
тран се зо фа ге ал на ехо кар ди о -
гра фи ја раз ли ку је од оста лих
тех ни ка ултра звуч ног пре гле -
да срца?

СЛО БО ДАН ТОМИЋ: У већи -
ни здрав стве них уста но ва у Срби -
ји уоби ча је на је трансторaкална
ехо кар ди о гра фи ја, тач ни је ултра -
звуч ни пре глед срца насла ња њем
посеб не сон де на груд ни кош
паци јен та. У окви ру тран сто ра -
кал ног ултра зву ка посто ји низ
раз ли чи тих тех ни ка, а која од



Након што је изгубио воље-
ну супругу, Лук је остао сам
с тугом и троје деце. Али
сачекало га је нешто што није
очекивао – на поду је прона-
шао плаву коверту с нажвр-
љаним његовим именом.
Било је то писмо написано
пре скоро годину дана, само
прво од многих која ће доби-
ти. Уверен је да их је напи-
сала његова жена, али ко их
доставља? Како његова опсед-
нутост писмима расте, Лук
открива давно заборављене
тајне због којих ће преиспи-
тати све што је мислио да
зна о Натали.

„Кад ме не буде” поставља
важна питања с којима се
суочавају сви они који изгу-
бе драге особе: шта сада и

како даље? Али љубав је веч-
на – у писаним речима и
сећањима, у обећањима за
која никада није прекасно да
их испунимо.

ДРУШТВО
Четвртак, 1. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас коли ко вре -
ме на про во ди те у купо ви ни
намир ни ца. „Пан че вац” и
изда вач ка кућа „Вул кан изда -
ва штво” при пре ми ли су по
један при ме рак књи ге „Срећ -
не три де се те” Луси Вајн за
два наша чита о ца или чита -
тељ ке који су нај кре а тив ни -
је одго во ри ли на то пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:

„У купо ви ни намир ни ца
потро шим тач но оно ли ко
вре ме на коли ко имам нов ца
у нов ча ни ку.” 063/8434...

„Увек се у тржном цен тру
задр жим дуго. Нај пре раз -
гле дам шта све нећу да
купим, па онда бацим поглед
да видим шта је на акци ји и
на кра ју купим век ну хле ба
и сто гра ма сала ме и пра вац
кући на гозбу.” 064/3626...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -
а тив ни јих одго во ра на пита -
ње коли ко често гле да ју пред -
ста ве. Они ће осво ји ти по
један при ме рак књи ге „Алеф”
Пау ла Кое ља. То изда ње моћи
ће да у књи жа ри „Иси до ра
Секу лић” у „Авив пар ку”, од
наред ног утор ка, пре у зму
ауто ри сле де ћих одго во ра:

„Сва ки пут кад су на ТВ-у
вести! Врхун ска тра ги ко ме -
ди ја!” 063/1012...

„Кад год коле ги ни ца зака -
сни на посао, а шеф је пита
због чега није сти гла на вре -
ме. То тре ба да чује те! Про -
ма ши ла је зани ма ње, тре ба -
ло је да пише сце на ри је и да
режи ра!” 064/3110...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наград на пита ња потра -
жи те на стра ни ца ма овог бро -
ја „Пан чев ца”. Д. К.

Два читаоца који до среде, 7. марта, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како вам се
допала серија ’Немањићи – рађање краљевине’?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Јулијин одговор” Глена Диксона. Најбо-
ље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде
се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Када му љубав презриво
окрене леђа, Глен Диксон
учини нешто необично. Отпу-
тује у Верону. Када се тамо
нађе, добровољно се јавља да
одговара на хиљаде писама
која стижу Шекспировој Јули-
ји, писама напуштених
љубавника из свих крајева
света који жуде да проникну
у тајне људског срца.

У заносној Верони Глен учи
обичаје њених житеља и почи-
ње да се бави откривањем
истине о Ромеу и Јулији. Јесу
ли ти љубавници заиста посто-
јали? Јесу ли живели у Веро-
ни? Зашто већ вековима живе
у нашим срцима? И чему могу
да нас науче о љубави? Исто-
времено он нам прича о Клер
и њеној неузвраћеној љуба-
ви. Да ли је она истински
била његова сродна душа, или
је, попут Розалинде из Шек-
спировог класика, пуки пред-
мет заљубљености који избле-
ди чим му у живот уђе њего-
ва права Јулија?

Када се врати кући у Кана-
ду и поново преузме дужно-
сти наставника енглеског јези-
ка, Глен се подухвата читања
„Ромеа и Јулије” са својим уче-
ницима, које суочава са идеа-
лом љубави. Али у занимљи-
вом преокрету судбине и сре-
ће његови ученици – заједно с
једном старом пријатељицом
– подучавају га правом значе-
њу љубави и губитка.

„Јулијин одговор” Глена Диксона

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Кад ме не буде” Емили Бликер

Два читаоца који до среде, 7. марта, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико често купу-
јете обућу?”, наградићемо по једним примерком књиге „Кад ме не
буде” Емили Бликер. Најбоље 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.

ДРЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ВЕСЛА ЊУ НА ЕРГО МЕ ТРИ МА

СТА НО ЈЕ ВИЋ НАЈ БО ЉИ У СРБИ ЈИ
После жесто ких
при пре ма у Фран цу ској,
успео је први тест 

У Хали спор то ва „Ран ко Жера -
ви ца” на Новом Бео гра ду у субо -
ту, 24. фебру а ра, одр жа но је
прво зва нич но веслач ко так -
ми че ње у овој годи ни – Првен -
ство Срби је у весла њу на ерго -
ме три ма. Пре ко 500 уче сни ка
свих кате го ри ја, од сени о ра до
пио ни ра, поку ша ло је да оства -
ри свој нај бо љи резул тат на
ерго ме тру и да се домог не титу -
ле шам пи о на Срби је.

Еки па Веслач ког клу ба
Тамиш, пред во ђе на сво јим нај -
бо љим так ми ча ром Мило шем
Ста но је ви ћем, насту пи ла је са
24 весла ча у свим кате го ри ја -
ма. После жесто ких при пре ма
које је репре зен та ти вац Срби је
Милош Ста но је вић оба вио у у
Фран цу ској, уз аси стен ци ју свог
тре не ра Седри ка Тоу бла на,
његов први тест било је упра во
субот ње над ме та ње.

У жесто кој кон ку рен ци ји
репре зен та ти ва ца и олим пи ја -
ца Срби је попу лар ни Стан че
био је нај бо љи у кате го ри ји
лаких весла ча.

– Врло сам задо во љан оства -
ре ним резул та том; шест мину -
та и 11 секун ди на 2.000 мета -
ра пока зу је да се у при прем -
ном пери о ду добро и жесто ко
ради ло. Овај резул тат је за три
секун де бољи од доса да шњег

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Вре ме је новац

Сати ри чар Зоран Т. Попо вић
обја вио је нову књи гу афо ри -
за ма, под насло вом „Сит но,
калу ђер ски!”, у изда њу Удру -
же ња књи жев ни ка и књи жев -
них пре во ди ла ца Пан че ва.

У њој се нала зе афо ри зми
који гово ре о про бле ми ма који
про из ла зе из мушко-жен ских
одно са, као на при мер: „Жене
се са мном осе ћа ју сигур но. Не
сме ништа да им деси”; „Ја сам
мојој жени испу нио све сно ве.
Отад не може да спа ва”; „Мојој
жени није важно да је музи ка
грч ка. Она раз би ја тањи ре по

кући увек кад је ја дове дем у
сев дах”; „И кроз шпи јун ку моја
ком ши ни ца пра ти ситу а ци ју,
као они из сате ли та”.

Попо вић је до сада обја вио
десет збир ки афо ри за ма, засту -
пљен је у више дома ћих и стра -
них анто ло ги ја и збор ни ка сати -
ре и пре во ђен је на мно ге стра -
не јези ке. Добит ник је Новем -
бар ске награ де Гра да Пан че ва
за 2011. годи ну у обла сти кул -
ту ре, као и број них при зна ња
на дома ћим и реги о нал ним,
али и међу на род ним фести ва -
ли ма. За књи гу „Даће бог, ако

бог да” награ ђен је дру ги пут
награ дом „Радо је Дома но вић”,
награ дом „Типар“ на нај ве ћем
реги о нал ном фести ва лу „Вуко
Беза ре вић” и награ дом Бео -
град ског афо ри сти чар ског кру -
га за нај бо љу књи гу афо ри за ма
у 2015. годи ни. У сеп тем бру
2016. годи не осво јио је прву
награ ду у кате го ри ји афо ри зми
на извор ном јези ку за стра не
ауто ре на так ми че њу „Тори но
украт ко”, коју доде љу је Ита ли -
јан ско удру же ње афо ри сти ча -
ра и Кул тур на асо ци ја ци ја „Свет
иде ја” из Ита ли је. М. М. В.

НОВА КЊИ ГА ЗОРА НА Т. ПОПО ВИ ЋА

Афо ри зми о мушко-жен ским одно си ма

Око 60 так ми ча ра и так ми -
чар ки из девет срп ских клу бо -
ва над ме та ло се на осмом тур -
ни ру у бад мин то ну који носи
назив „Јуни ор ски куп – Пан -
че во 2018”. Так ми че ње је одр -
жа но у сали ОШ „Јован Јова -
но вић Змај” у неде љу, 25.
фебру а ра, а орга ни за то ри су
били БК Пан че во и Бад мин -
тон савез Срби је, под покро ви -
тељ ством Мини стар ства омла -
ди не и спор та Репу бли ке Срби -
је, Спорт ског саве за Пан че ва и
Гра да Пан че ва.

– Пре за до во љан сам што смо
у Пан че ву има ли још један сво -
је вр сни пра зник бад мин то на.
Тур нир је био сја јан, с мно го
ква ли тет них мече ва. Жао ми

је што је ове годи не уче ство -
вао мањи број игра ча и игра -
чи ца него про шле. Овом при -

ли ком захва љу јем сви ма који
су несе бич но помо гли да се
овај тур нир одр жи – рекао је

Иван Кова че вић, пред сед ник
БК-а Пан че во.

Као и увек, запа же не резул -
та те оства ри ли су и наши мла ди
сугра ђа ни. Меда ље су осво ји -
ли: Петар Радо нић (БК Пан че -
во), Миха ји ло Виг (БК Дина -
мо), Мио на Фили по вић (БК
Пан че во), Маша Алек сић (БК
Пан че во), Мари ја Самар џи ја
(БК Дина мо), Вања Бокан и
Миха ји ло Виг (БК Дина мо),
Маша Алек сић и Мио на Фили -
по вић (БК Пан че во), Мари ја
Самар џи ја и Ката ри на Виг (БК
Дина мо), Сте фан Мија то вић
(БК Пан че во), Михај ло Бор ка
(БК Пан че во) и Алек сан дар
Јови чић и Сте фан Мија то вић
(БК Пан че во). A. Ж.

ЈУНИ ОР СКИ КУП – ПАН ЧЕ ВО 2018.

Бадминтон освојио град

држав ног рекор да, који сам
поста вио 2015. годи не. Сле де -
ћа ета па у при прем ном пери о -
ду почи ње већ 28. фебру а ра,
када одла зим у Маја ми, где
посто је изван ред ни кли мат -
ски усло ви за весла ње. Циљ
је да брзи ну са ерго ме тра

„пре ба цим” у чамац и да изве -
слам што више кило ме та ра
до првих веслач ких рега та у
апри лу – први је комен тар
Мило ша Ста но је ви ћа после
осво је не шам пи он ске титу ле.

Моти ви са ни добрим насту -
пом свог капи те на, мла ди

весла чи Тами ша оства ри ли
су сво је нај бо ље резул та те на
ерго ме три ма.

Нај ве ћи напре дак пока за -
ли су Игњат Радо ва но вић и
Лазар Мла де нов, који ма је
ово прва јуни ор ска годи на.
Коста Нова ко вић, веслач,
мла ди тре нер Тами ша и сту -
дент ДИФ-а, дао је сво јим
пуле ни ма одли чан при мер
како се весла осва ја њем сре -
бр не меда ље у кате го ри ји сту -
де на та. Коли ко је његов резул -
тат добар, пока зу је и то што
је испред њега био само
репре зен та ти вац Срби је у
весла њу Душан Слав нић.

– Задо во љан сам постиг ну -
тим резул та ти ма. Оства ри ли смо
оно што смо пла ни ра ли, титу лу
у сени ор ској кон ку рен ци ји и
уче шће већег бро ја мла дих так -
ми ча ра, који су изве сла ли сво је
лич не рекор де, што нам је доне -
ло пето место у укуп ној кон ку -
рен ци ји веслач ких клу бо ва из
Срби је, а прво место у Вој во ди -
ни – иста као је тре нер весла ча
Тами ша Милан Сми лић.

Посеб ну пажњу на так ми че -
њу при ву кли су вете ра ни Тами -
ша, који су изма ми ли мно го -
број не апла у зе публи ке. Јован
Опа чић, Алек сан дар Вуч ко вић,
Алек сан дар Цве тић, Милан
Лаза ров и Гор да на Крстић осво -
ји ли су нај сјај ни је меда ље у
сво јим гру па ма. 

А. Живковић



Стра да ње Јевре ја током Дру гог
свет ског рата и Холо ка у ста не
сме да се забо ра ви – гесло је
којим се руко во де број не сред ње
шко ле у Фран цу ској. У име тога,
оне за сво је ђаке и про фе со ре
сва ке годи не орга ни зу ју путо ва -
ња током којих оби ла зе спо ме -
ни ке на мести ма наци стич ких
лого ра широм Евро пе и дру га
места јевреј ског стра да ња. Захва -
љу ју ћи томе њих шезде се то ро из
фран цу ског гра да Кутан са посе -
ти ло је про шле субо те наш град.

Посе та Пан че ву била је део
њихо вог путо ва ња по Евро пи,
које су запо че ли у Софи ји, а
завр ши ће га оби ла ском нека -
да шњег наци стич ког кон цен -
тра ци о ног лого ра Аушвиц.

Током борав ка у Пан че ву они
су у прат њи дома ћи на из Јевреј -

ске општи не Пан че во и Мила -
на Јак ши ћа, бив шег дирек то -
ра Исто риј ског архи ва у нашем
гра ду, оби шли нека да шњи
наци стич ки логор Сви ла ра и
спо ме ник Стра ти ште, места где
су наци сти у Дру гом свет ском
рату мучи ли и стре ља ли вели -
ки број Јевре ја и људи дру гих
наци о нал но сти.

Пред сед ник Јевреј ске општи -
не Пан че во Давид Мон ти јас
изја вио је рани је за „Пан че -
вац” да је у Сви ла ри током
1941. годи не био затво рен вели -
ки број Јевре ја. Пре ма њего -
вим речи ма, то место је тада
било сабир ни логор из кога су
немач ки вој ни ци одво ди ли
мушкар це у логор Топов ске
шупе, а жене и децу у логор
Ста ро сај ми ште у Бео гра ду.

Мон ти јас је рекао и да су у
ноћи изме ђу 14. и 15. авгу ста
1941. годи не немач ки вој ни ци
похап си ли гото во све Јевре је
који су живе ли у Пан че ву и у
дру гим мести ма у јужном Бана -
ту, након чега су их затво ри ли
у Сви ла ру.

– На осно ву при ку пље них
пода та ка може се рећи да су
Јевре ји који су пре почет ка
Дру гог свет ског рата живе ли у
Срби ји нај ви ше стра да ли у Пан -
че ву и у јужном Бана ту. Више
од шест хиља да њих стре ља но
је на месту где се данас нала зи
спо ме ник Стра ти ште, на Јабуч -
ком путу, зајед но с још неко -
ли ко хиља да Срба и Рома –
рекао је Мон ти јас.

Пово дом посе те ђака из
Фран цу ске Пан че ву реа го вао

је Роберт Саба дош, пред сед -
ник Саве за јевреј ских општи -
на Срби је. Он је изја вио да
јевреј ска зајед ни ца у нашој
држа ви подр жа ва орга ни зо ва -
ње таквих акци ја, јер је важно
да нове гене ра ци је на Запа ду
раз у ме ју шта се током Дру гог
свет ског рата деша ва ло на
нашим про сто ри ма. Он је додао
да сећа ње на жртве Дру гог свет -
ског рата све више бле ди, што
није добро, због чега ево ци ра -
ње успо ме на на тра гич не дога -
ђа је из про шло сти пома же да
се они више никад не поно ве.

Пре два де сет годи на шип тар -
ски теро ри сти су током суко ба
с нашом поли ци јом на Косо ву
и Мето хи ји уби ли пето ри цу
при пад ни ка Поли циј ске упра -
ве Пан че во: Миро сла ва Вуј ко -
ви ћа, Гора на Радој чи ћа, Дра -
го љу ба Шуко ви ћа, Петра Рај -
ко ви ћа и Жељ ка Кирх не ра.

Иако је про шло мно го вре -
ме на отка ко су стра да ли на
дужно сти, сећа ње на њих не
бле ди и они нису забо ра вље ни.
О томе воде рачу на како њихо -
ве коле ге у пан че вач кој поли -
циј ској упра ви, тако и чла но ви
Син ди ка та срп ске поли ци је, који
су и ове годи не у Хали спор то -
ва на Стре ли шту орга ни зо ва ли
мемо ри јал ни фуд бал ски тур -
нир „Јужно ба нат ски херо ји”.

Пози ву ССП-а да при су ству -
ју овом дога ђа ју, при ре ђе ном

ради сећа ња на настра да ле
коле ге, ода зва ле су се све поли -
циј ске упра ве у Срби ји и посла -
ле су сво је фуд бал ске еки пе,
што пока зу је да сма тра ју тур -
нир важним. Отва ра ње су сво -
јим при су ством уве ли ча ли чла -
но ви поро ди ца поги ну лих при -
пад ни ка ПУ Пан че во, као и
Саша Павлов, гра до на чел ник,
Нико ла Попо вац, начел ник

Поли циј ске упра ве у нашем
гра ду, Лазар Рани то вић, пред -
сед ник ССП-а, и Бра ни слав
Симо но вић, пред став ник
Дирек ци је поли ци је.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма,
Саша Павлов је рекао да Град -
ска упра ва Пан че ва подр жа ва
одр жа ва ње овог тур ни ра, јер
нијед на држа ва није пра ва ако
нема исто ри ју и сећа ње на њу.

Небој ша Ристић, пред сед ник
Реги о нал ног цен тра ССП-а у
Пан че ву, рекао је да настра да -
ли поли цај ци ника да неће бити
забо ра вље ни, а да ће чла но ви
њихо вих поро ди ца увек моћи
да рачу на ју на помоћ.

– Иако је овај тур нир посве -
ћен настра да лим поли цај ци ма
из Поли циј ске упра ве Пан че -
во, он је при ли ка да се сети мо
и дру гих коле га широм Срби је
који су стра да ли док су били на
дужно сти. Они су дали живо те
ради без бед но сти свих гра ђа на
Срби је – иста као је Лазар Рани -
то вић, пред сед ник ССП-а.

Након отва ра ња тур ни ра
пред став ни ци син ди ка та и
Поли циј ске упра ве су са чла -
но ви ма поро ди ца настра да лих
поли ца ја ца поло жи ли вен це на
њихо ве гро бо ве.

При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва у Пан -
че ву, у сарад њи са Без бед но -
сно-инфор ма тив ном аген ци -
јом, запле ни ли су три кило -
гра ма и осам сто гра ма мари -
ху а не и ухап си ли В. К. (1992),
А. А. (1998), С. К. (1997) и
јед ног мало лет ни ка (сви из
Поду је ва) због посто ја ња
осно ва сум ње да су извр ши -
ли кри вич но дело нео вла -
шће на про из вод ња и ста вља -
ње у про мет опој них дро га.

Поли цај ци су их зау ста ви -
ли у јед ном ком би ју у Белој
Цркви при ли ком кон тро ле
сао бра ћа ја и током пре тре са
тог вози ла про на шли су
мари ху а ну сакри ве ну у бун -
ке ру товар ног сан ду ка.

По нало гу Вишег јав ног
тужи ла штва у Пан че ву, тро -

ји ци осум њи че них одре ђен
је 48-часов ни при твор, а
након тога ће уз кри вич ну
при ја ву бити при ве де ни над -
ле жном тужи о цу. Четвр ти
ухап ше ни, мало лет ник, при -
ве ден је суди ји за мало лет -
ни ке Вишег суда у Пан че ву.

Поли циј ска упра ва у нашем
гра ду саоп шти ла је и да ће
под не ти кри вич ну при ја ву
про тив четр де сет тро го ди шњег
мушкар ца из око ли не Сме -
де ре ва због посто ја ња осно -
ва сум ње да је извр шио кри -
вич но дело недо зво љен про -
мет акци зних про из во да.

Током кон тро ле сао бра ћа -
ја у Кови ну 27. фебру а ра у
пут нич ком вози лу којим је
осум њи че ни упра вљао, про -
на ђе но је више од педе сет
кило гра ма суше ног дува на.

ХРОНИКА
Четвртак, 1. март 2018.
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Посеб на суд ска 
оде ље ња истра жи ва ће
све слу ча је ве у који ма
се сум ња 
на махи на ци је

У њима ће ради ти
суди је и форен зи ча ри
који су про шли 
посеб ну обу ку и све
без бед но сне про ве ре

Од 1. мар та у вишим судо ви ма
у Бео гра ду, Новом Саду, Нишу
и Кра ље ву почи њу да раде
посеб на оде ље ња за сузби ја ње
коруп ци је. То је јед на од нај -
ва жни јих нови на у Зако ну о
орга ни за ци ји и над ле жно сти
држав них орга на у сузби ја њу
орга ни зо ва ног кри ми на ла, теро -
ри зма и коруп ци је који почи -
ње да се при ме њу је од овог
месе ца.

Како је изве сти ла Радио-теле -
ви зи ја Срби је, нај ви ше посла
има ће Посеб но оде ље ње за
сузби ја ње коруп ци је у Вишем
суду у Бео гра ду. Запо сле ни у
њему ће испи ти ва ти коруп тив -
на кри вич на дела на тери то -
ри ји Апе ла ци о ног суда у пре -
сто ни ци, где живи око три
мили о на људи.

Алек сан дар Сте па но вић,
пред сед ник Вишег суда у Бео -
гра ду, обја снио је да ће ново
оде ље ње у том суду про це су и -
ра ти кри вич на дела као што су
пре ва ра у оба вља њу при вред не
делат но сти, про не ве ра у оба -
вља њу при вред не делат но сти,
зло у по тре ба поло жа ја одго вор -

ПОЧИЊЕ ПРИМЕНА ВАЖНОГ ЗАКОНА

ДРЖА ВА ИНТЕН ЗИ ВИ РА БОР БУ 
ПРО ТИВ КОРУП ЦИ ЈЕ

ног лица, зло у по тре ба у вези с
јав ном набав ком, као и дру га
кри вич на дела која су уве де на
након изме на и допу на Кри -
вич ног зако ни ка од 24. новем -
бра 2016. годи не.

У над ле жно сти Посеб ног оде -
ље ња у Вишем суду у Бео гра ду
биће и спор ни поступ ци јав -
них набав ки, како они мање
вред но сти, тако и дру ги.

У Посеб ном оде ље њу ради -
ће седам суди ја које има ју дуго -
го ди шње иску ство у про це су и -
ра њу кри вич них дела и испу -
ња ва ју све про пи са не закон ске
усло ве. Они су про шли спе ци -
јал ну обу ку, као и све пред ви -
ђе не без бед но сне про ве ре како
би се утвр ди ло посто је ли неке
смет ње у вези са зашти том јав -

УСПЕ ШНО ЗАВР ШЕ НЕ АКЦИ ЈЕ

Ухап ше ни пре про дав ци
дро ге с Косо ва

ног порет ка и без бед но шћу
Срби је.

Новим зако ном о бор би про -
тив коруп ци је, који почи ње да
се при ме њу је од 1. мар та, пред -
ви ђе но је и да суди је у посеб -
ним оде ље њи ма у вишим судо -
ви ма, у скла ду са европ ском
прак сом, интен зив но сара ђу ју
с поли ци јом и дру гим репре -
сив ним држав ним орга ни ма.

За то ће бити заду же ни „слу -
жбе ни ци за везу”, а биће фор -
ми ра не и „удар не гру пе” које
ће бити саста вље не од струч -
ња ка раз ли чи тих про фи ла, у
првом реду финан сиј ских
форен зи ча ра. Њихов зада так
ће бити пру жа ње помо ћи
тужи о цу и суди ја ма у ана ли -
зи нов ча них тран сак ци ја осум -

Страну припремио
Михајло

Глигорић

њи че них ради њихо вог кри -
вич ног гоње ња. Тиме ће дава -
ти кон кре тан допри нос бор -
би про тив коруп ци је, што је
један од кључ них усло ва за
ула зак наше земље у Европ -
ску уни ју.

Исти че мо и то да од 1. мар -
та више неће бити „круп них” и
мање важних слу ча је ва коруп -
ци је. Ново фор ми ра на посеб на
оде ље ња при вишим судо ви ма
истра жи ва ће све слу ча је ве у
који ма се осум њи че ни тере те
за сти ца ње про тив прав не имо -
вин ске кори сти до 200 мили о -
на дина ра, а слу ча је ви висо ке
коруп ци је, у који ма је реч о
већим изно си ма, биће у над -
ле жно сти Тужи ла штва за орга -
ни зо ва ни кри ми нал.

ОДР ЖАН МЕМО РИ ЈАЛ НИ ТУР НИР У ХАЛИ СПОР ТО ВА

Почаст страдалим полицајцима

ЂАЦИ И ПРО ФЕ СО РИ ИЗ ФРАН ЦУ СКЕ ПОСЕ ТИ ЛИ НАШ ГРАД

Сећа ње на погром Јевре ја

У Ули ци гене ра ла Петра Ара -
чи ћа 2 (у паса жу пре ко пута
згра де Град ске упра ве) про -
шле субо те су и зва нич но
отво ре не нове про сто ри је
Покре та вете ра на Вој во ди не.

У при су ству чла но ва те
орга ни за ци је, бора ца, рат них
вој них инва ли да, поро ди ца
палих бора ца, пред став ни ка
орга ни за ци је Све срп ски отаџ -
бин ски сабор из Бео гра да, с
којом Покрет вете ра на Вој -
во ди не добро сара ђу је, као и
при ват ни ка из нашег гра да
који пома жу актив но сти
Покре та, про сто ри је су отво -
ри ли пан че вач ки пред у зет -
ник Сло бо дан Вујо вић и пред -
сед ник Покре та Бра ни слав
Михај ло вић.

Након тога Бра ни слав
Михај ло вић je уру чио захвал -
ни це Сло бо да ну Вујо ви ћу,
Зора ну Пешев ском, Joсипу
Кир хо фу, Миле ту Гру ји ћу,
Пау Попо ву и дру ги ма који
су допри не ли раду Покре та.

Обра ћа ју ћи се гости ма,
Михај ло вић је рекао да ће
Покрет вете ра на Вој во ди не и
убу ду ће ради ти у корист сво -
јих чла но ва тако што ће се
бави ти зашти том њихо вих

борач ко-инва лид ских пра ва
и пру жа ти им бес плат ну
прав ну помоћ.

Он је наја вио да ће Покрет
и ове годи не, као и до сада,
сла ти рат не вој не инва ли де
бес плат но у бање, као и да

ће наста ви ти да спро во ди
пре да ва ња о пре вен ци ји наси -
ља у сред њим шко ла ма у
окви ру акци је „Вете ра ни у
пре вен ци ји наси ља код мла -
дих”, која се одви ја у више
гра до ва и општи на широм
Вој во ди не.

Михај ло вић је упо знао
госте и с тим да су чла но ви
Покре та вете ра на Вој во ди не
сами, без помо ћи дру гих,
изгра ди ли еко ло шко-еду ка -
тив ни камп у месту Лисо -
вић.

ОТВО РЕ НЕ ПРО СТО РИ ЈЕ 

ПОКРЕ ТА ВЕТЕ РА НА

Пома жу вете ра ни ма и
њихо вим поро ди ца ма

Здравствене, социјалне,
образовне и хуманитарне
организације, као и поједин-
ци који имају пројекте од
ширег друштвеног значаја и
ове године могу конкуриса-
ти за новац добијен од почи-
нилаца кривичних дела који
су се плаћањем спасли кри-
вичног гоњења.

Конкурс за ова средства од
тзв. опортунитета расписало
је Министарство правде
Србије на основу члана 283
Законика о кривичном
поступку и он траје до краја
марта. Обезбеђено је укупно
445 милиона динара или 100

милиона динара више него
претходне две године. Детаљ-
није информације могу се
наћи на интернет страници
Министарства правде
www.mprav de.gov.rs.

Подсећамо, из Панчева су
прошле године новац од опор-
тунитета добили Дом здра-
вља за пројекат „Унапређење
доступности здравствене
заштите пацијената на дија-
лизи” (4.500.000 динара) и
Основна школа „Јован Јова-
новић Змај” за пројекат
„Реконструкција старе фискул-
турне сале у вишенаменски
простор” (7.320.000 динара).

ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

Конкуришите за
новац од опортунитета



Банат ски Бре сто вац: Поче ли
су радо ви на уре ђе њу све ча -
не сале. Месна зајед ни ца
сагле да ва могућ но сти у вези
са изла ском у сусрет гра ђа -
ни ма заин те ре со ва ним за нове
гасне при кључ ке, а про блем
је то што се упра вљач мре же
„Мега про јект” нала зи у сте -
ча ју. Чим вре мен ски усло ви
дозво ле, ЈКП „Ком брест” запо -
че ће про лећ ну сад њу дрве ћа
и дру гог биља.

Банат ско Ново Село: Кому нал -
но пред у зе ће је од ЈКП-а „Гре -
ја ње” доби ло на поклон ками -
он скип стар десет годи на, који
ће му бити од вели ке кори сти
при ли ком укла ња ња дивљих
депо ни ја. Удру же ње жена
„Ново се љан ке/Boboacele” при -
ре ди ће у неде љу, 4. мар та, од
12 сати, у Дому кул ту ре, четвр -
ту изло жбу руч них радо ва „У
сусрет Осмом мар ту”.

Доло во: Жур ка наме ње на
љуби те љи ма музи ке разних
жан ро ва одр жа на је у петак,
23. фебру а ра, у дис ко те ци
Дома кул ту ре, а на истом
месту наред ног пет ка, 2. мар -
та, биће упри ли че на још јед -
на у орга ни за ци ји жен ског
руко мет ног клу ба, који ће тако
поку ша ти да при ку пи новац
за набав ку опре ме. Пре вен -
тив ни цен тар Дома здра вља
Пан че во спро вео је у четвр -
так, 1. мар та, пре гле де за запо -
сле не у шко ли.

Гло гоњ: Саста нак пред став -
ни ка румун ских кул тур но-
-умет нич ких дру шта ва из Вој -

во ди не са орга ни за то ри ма
фести ва ла румун ске музи ке
и пред став ни ци ма Наци о нал -
ног саве та Руму на одр жан је
у субо ту, 24. фебру а ра, у Дому
кул ту ре. Удру же ње повр та ра
одр жа ће у уто рак, 6. мар та,
годи шњу скуп шти ну, а два
дана касни је, од 19 сати, Удру -
же ње жена „Гло гоњ ке” при -
ре ди ће осмо мар тов ско забав -
но вече.

Ива но во: Шко ла је иза шла на
покра јин ски кон курс с пред -
ло гом који се тиче дру ге фазе
радо ва на рекон струк ци ји
згра де за вртић.

Јабу ка: Ево ци ра ње успо ме на
на три де сет годи на од сни -
ма ња чуве не еми си је „Зна ње
– има ње” упри ли че но je у
неде љу, 25. фебру а ра, у вели -
кој сали Дома кул ту ре. С тим
у вези, пово дом три деце ни је
од бра ти мље ња с местом Пар -
ме нац дошла је и деле га ци ја
те месне зајед ни це.

Кача ре во: Удру же ње жена
„Етно-кутак” осво ји ло је два
тре ћа места на недав ној мани -
фе ста ци ји „Нај леп ши слав ски
колач”, одр жа ној у Стар че ву, а
у уто рак, 6. мар та, од 19 сати,
у кача ре вач ком Дому кул ту ре
та орга ни за ци ја при ре ди ће
изло жбу о ства ра ла штву жена.

Омо љи ца: ЈКП „Зеле ни ло”
недав но је поста ви ло инфо-
-таблу испред зашти ће ног ста -
бла црве но ли сне букве.

Стар че во: Сед ми „Нај леп ши
слав ски колач” одр жан је у
неде љу, 25. фебру а ра, у Дому
кул ту ре. Истог дана Дру штво
пче ла ра при ре ди ло је годи -
шњу скуп шти ну у Ватро га -
сном дому, где је већ сутра -
дан крсну сла ву обе ле жи ло
локал но удру же ње воћа ра,
вина ра и дести ле ра.

Четвртак, 1. март 2018.
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Месне актуелности 
Кому нал на пред у зе ћа
упр кос све му на
нивоу задат ка

Таман кад смо је ожа ли ли, зима
је пока за ла сво ју моћ. Боље
рећи – делић, буду ћи да ће овај
први пра ви ово го ди шњи снег
тешко потра ја ти више од неко -
ли ко дана. Ипак, пало га је у
довољ ној мери да напра ви про -
бле ме, пре све га, на коло во зи -
ма и у пешач ким зона ма.

Када је реч о пан че вач ким
сели ма, при таквим вре мен -
ским при ли ка ма нај оп те ре ће -
ни ја су јав на кому нал на пред -
у зе ћа. Позна то је да једва саста -
вља ју крај с кра јем, али су, без
обзи ра на све, била на нивоу
задат ка, па иако овај касно фе -
бру ар ски талас није нима ло
наи ван, на њихо ве адре се није
упу ће на гото во нијед на при -
мед ба.

Ипак, жали ли су се Кача -
рев ци када је у уто рак, 27.
фебру а ра, осва нуо бели покри -
вач, на то што није била очи -
шће на глав на тра са ка изла зу
из насе ља. Мно ги ма је било
чуд но да рао ник фир ме овла -
шће не за одр жа ва ње кате го -
ри са них путе ва није бла го вре -
ме но про шао, што је иза зва ло
спо ри је кре та ње вози ла.

Пре ма речи ма Зора на Мар -
ко ви ћа, дирек то ра локал ног
кому нал ног пред у зе ћа, које није
над ле жно за глав не тра се, само
је баче на со, након чега се снег
раз ре дио па је било неу по ре -
ди во кли за ви је. Он дода је и да
су, насу прот томе, њего ви рад -
ни ци мак си мал ном брзи ном,
што руч но, што меха ни за ци -
јом попут трак то ра YТО454 и
ски па с плу гом „бела рус”, нај -
пре темељ но очи сти ли цен тар,
а потом и дру ге ули це.

СЕЛО

ЗАКА СНЕ ЛА ЗИМА У ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ СЕЛИ МА

УКРО ЋЕН (ПРЕТ)ПРО ЛЕЋ НИ СНЕГ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ОДР ЖАН „НАЈ ЛЕП ШИ СЛАВ СКИ КОЛАЧ” 

У СТАР ЧЕ ВУ

Побе ди ле Дра га на 
и „Миа”

У Новом Селу је ста ње било
под кон тро лом и када је реч о
глав ној маги стра ли, јер су слу -
жбе пра во вре ме но реа го ва ле,
зна ју ћи да се ради о европ ском
кори до ру ка Руму ни ји. Први
човек тамо шњег пред у зе ћа Дејан
Гон ди каже да су посао око
остат ка села оба ви ли запо сле -
ни поде ље ни у чети ри еки пе, а
слу жи ли су се ултом „хано маг”,
који је, иако стар три де се так
годи на, пот пу но функ ци о на лан,
јер је рела тив но недав но ремон -
то ван, као и са два пик-апа, па
је ком плет но чишће ње завр ше -
но још пре под не.

Гло гоњ ско пред у зе ће је, пре -
ма речи ма дирек тор ке Љиља -
не Стан ко вић, већ 26. фебру а -
ра уве че поче ло да чисти снег
у цен тру села, после поно ћи и
да крчи ули це првог при о ри -

те та, а до ују тро су све биле
про ход не. Исто важи и за
пешач ке зоне. Анга жо ва но је
свих пет запо сле них рад ни ка,
који су могли да рачу на ју и на
трак тор са крак сном.

С дру ге стра не, на југу није
било наро чи тих про бле ма.
Глав ни пут који та места спа ја
с гра дом брзо је дове ден у ред.
Поред тога, реци мо, Бре сто вац
су очи сти ла четво ри ца рад ни -
ка ЈКП-а „Ком брест”, помо ћу
ски па с даском и трак то ра, а
ста зе у самом цен тру лопа та -
ма и дуваљ ка ма.

У Ива но ву, једи ном месту без
пред у зе ћа, за коло во зе је анга -
жо ва но при ват но лице с трак -
то ром, а тро ји ца кому нал них
рад ни ка су руч но очи сти ли про -
стор око инсти ту ци ја и ста ја -
ли шта.

ЈКП „Стар че вац” је одр жа -
вао у про ход ном ста њу педе -
сет кило ме та ра пута, од чега
је, пре ма речи ма дирек то ра
Мила на Бачуј ко ва, поло ви на
пре ђе на два пут, као и пешач ке
ста зе, пла то, пија ца. Чисти ла
су пето ри ца рад ни ка, помо ћу
трак то ра „Тома Вин ко вић” и
малог „бела ру са”, који су недав -
но ком плет но репа ри ра ни. У
при прав но сти је чекао ками он
„фап 1921”. Бачуј ков исти че да
то вози ло чува ју искљу чи во да
би чисти ло снег, иако је при -
лич но ста ро, а само реги стра -
ци ја кошта око 120.000, као и
да, с дру ге стра не, послед њих
неко ли ко годи на нису доби ли
ни динар за зим ске слу жбе.

Таква је била „сне жна” ситу -
а ци ја у поје ди ним сели ма ових
прет про лећ них дана.

По непи са ном пра ви лу, стар -
че вач ки пче ла ри и воћа ри јед -
ни за дру гим обе ле жа ва ју важне
дане.

Тако су у неде љу, 25. фебру -
а ра, чла но ви локал ног дру штва
про из во ђа ча меда при ре ди ли
редов ну годи шњу скуп шти ну,
када је након пре зен то ва ња
финан сиј ског изве шта ја пред -
сед ник Коста Аћа изло жио шта
се дога ђа ло у прет ход ном пери -
о ду и навео како су орга ни зо -
ва ни разни садр жа ји – од пре -
да ва ња, пре ко одла ска на саве -
то ва ње у Нови Сад и орга ни за -
ци је изло жбе за „Дане дру же -
ња”, до кур са за почет ни ке,
који је завр ши ло седам на е сто -
ро пола зни ка. Он се освр нуо и
на про бле ме попут недо вољ но
раз у ме ва ња виших инстан ци
за све уче ста ли је кра ђе кошни -
ца, нео п ход ност сад ње медо -
но сног биља, као и за већи ну
апли ка ци ја овда шњих пче ла -
ра на кон кур си ма.

Било је и диску си је чла но -
ва, попут Лаза ра Дехе ља на, који
је, поред оста лог, рекао да би
било пожељ но апе ло ва ти на
кров не орга ни за ци је с циљем
уна пре ђе ња сад ње медо но сног
дрве ћа, као и то да чла но ви у
већој мери тре ба да (нов ча ним
при ло гом) подр же изра ду пого на

у око ли ни Раче, по чијем завр -
шет ку би, пре све га, мла ђи пче -
ла ри лак ше могли да пла си ра -
ју про из во де. Усле ди ла је кра -
ћа поле ми ка, након које је изне -
дрен закљу чак да ста тут Дру -
штва у том погле ду не пред ви -
ђа могућ ност доно ше ња оба -
ве зу ју ће одлу ке.

Тре ба иста ћи да су злат не
знач ке Саве за пче лар ских орга -
ни за ци ја Срби је „Заслу жни пче -
лар” доде ље не чла но ви ма: деве -
де се то го ди шњем Или ји Јова но -
ву, Гора ну Стан ко ви ћу, Жив ку
Лало ви ћу и пека ри „Сто јиљ ко -
вић”, а слич но при зна ње вој -
во ђан ске кров не орга ни за ци је
пче ла ра при па ло је Пери Шицу,
Основ ној шко ли „Вук Кара џић”
и Вете ри нар ској ста ни ци
„Минић”.

Сутра дан је Дру штво воћа -
ра, вино гра да ра и дести ле ра
Стар че во обе ле жи ло сво ју сла -
ву Све ти Симе он Миро то чи -
ви. Након реза ња кола ча пре -
шло се на нефор мал но дру -
же ње, а пред сед ник удру же -
ња које посто ји три годи не
Божи дар Дими трић, поред
оста лог, апе ло вао је на тешњу
сарад њу срод них локал них
орга ни за ци ја у вези са свим
зајед нич ким пољи ма инте ре -
со ва ња.

СТАР ЧЕ ВАЧ КИ ПЧЕ ЛА РИ И ВОЋА РИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СВО ЈЕ ДАНЕ

Акце нат на уна пре ђе њу усло ва про из вод ње

Сед ми „Нај леп ши слав ски
колач” одр жан је у неде љу, 25.
фебру а ра, у Дому кул ту ре у
Стар че ву. Ово је тре ћа годи на
откад је Удру же ње жена „Нео -
лит” орга ни за тор овог дога ђа -
ја, у којем су уче ство ва ле и
даме из Пан че ва, Доло ва, Ива -
но ва, Гло го ња, Вој ло ви це, Омо -
љи це, Кача ре ва, Овче... На так -
ми че њу, у две кате го ри је,
могли су да се огле да ју и поје -
дин ци и пека ре.

Док је тро чла ни жири одлу -
чи вао, текао је про грам, који
су песмом и здра ви цом отво -
ри ли уче ни ци стар че вач ке
шко ле, затим су се пред ста -
ви ле деч је фол клор не гру пе
КУД-а „Нео лит”, а потом је
насту пио и исто и ме ни там -
бу ра шки орке стар.

Након поду жег чека ња про -
гла ше ни су нај бо љи, па је тако

у кон ку рен ци ји кола ча у дома -
ћој извед би прва била Дра га -
на Алек сић, испред Сла ви це
Чика ре и Удру же ња гра ђа на
„Етно-арт” из Овче. Када је
реч о инду стриј ским слав -
ским кола чи ма, побе ди ла је
пека ра „Миа”; дру ге су „Ново -
се љан ке/Boboacele”, а тре ћи
је „Етно-кутак” из Кача ре ва.

Међу шесна ест штан до ва
за нај леп ши је иза бран онај
који је кре и ра ло поме ну то
удру же ње из Овче, док су се
на дру га два места пла си ра -
ле цве ћа ра „Даро те ка” и Кача -
рев ке.

НАКОН ТРИ ДЕ СЕТ ГОДИ НА У ЈАБУ ЦИ

Сећа ње на „Зна ње – има ње”
Ради ево ци ра ња успо ме на на
јед но лепо дру же ње, Јабу ку је
у неде љу, 25. фебру а ра, поно -
во посе ти ла деле га ци ја села
Пар ме нац. Наи ме, жите љи тог
места у бли зи ни Чач ка су пре
рав но три де сет годи на са сво -
јим дома ћи ни ма у наве де ном
пан че вач ком селу сни ма ли
некад изу зет но попу лар ну еми -
си ју „Зна ње – има ње”.

Након дир љи вог доче ка сви
они су зајед но погле да ли ком -
пи ла ци ју про бра них сни ма ка
у тра ја њу од сат и по у пре пу -
ној сали Дома кул ту ре, уз
комен та ре тада шњег дирек то -
ра те уста но ве Мило ра да Мак -

си мо ви ћа, који је био и родо -
на чел ник овог оку пља ња.

– Поми слио сам да би било
инте ре сант но да при ка же мо како
је то изгле да ло када је 21. фебру -
а ра 1988. у нашем селу сни ма но
„Зна ње – има ње”. За то је вео ма
заслу жан наш сугра ђа нин Сре -
бре Миц ков ски, који је сво јом
каме ром забе ле жио све што се
тада дога ђа ло. Зани мљи во је да
је прво бит но тре ба ло да ми госту -
је мо у неком сло ве нач ком селу,
али је у послед њем тре нут ку
одлу че но да ипак ми буде мо
дома ћи ни Пар мен цу, који је,
сим бо ли ке ради, добио име по
јабу ци пар мен ци. Само да напо -

ме нем да је у окви ру еми си је
„Зна ње – има ње” жири оце њи -
вао села када је реч о спор ту,
кул ту ри, еко но ми ји, а у циклу су
те годи не Јабу ка је зау зе ла дру го
место – наво ди Мак си мо вић.

Током еми то ва ња поме ну те
ком пи ла ци је он је комен та ри -
сао поје ди не сце не, а ода та је
и пошта они ма који су пре ми -
ну ли, као што су коор ди на тор
тада шњег дру же ња Стој мен
Велич ков ски и пред сед ник
јабуч ког извр шног одбо ра Бран -
ко Вуја си но вић.

Међу бли зу две ста људи у
публи ци нај ви ше је било нека -
да шњих локал них фол кло ра ша

и музи ча ра, док су у првим
редо ви ма, поред оста лих, седе -
ли онда шњи и сада шњи пред -
сед ни ци Месне зајед ни це Пар -
ме нац, као и Сло бо дан Илић,
акту ел ни први човек јабуч ке
скуп шти не, и Цвет ко Целев ски
и Бла го је Нау мов ски, пред сед -
ник и секре тар поме ну тог орга -
на из 1988. годи не. Све му је
при су ство вао и град ски већ -
ник за кул ту ру Нема ња Ротар.

Након неза бо рав ног дру же -
ња гости су позва ли дома ћи не
да узвра те посе ту дого ди не,
када ће бити обе ле же не три
деце ни је од бра ти мље ња два ју
места.



Бог да на Опа чић, 

дипл. архе о лог

ЧАСО ПИС: „Кул ту ра” је
часо пис о тео ри ји, соци о -
ло ги ји кул ту ре и једи ни је у
Репу бли ци Срби ји који се
бави пита њи ма кул тур не
поли ти ке. Ове, 2018. годи -
не часо пис сла ви педе сет
годи на посто ја ња. Његов
циљ је омо гу ћа ва ње и под -
сти ца ње инте грал ног тума -
че ња савре ме ног кул тур ног
фено ме на који се схва та као
вред но сна кате го ри ја у којој
се, поред до сада усво је них
зна че ња и пра ва ца кул тур ног,
посеб но умет нич ког ства ра ла -
штва, сре ћу морал на свест и
хума ни стич ки про бле ми. Од
првог бро ја био је и остао отво -
рен пре ма ства ра лач ким иде -
ја ма при сут ним код нас и у
све ту, о чему све до че тек сто -
ви зна чај них стра них и дома -
ћих ауто ра који се поја вљу ју с
новим иде ја ма и при сту пи ма
кул ту ри. Под сти че ори ги нал -
на истра жи ва ња која се баве
раз ли чи тим дру штве ним пита -
њи ма, а након чита ња тек сто -
ва поку ша ва мо да нађе мо одго -
вор на пита ње: шта све чини
јед ног чове ка? Послед њи, 156.
број часо пи са „Кул ту ра” тежи
да новим гене ра ци ја ма при -
ка же ства ра ла штво књи жев -
ни ка из пери о да зајед нич ког
југо сло вен ског живо та и да
сачу ва од забо ра ва југо сло вен -
ско насле ђе. 

ФИЛМ: „Устав Репу бли ке
Хрват ске”, при ча о љуба ви и
мржњи, о тан кој, неви дљи вој
лини ји која их пове зу је, о
бор би чове ка са самим собом.
Овај филм је послед ња при -
ча нашег ско ро пре ми ну лог
сугра ђа ни на, глум ца Небој -
ше Гло гов ца. Њего ва мае -
страл на глу ма, пер фект на
дик ци ја и акце нат и тран -
сфор ма ци ја пока за ли су нам
да је срп ска кине ма то гра фи ја

на вели ком губит ку. Сви њего -
ви фил мо ви увек су на мене
оста вља ли вели ки ути сак и
под сти ца ли ме да раз ми шљам
о људ ским вред но сти ма.
Филм „Устав Репу бли ке
Хрват ске” при ча је о нашој
сва ко дне ви ци, о људи ма које
сва ки дан сре ће мо, а запра во
не зна мо ко су, већ им се из
неке кур то а зи је само тихо
јави мо и истог момен та забо -
ра ви мо да смо их сре ли. Овај
филм и Небој ша Гло го вац
шаљу нам пору ку да тре ба
оте ра ти пред ра су де, да све
људе тре ба раши ре них руку
да при ми мо у сво је живо те.

ИЗЛО ЖБА: При вре ме на стал на
постав ка у Народ ном музе ју
Пан че во, који је већ годи на -
ма у рекон струк ци ји. Запо -
сле ни у Народ ном музе ју Пан -
че во потру ди ли су се да пред -
ста ве насле ђе из Пан че ва и
окол них места, од нај ра ни јих
вре ме на до данас. Стал на
постав ка доби ла је посеб ну
драж када је, у сарад њи са
Елек тро тех нич ком шко лом
„Нико ла Тесла” из Пан че ва,
изра ђе на апли ка ци ја „Потра -
га у музе ју”, наме ње на деци
основ но школ ског узра ста, која
се помо ћу мобил них теле фо -
на упо зна ју са стал ном постав -
ком Музе ја. Кроз игру их води
један Паја, а ви одла ском у
Музеј сазнај те ко је тај Паја.

КУЛТУРА
Четвртак, 1. март 2018.
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Културни телекс
ПРЕ МИ ЈЕР НО ИЗВЕ ДЕ НЕ ДВЕ ПРЕД СТА ВЕ

УЛО ГА ЖЕНЕ У ДАНА ШЊЕМ ДРУ ШТВУ
Про је кат Мило ша
Тана ско ви ћа 
и Ане Брет шнај дер

Ново изво ђе ње 
23. мар та

На сце ни Кул тур ног цен тра у
петак, 23. фебру а ра, пре ми јер -
но су изве де не пред ста ве „Из
почет ка” и „Лини ја”, у који ма
је игралa Пан чев ка Ана Брет -
шнај дер.

Наша сугра ђан ка дуго није
насту па ла у Пан че ву, али каже
да је, чим су се ску пи ли људи,
кре ну ла добра енер ги ја која је
дока за ла да пре ми је ра у род -
ном гра ду и није толи ко стра -
шна. 

Прва пред ста ва, „Из почет -
ка”, јесте пси хо ло шка дуо дра -
ма по моти ви ма дра ме „Squa-
re One” Сти ва Теши ћа, која
гово ри о савре ме ним мушко-
жен ским одно си ма. При чу о
при хва та њу, амби ци ји, поро -
ди ци и гене зи јед не инстант
љуба ви изве ли су Ана и њен
супруг, глу мац Милош Тана -
ско вић, а режи рао ју је тако ђе
Пан че вац, Зоран Зару би ца. 

– Дра ма „Square One” била
нам је пола зи ште. Јасми на
Вечан ски је виде ла наше про -
бе и упу ти ла нас на Зару би цу,
после чега смо ми заи гра ли –
рекла је Ана Брет шнај дер.

Након зајед нич ког изво ђе ња
она је изве ла аутор ску моно -
дра му инспи ри са ну црта ним

Потра га у музе ју

МОЈ избор МОЈ

Стране припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Изло жбе

Поне де љак, 5. март, 19 сати, фоа је Кул тур ног цен тра: изло -

жба црте жа „Нови свет ски поре дак” Ане Цве јић.

Поне де љак, 5. март, 19 сати, Народ ни музеј: изло жба Музе -

ја Вој во ди не „Запи си у вре ме ну – фото гра фи је др Ради во ја

Симо но ви ћа“.

Уто рак, 6. март, 19 сати, Гале ри ја Мило ра да Бате Миха и -

ло ви ћа: изло жба сли ка „Био гра фи ја воде” Ката ри не Ђор ђе -

вић. 

Пред ста ве

Субо та, 3. март, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: деч ја

пред ста ва „Виле и виле ња ци”.

Уто рак, 6. март, 18 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -

ста ва за децу „Поноћ на чаро ли ја” Јасмин ке Петро вић. 

Четвр так, 8. март, 19.30, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:

пред ста ва „Ромео и Јули ја” Вили је ма Шек спи ра у изво ђе њу

Позо ри шта „Лек ти ра”.

Музи ка

Петак, 2. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:

кон церт поп саста ва „Бити па ти би”.

Сре да, 7. март, 20 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: аку стич -

ни кон церт рок бен да „Ван Гог”.

Темат ски про грам

Петак, 2. март, 19 сати, чита о ни ца Град ске библи о те ке Пан -

че во: про мо ци ја књи ге „Ире ка: при ме ње на космич ка енер -

ги ја”.

Субо та, 3. март, 19 сати, Град ска библи о те ка: пре да ва ње

Геор ги ја Наза ро ва „Тај не пра вил не исхра не”.

ИЗЛО ЖБА ПОЛА ЗНИ КА ШКО ЛЕ КАРИ КА ТУ РЕ

Кре а тив ност мла дих ства ра ла ца

хва та мо или се опи ре мо, па се
сна ла зи мо у томе. Обе жене су
део јед ног систе ма који и даље
„није нару ку”, због чега наста је
сија сет окол но сти да пре пре ке
поста ну још веће него што је то
реал но. Или нас про сто неки
наши карак те ри мало коче да те
пре пре ке брже савла ђу је мо, да
се супрот ста ви мо и нађе мо неки
свој пут – обја шња ва глу ми ца.

Ипак, делу је као да моно -
дра ма у којој она гово ри уни -
вер зал ним јези ком чак и јасни -

је обја шња ва те уло ге.
– Први пут сам изве ла то

пред публи ком. Ово је била
нека вежба на Ака де ми ји, а
сада сам схва ти ла да је људи
лепо раз у ме ју. Дра го ми је због
тога. Облик је ела сти чан па ћу
виде ти с вре ме ном коли ко то
може да зажи ви само стал но –
рекла је Ана Брет шнај дер.

Пред ста ве „Из почет ка” и
„Лини ја” биће игра не и 23. мар -
та, од 19.30, на сце ни Кул тур -
ног цен тра Пан че ва.

Изло жба радо ва пола зни ка
Шко ле кари ка ту ре при ре ђе на
је у уто рак, 27. фебру а ра, у
гале ри ји Дома омла ди не. Иако
је напо љу било хлад но и кли -
за во, подр шка мали ша ни ма
није изо ста ла, па је поред малих
ства ра ла ца на отва ра њу било
и пуно рођа ка, при ја те ља и
љуби те ља кари ка ту ре.

У новој сезо ни, која је поче -
ла у окто бру, при мље но је педе -
сет пола зни ка узра ста од шест
до пет на ест годи на, овог пута
поде ље них у две гру пе. У
напред ној гру пи су сада већ
„ста ри” пола зни ци, док су у
дру гој почет ни ци.

На ради о ни ца ма су ради ли
гег и пор трет ну кари ка ту ру,
као и ликов на реше ња за
филм ски пла кат, илу стра ци -
ју за наслов ну стра ну сво је
оми ље не књи ге, маско ту,
маску, илу стра ци је живо ти ња
од сло ва и гео ме триј ских тела,
а нај ви ше су се радо ва ли када
су црта ли стрип-јуна ке као
што су Загор, Мор ган Лост,
Брен дон и дру ги.

– Изло же но је око шезде сет
радо ва обе ју гру па. Ради ли смо
раз не теме и сва ко је пред ста -
вљен оним што је његов нај бо љи
рад – рекао је Нико ла Дра гаш.

Поред тога што уче да црта -
ју, мали умет ни ци су у про те -
клом пери о ду беле жи ли и сјај -
не резул та те на ликов ним кон -

кур си ма и кон кур си ма за кари -
ка ту ру (Фести вал деч је илу -
стра ци је „Кре а тив ни гени јал -
ци”, Међу на род ни кон курс
кари ка ту ре „Злат на каци га” у
Кру шев цу...). Поред радо ва који
су наста ли на часо ви ма, деца
су изла га ла и темат ске радо ве
на зна чај ним мани фе ста ци ја -

ма, као што су фести вал „Free-
dom Art”, „Сла ни ни ја да” и
„Дани Вај фер та”. Шко ла кари -
ка ту ре је до сада уго сти ла мно -
го број не умет ни ке и људе из
све та умет но сти, кари ка ту ре и
сати ре: Зора на Т. Попо ви ћа,
Сла ви шу Шевр та, Мар ка Сом -
бор ца. Тако ђе, пола зни ци су
сво је радо ве обја вљи ва ли у
разним деч јим часо пи си ма и
публи ка ци ја ма, као што су
„Мали Поли ти кин забав ник”,
„Невен”, „Мали Невен”, „Хај -
мо, дру га ри” и „Наше поље”.

– Има ће мо пау зу у субо ту, па
наста вља мо истим тем пом. План
је да дове дем кари ка ту ри сту
Мили во ја Обре но ви ћа Лију из
Кра гу јев ца који се бави изра дом
3Д кари ка ту ра – каже Дра гаш.

Он је додао да ће у настав ку
шко ле моћи да се при дру же
само они који су вео ма тален -
то ва ни, јер је тре нут но поха ђа
вели ки број пола зни ка.

За изло жбу је изра ђен и ката -
лог у коме се нала зе име на
свих пола зни ка Шко ле кари -
ка ту ре.

фил мом „La Linea” Освал да
Каван до ли ја. Пред ста ва осли -
ка ва живот ни пут јед не обич не
жене, која наи ла зи на пре пре -
ке и савла ђу је их хода ју ћи сво -
јом већ исцр та ном пута њом.

Након гле да ња обе ју пред ста -
ва поста је јасни је да изме ђу њих
посто ји зајед нич ка црта – уло -
га жене у дана шњем дру штву. 

– Изгле да да се та лини ја про -
вла чи на Бал ка ну, хте ли ми то
или не. Не знам да ли су нам те
уло ге намет ну те, да ли их при -

Поетско вече „Сагласја речи”
биће одржано у суботу, 3. мар-
та, у 19.30, у Удружењу љуби-
теља уметности „Прозор” у Бео-
граду.

Своје стихове говориће
наша суграђанка Иванка Рад-
мановић и београдски књи-
жевници Иван Сокач и Иван
Лаловић. Музички интерме-
цо изводиће Иван Сокач на
гитари и Филип Сокач на сак-
софону.

Троје песника су чланови
Удружења књижевника Срби-
је и вишеструко су награђи-
вани за своја књижевна дела.
У поетском смислу заједнич-
ки су им лирика, дубока
интроспекција, свеобухватни
поглед у себе и ван себе. Ово
је њихов други заједнички
наступ.

Иванка Радмановић је до
сада објавила три самосталне
збирке поезије. За збирку „Рај-
ски кавез” добила је награду
„Милан Ракић”. Иван Сокач је
добитник регионалних књи-
жевних признања за прозу и
поезију. Аутор је пет књига,
међу којима су збирке песама
„Бели коњи” и „Недељна зим-
ска поднева”. Иван Лаловић је
објавио једанаест књига пое-
зије. Међу његовим наградама
су „Стражилово”, „Српско
перо”, „Раваничанин”, „Златни
Орфеј” и друге.

ПОЕТСКО ВЕЧЕ У БЕОГРАДУ

Сагласја речи
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Насту пи ли саста ви 
из Пан че ва, Бео гра да
и Мла де нов ца

Захва љу ју ћи фести ва лу „Moon-
walk”, који се сва ке годи не одр -
жа ва у фебру а ру у дво ра ни
„Апо ло” Дома омла ди не, неа -
фир ми са ни бен до ви из Пан че -
ва и дру гих гра до ва у Срби ји
има ју при ли ку да пред ста ве
сво ју аутор ску музи ку и насту -
пе на вели кој сце ни. Ове годи -
не 23. и 24. фебру а ра публи ка
је ужи ва ла у новој музи ци мла -
дих бен до ва, као и у сјај ним
изво ђе њи ма већ позна тих саста -
ва „Про јект. трио”, „Ph Bend”
и „The Divers”.

Прве вече ри су насту пи ли
саста ви „EnSi In”, РАМ ПА,
„Зим баб ве ан ски завод за зашти -
ту зве ро ва”, „Skadrilla”, „Fra-
mework”, „Дуси”, трио „Гитар -
та” и музи чар ка Ада Бркић.

Фести вал су отво ри ли пола -
зни ци шко ле „Гитар та” Борис
Гру ба чић (10) и Дамјан Томић
(10), који су на сце ни сви ра ли
са сво јим мен то ром Зора ном
Или ћем. Сво ју музи ку пред ста -
ви ла је Пан чев ка Ада Бркић,
која сама пише и музи ку и тек -
сто ве још од сво је деве те годи -
не. Мла дој алтер на тив ној кан -
та у тор ки је основ ни инстру мент
кла вир, али је ове вече ри сви -
ра ла гита ру. Сво је песме пред -
ста ви ле су Евге ни ја (13) и Симо -
на (12) Меса рош. Оне поха ђа ју
пети раз ред музич ке шко ле,
сви ра ју вио ли ну и гита ру, а од
пре три годи не ком по ну ју соп -
стве ну музи ку. Прву песму,
„Моје очи”, изве ле су на првом
фести ва лу „Moonwalk”, а сада
има ју већ седам песа ма. И ове
годи не на гита ри их је пра тио
Бори вој Бор ко Нико лић.

Прве вече ри је насту пио и
пан че вач ки састав РАМ ПА
(„Ради о ак тив на мело ди ја Пан -
че ва”), који, иако посто ји само
годи ну дана, послед њих месе -
ци је већ имао при ли ку да се
пред ста ви на неко ли ко локал -
них дога ђа ја. Аутор ска музи ка

КУЛТУРА

ТРЕ ЋИ ФЕСТИ ВАЛ „MOONWALK”

ЕНЕР ГИ ЈА МЛА ДИХ БЕН ДО ВА

ВОЈ ВО ЂАН СКИ СИМ ФО НИЈ СКИ ОРКЕ СТАР

Кон церт кла сич не 
музи ке

Поред локал них бен до ва,
насту пи ли су и саста ви из Бео -
гра да и Мла де нов ца. Један од
њих је „Зим баб ве ан ски завод
за зашти ту зве ро ва”, аутор ски
бенд из Бео гра да. Ону су осво -
ји ли награ ду публи ке на сед -
мом Бео град ском аутор ском
рок фести ва лу и ква ли фи ко ва -
ли се за ово го ди шњу гита ри ја -
ду у Заје ча ру. Има ју десет
аутор ских песа ма. Након њих
је насту пио бео град ски састав
„Skadrilla”. Осно ван је 2013.
годи не и бави се ска музи ком.
Гру пу чини осам стал них чла -
но ва, који сви ра ју бубањ, бас,
гита ру, вокал, хар мо ни ку, два

ста ром поста вом и као такав
осва ја прво место на Мини-
гита ри ја ди у Кра ље ву 2017.
годи не. Тре нут но је акту е лан
наступ на првом Демо-фесту у
клу бу „Фест” у Зему ну, а у току
је и сни ма ње нових песа ма.
Послед њи је насту пио алтер -
на тив ни метал састав „Дуси”
из Бео гра да.

Дру ге вече ри, 24. фебру а ра,
сви ра ли су „Про јект. трио, „Ph
Bend” и „The Divers”. „Про јект.
трио” насту пио је с Вука ном
Поте жи цом на челу, а на прет -
ход на два фести ва ла „Moon-
walk” сви рао је у про ши ре ном
саста ву у окви ру прве вече ри.

сва та туроб на вре ме на, а ово
је добар начин да се наста ви та
нека пози тив на енер ги ја – рекао
је Ненад Ковја нић, члан „Ph
benda”.

Он је додао да фести вал успе -
ва захва љу ју ћи енту зи ја зму орга -
ни за то ра и да би било лепо да се
у наред ним годи на ма ома со ви.

Фести вал „Moonwalk” про -
ис те као је из кон цер та „Оли -
ве ру у част”,  посве ће ног
Оли ве ру Меса ро шу, пре ра но
пре ми ну лом пан че вач ком
музи ча ру.

Фести вал је орга ни зо ван уз
подр шку Гра да Пан че ва и Дома
омла ди не Пан че во.

Вој во ђан ски сим фо ниј ски
орке стар одр жао је кон церт у
субо ту, 24. фебру а ра, у Кул -
тур ном цен тру Пан че ва.

Овај орке стар је осно ван
2011. годи не као репре зен та -
тив ни састав АП Вој во ди не,
а орга ни зо ван је по прин ци -
пу ансам бла „staggione”.
Оства рио је број не кон цер те
дости гав ши зна ча јан ниво
музи ци ра ња и добре интер -
пре та тив не стан дар де. Инси -
сти ра њем на разно ли ко сти
кла сич ног, поне кад и жан -
ров ски ширег репер то а ра,
орке стар се до сада нај бо ље
пред ста вљао у позно ро ман -
ти чар ским дели ма сим фо ниј -
ске и кон цер тант не лите ра -
ту ре, али се одлич но иска зи -
вао и у интер пре та ци ја ма ком -
по зи ци ја XX века, као и савре -
ме ног дома ћег ства ра ла штва.

У про те клим годи на ма успе -
шно је извео око седам де сет
пре ми јер них про гра ма уз уче -
шће интер на ци о нал но при -
зна тих дома ћих и стра них
дири ге на та. На кон цер ту у
Пан че ву орке стром је дири -
го вао Алек сан дар Којић. На
месту стал ног дири ген та Опе -
ре Срп ског народ ног позо ри -
шта у Новом Саду он се нала -
зи од 2010. годи не. Изво ђач ки

опус Алек сан дра Који ћа садр -
жи дела тзв. гво зде ног опер -
ског репер то а ра („Тра ви ја та”,
„Тру ба дур”, „Симон Бока не -
гра”, „Риго ле то”, „Тоска”, „Бое -
ми”, „Мадам Батер флај”,
„Окре тај заврт ња”, „Кар мен”,
„Севиљ ски бер бе рин”, „Набу -
ко”, „Евге ни је Оње гин”, „Пико -
ва дама”), али и нова музич -
ко-сцен ска оства ре ња. Интер -
пре та ци ја опе ре „Миле ва”
Алек сан дре Вре ба лов доби ла
је годи шњу награ ду Срп ског
народ ног позо ри шта за нај бо -
љу опер ску пред ста ву у 2012.
Као дири гент сим фо ниј ске
музи ке, Којић је сара ђи вао са
орке стри ма Радио-теле ви зи је
Срби је, Бео град ском фил хар -
мо ни јом, Субо тич ком фил хар -
мо ни јом, камер ним орке стром
„Чешки вир ту о зи” из Брна и
орке стром „Каме ра та ака де -
ми ка” из Новог Сада.

На репер то а ру је била
Музи ка за жича не инстру -
мен те, уда раљ ке и чели сту
(1936) Беле Бар то ка („Andan-
te tranljuillo”, „Allegro”, „Ada-
gio” и „Allegro molto”) и Сим -
фо ни ја бр. 5 у Бе-дуру, Д. 485
(1816) Фран ца Шубер та („Alle-
gro”, „Adante con molto”,
„Menuetoo. Allegro molto” и
„Allegro vivace”).

ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА О МИЛУ ТИ НУ БОЈИ ЋУ

Сто годи на песме „Пла ва гроб ни ца”
У гале ри ји Град ске библи о те -
ке у поне де љак, 26. фебру а ра,
отво ре на је изло жба посве ће -
на Милу ти ну Боји ћу под нази -
вом „Сто годи на ‘Пла ве гроб -
ни це’” и пред ста вље но је фото -
тип ско изда ње њего ве збир ке
„Песме бола и поно са”.

Про шле годи не Библи о те ка
„Милу тин Бојић” је обе ле жи -
ла неко ли ко зна чај них јуби ле -
ја: сто два де сет пет годи на од
рође ња песни ка Милу ти на
Боји ћа, сто годи на од њего ве
пре ра не смр ти и исто толи ко
годи на од изла же ња њего ве,
нада ле ко чуве не, песме „Пла -
ва гроб ни ца” у окви ру збир ке
„Песме бола и поно са”. Тим
пово дом реа ли зо ва на су два
вели ка и зна чај на про јек та:
изло жба „Сто годи на Пла ве
гроб ни це” и обја вљи ва ње фото -
тип ског изда ња збир ке „Песме
бола и поно са”. Циљ изло жбе
је да пред ста ви цело куп но ства -
ра ла штво Милу ти на Боји ћа, јер
он није био само песник, већ и
драм ски писац, про за и ста,
позо ри шни и књи жев ни кри -
ти чар. Овај вели кан срп ске
књи жев но сти за свог крат ког
живот ног века оста вио је толи -
ко зна чај ног писа ног мате ри -
ја ла да су дав не 1978. годи не
обја вље на „Сабра на дела Милу -
ти на Боји ћа” у чети ри обим на
тома.

Изло жба је кон ци пи ра на тако
да се пра ти цело ку пан живот
и рад Милу ти на Боји ћа, с
посеб ним нагла ском на рат -
ним годи на ма и „Пла вој гроб -

ни ци”. Фото тип ско изда ње
збир ке „Песме бола и поно са”
пред ста вља вер ну копи ју изда -
ња штам па ног у Солу ну 1917,
како по димен зи ја ма и избо ру
папи ра, тако и по избо ру штам -
пар ских сло ва. Ова збир ка песа -
ма оста ви ла је неиз бри сив траг
у срп ској књи жев но сти, јер
Бојић у сво је 34 песме сажи ма
сав бол, пат њу и тра ге ди ју срп -
ског наро да током Првог свет -
ског рата. Мини стар ство кул -
ту ре Репу бли ке Срби је отку пи -
ло је део тира жа и посла ло га
свим библи о те ка ма у Срби ји.

Мате ри ја лом из сво јих архи -
ва изло жбу су помо гли: поро -
ди ца Бојић, Народ на библи о -
те ка Срби је, Уни вер зи тет ска
библи о те ка „Све то зар Мар ко -
вић”, Срп ска ака де ми ја нау ка
и умет но сти, Музеј позо ри шне
умет но сти из Бео гра да, Гале -
ри ја Миле не Павло вић Бари -
ли из Пожа рев ца и Народ но
позо ри ште Сом бор.

Постав ка у Пан че ву је осма,
после постав ки у Кру шев цу,
Народ ној библи о те ци Срби је,
на Бео град ском сај му књи га…
Тако ђе, наш град није слу чај но

иза бран за нову постав ку. Наи -
ме, Боји ће ва мај ка Софи ја је
рође на Пан чев ка и поти че из
поро ди це Бого је вић, која се
исти ца ла као ува же на гра ђан -
ска, зана тлиј ска и наци о нал но
бор бе на поро ди ца.

О Милу ти ну Боји ћу и њего -
вим дели ма гово ри ли су Олга
Јеч ме ни ца, аутор ка изло жбе, и
Јови ца Крти нић, дирек тор
библи о те ке „Милу тин Бојић”
у Бео гра ду. Након зва нич ног
обра ћа ња песму „Пла ва гроб -
ни ца” реци то вао је Мило ван
Лукић, песник.

коју сви ра меша ви на је поп,
блуз и фанк зву ка. Састав чине
Миха и ло Мић ко Ђор ђе вић
(гита ра, пра те ћи вокал), Алек -
сан дар Симић (гита ра), Нико -
ла Вла хо вић (бас-гита ра), Иван
Соло мун (буб ње ви), Бра ни мир
Колоц ка (вокал) и Нико ле та
Недељ ко вић (вокал и кла ви ја -
ту ре).

сак со фо на и тру бу. Први пут
на фести ва лу пред ста ви ла се гру -
па „Framework” из Мла де нов ца,
која је наста ла још 2002. годи -
не. Иза себе има демо-сни мак и
осво је но прво место на петом
Шума диј ском демо-фесту 2006.
годи не у Кра гу јев цу. Почет ком
2017. годи не бенд „Framework”
се поно во акти ви ра с новом-

На сце ни са „Ph bendom” били
су Иван Алек си је вић за кла ви -
ја ту ра ма и Невенa Рачић као
вокал.

– Поен та фести ва ла је да
насту пи што више мла дих бен -
до ва. Ми смо само погу ра ли
целу ову при чу. Пан че во је увек
било рокен рол град и то би тре -
ба ло да се очу ва. Про шли смо

У Гале ри ји савре ме не умет но -
сти у поне де љак, 26. фебру а ра,
отво ре на је изло жба сли ка, обје -
ка та и инста ла ци ја „Суше но
месо” Алек сан дра Јестро ви ћа
Јамес ди на, који живи на рела -
ци ји Срби ја –Не мач ка.

Изло же ни радо ви наста ли су
спон та ним про це сом у про те -
клих десе так годи на. Пред ста -
вље не су раз ли чи те тех ни ке –
кла сич не сли ке, сли ке објек -
ти, пачворк и инста ла ци је.

– То пока зу је карак тер мог
рада. Волим да екс пе ри мен -
ти шем у разним меди ји ма.
То није само пуко екс пе ри -
мен ти са ње, већ поку ша вам да
нађем алат и тех ни ку која ће
можда одго ва ра ти неким
тема ма и онда ства ри почи -
њу да се саме деша ва ју – рекао
је Алек сан дар Јестро вић.

Он је додао да изло жба
осли ка ва коли ко се заи ста сви
осе ћа мо живи. Како обја шња -
ва сам аутор, с обзи ром на то
да радо ви нису при јат ни,

изло жба је и поне ла нео би -
чан назив „Суше но месо”.

– Поку шао сам да пред ста -
вим нека ста ња и осе ћа ња за
која мислим да их делим с
мно го људи и да често поку -
ша ва мо да их игно ри ше мо –
иста као је Јамес дин.

Алек сан дар Јестро вић
Јамес дин рођен је 1972. годи -
не у Загре бу (СФРЈ). Дипло -
ми рао је на Сли кар ском одсе -
ку Факул те та ликов них умет -
но сти у Бео гра ду 2000. годи -
не, у кла си про фе со ра Чедо -
ми ра Васи ћа. Годи не 2016.
одбра нио је мастер на инсти -
ту ту „Art in Context” УДК Бер -
лин. За свој рад је добио
награ ду Фон да ци је „Велич -
ко вић” за цртеж, награ ду Кул -
тур ног цен тра Бео гра да на
Окто бар ском сало ну и награ -
ду за сли кар ство „Риста и Бета
Вука но вић” Факул те та ликов -
них умет но сти у Бео гра ду.

Изло жба ће бити отво ре на
до 9. мар та.

РАДО ВИ 
АЛЕК САН ДРА ЈЕСТРО ВИ ЋА

Коли ко се заи ста 
осе ћа мо живи



ПРО ДА ЈЕМ мер це -
дес 190 Д, 1987. го -
ди ште, ре ги стро ван
до де цем бра, це на
до го вор, вла сник.
061/150-10-66.
(СМС)

СА МА РА 1991. го ди -
ште, по треб но ула га -
ње у мо тор, ли ма ри -
ју, не ре ги стро ван.
064/367-25-54.
(255729)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6,
пре шао 50.000.
063/802-08-35.
(255764)

АЛ ФА 147, фул, бен -
зин, плин, со ли дан,
не ре ги стро ван. Тел.
062/801-40-70.
(255782)

ПРО ДА ЈЕМ опел
кор са 1.4, 64.000,
бен зин, 2010, пр ви
вла сник, зе дер.
063/354-221.
(255847)

ЛА ДА ни ва 1.7, 2003.
го ди ште, гас, бен зин,
сре ђе на, пре шла
150.000 км, ре ги -
стро ван, 1.500 евра.
063/865-27-79.
(255879)

РЕ НО клио, 2009.
бео, тро је вра та,  
до го вор. 
065/336-76-84. 

ПРО ДА ЈЕМ ау то па -
сат, 2007. го ди ште,
су пер ста ње, пр ви
вла сник, ма ло пре -
шао. 064/903-70-76.
(255941)

СИ ТР О ЕН кса ра 2.0
ХДИ, 240.000 км, пр -
ва фар ба. Со лид на.
064/7479-40-85.
(255906)

СУ ЗУ КИ свифт, 1.0,
1998. го ди ште, 
бен зин + гас. 
По вољ но. 
060/311-29-64.
(255907)

ФОРД ескорт 1.6,
бен зин, плин. По вољ -
но. 064/149-24-70.
(255982)

ГРАН ДЕ пун то 1.3,
мул ти џет, ди зел,
2006, пе то ра вра та,
фул опре ма.
064/130-36-02.
(255983)

СТИ ЛО 1.9, ди зел,
2003. тро је вра та,
фул опре ма, вла -
сник, у пр вој бо ји.
064/587-50-24.
(255983)

ПУН ТО 1.2, 8 В,
2010, де цем бар, пе -
то ра вра та, сва опре -
ма, фа брич ки ате -
сти ран плин.
064/130-36-092.
(255983)

ШКО ДА фа би ја, 1.4
Мпи, 2002, ка ра ван,
у пр вој бо ји, сва
опре ма. 064/587-50-
24. (255983)

КОР СА 1.2, 2003, пе -
то ра вра та, кли ма,
138.000 км, у пр вој
бо ји. 064/587-50-24.
(255983)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от -
куп свих вр ста во зи -
ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, 
до ла зим 
на адре су. 
069/203-00-44,
066/409-991.
(252603)

ОТ КУП во зи ла, ала -
та, гво жђа, оста ло,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(252603)

КУ ПУ ЈЕМ 
ау то мо би ле у би ло
ком ста њу, 
од 70 до 1.200 евра,
до ла зим на по зив.
062/193-36-05.
(255946)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле, ста ње не бит но, до
1.800 евра. 063/165-
83-75. (255945)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
90 до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(255464)

ПРО ДА ЈЕМ бе рач
змај 222, дво ред ни,
бун ке раш. 064/271-
40-87. (255561)

ПРИ КО ЛИ ЦА ки кин -
да 2.5 то не, очу ва на,
900 евра. Тел.
063/723-19-40.
(255854)

ПРО ДА ЈЕМ или из -
да јем га ра жу, Стре -
ли ште, Ми ке Пе тро -
ви ћа Ала са. 065/551-
17-22. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же -
ну га ра жу на Ко те жу
2. 063/354-221.
(255724)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу
на Ко те жу 2, у објек -
ту код Пи ва ре.
063/354-221. (2558)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Те сли, 25 м2.
063/313-848. (2559)

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. 

ВЕШ-МА ШИ НЕ,
фри жи де ри и по лов -
ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07. 

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них  при јем -
ни ка, мо ни то ра, да -
љин ских... „Плус”, Д.
Ту цо ви ћа 28. 353-
463. (255979)

ЈА БУ КА и кај си ја на
про да ју, ле па.
061/150-10-66.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но
очу ва ну кре ка ве со
пећ и ма њу кра љи цу
пе ћи. Тел. 064/282-
42-38.

ПРО ДА ЈЕМ цр но се -
ме лу ка ба рут њак
сор те мај ски сре бре -
њак и жу ти. 064/260-
42-02. (и)

ПРО ДА ЈА огрев ног
др ве та, бу ква, ба -
грем, цер, исе че но и
ис це па но., 064/357-
82-08, Бо са нац.
(255603)

ДР ВА, све вр сте, исе -
че но и ис це па но, по -
вољ но. 064/080-86-
99. (255603)

ПРО ДА ЈЕМ огрев но
др во бу ква, пре о ста -
ло. 063/868-02-06.
(255607)

ПРО ДА ЈЕМ на ме -
штај, ор мар, кре ве те,
ду ше ке, ко мо да, сто -
ло ве, дво се де, шпо -
рет, фри жи дер, ку -
хи ња, те пих и оста -
ло. 066/333-892.
(255508)

ПРО ДА ЈЕМ ТВ фи -
липс и ма ши ну за
ши ве ње ме рит.
064/276-08-08.
(255004)

ТВР ДО огрев но др во,
пре воз бес пла тан,
ме ре ње код вас ку ћи.
064/356-03-93.
(253754)

ПРО ДА ЈЕМ лет ње гу -
ме. 063/892-08-35.
(255764)

ПРО ДА ЈЕМ алу ми ни -
јум ска ула зна вра та
135 х 205, ту ча не ра -
ди ја то ре, мон та бло -
ко ви 16. 064/611-37-
09. (255529)

НА ПРО ДА ЈУ пре кру -
пар-кру њач оџа ци и
плин ска бо ца. Тел.
063/325-566.
(255770)

ПВЦ про зор 60 х 60,
дво дел на су до пе ра и
ора си. 063/150-84-
18. (255817)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет,
фри жи дер, ра ди ја -
тор, гре ја ли це, сто,
сто ли це, сто ли ће, ви -
три ну. 062/361-676.
(255823)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
го ре ње – од лич на,
фри жи дер за мр зи вач
ме та лик, шпо рет рав -
на пло ча, црн.
062/890-62-08. (255)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет
ал фа 90, као но ва,
очу ва на. Тел.
062/169-87-07.
(255843)

БУ КВА, цер, ба грем,
ба гре мо ве се че ни це.
„То пли на”, 063/364-
310. (255857)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, но ва ку хи -
ња 10.000000 ди на -
ра. 371-568,
063/773-45-97.
(255354)

ФРИ ЖИ ДЕ РИ, ми ни
шпо рет, веш-ма ши -
не, уга о на гар ни ту ра,
дво сед, тро сед, ра -
зно. Тел. 063/861-82-
66. (255576)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће,
Бо рач ка 1. 064/306-
87-33, 342-819.
(255926)

КРУ ЊАЧ-ПРЕ КРУ -
ПАЧ, ком пре сор 24
л, вра та, сто ло ви ста -
ри, пи са ћи, бру си ли -
ца, бу ши ли ца и још
мно го то га. 064/139-
04-48. (255908)

ПРО ДА ЈЕМ алат за
кла ње, лан це, че крк,
сај ла, бре нер, но же -
ви за ку пус. Тел.
062/655-244.
(255924)

ПРО ДА ЈЕМ две сви -
ње до 40. кг. Тел.
064/940-83-09,
013/631-783. (25593)

ОГРЕВ НО др во, ба -
грем, бу ква, исе ча на
и ис це па на. 061/626-
15-00. (255929)

ОГРЕВ НО др во, бу -
ква, ба грем, цер,
бес плат на до ста ва.
060/190-90-90.
(255929)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну, мо же ва ша не -
ис прав на, фри жи -
дер. 064/129-73-60,
346-790. (255985)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај гар ни ту ре,
ку хи ње, сто ли це, сто -
ло ве, оста ло по кућ -
ство. 062/148-49-94. 

КУ ПУ ЈЕМ 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. 

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, шпо ре те, фри -
жи де ре, веш-ма ши не
и све што је за ре ци -
кла жу. Злат ко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(255817)

КУ ПО ПРО ДА ЈА ТА
пе ћи, от куп по лов -
ног, очу ва ног на ме -
шта ја. До ла зак. Нај -
бо ља по ну да.
062/150-68-54. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Омо љи ци 94 м2, са
га ра жом на пла цу
3,16 ари у цен тру.
Тел 064/373-18-25.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ива но ву, на ула зу у
се ло. 
Тел. 062/829-27-29
(СМС)

МЕ ЊАМ/ПРО ДА ЈЕМ
спрат ну ку ћу, ши ри
цен тар, за тро со бан
стан уз до пла ту.  „Ве -
сна 2”, 
066/937-00-13
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе -
вин ско зе мљи ште, Ја -
буч ки пут. 
060/504-54-44. 

ПО ВОЉ НО, ку ћа са
10 ари пла ца, Гор њи
град. 064/133-32-02.
(254996)

ПАН ЧЕ ВО, про да је
се ку ћа са ло ка лом
на 8 ари, Ди ми три ја
Ту цо ви ћа бр. 24,
Вод на за јед ни ца.
063/130-04-07.
(254916)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу на Зла ти бо ру за
Пан че во, стан или
ку ћа. 
069/158-63-76.
(253682)

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли зо -
ва ну ку ћу на Ку де -
љар цу са 9 ари
пла ца.

064/040-82-72. 
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ХЕК ТАР гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на
зо на, во да, ас фалт,
стру ја, 18.500.
063/894-84-234.
(255788)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, но ва ку ћа, усе -
љи ва, 5 ари, 27.000.
(679), „Трем 01”,
013/332-031,
063/836-23-83.
(255800)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 113 ари, до
асфал та, гра ђе вин -
ски, 52.000. (679),
„Трем 01”, 013/332-
031, 063/836-23-83.
(255800)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 100 м2, 10 ари,
укњи же на, но ва,
31.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(255831)

ПРО ДА ЈЕМ 98 ари зе -
мље у Ла пу, на ве чи -
то. Тел. 062/975-33-
15. (255835)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33,
ку ћа са ули це, по год -
на за ло ка ле,  90 м2,
дво ри шни стан,
33.000. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255843)

ТЕ СЛА, плац 7.3 ара,
це на до го вор. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255843)

ТЕ СЛА, ста ра ку ћа,
плац 4 ара, 65.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(255843)

ТЕ СЛА, ку ћа, 110 м2,
4 ара, 53.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255843)

НА ПРО ДА ЈУ 75 ари
зе мље, се вер на зо на,
ае ро дром. 065/283-
53-01. (255521)

ПРО ДА ЈЕМ на пре -
ком пу ту, дру га дуж,
зе мљу – 81 ар, 45 м2.
Тел. 064/060-64-20.
(255728)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 120 м2,
7.5 ари, про да јем/ме -
њам за пан че вач ки
стан. 064/928-89-68.
(255717)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Те -
сла, 170 м2, две стам -
бе не је ди ни це, укњи -
же на.
063/743-03-71.
(255734)

МРА МО РАК, глав на
ули ца, на про да ју
хит но ком фор на ку -
ћа, до го вор. 
069/255-87-86.
(255762)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Ива но ву. 
062/415-359.
(255753)

ЈА БУЧ КИ пут, гра ђе -
вин ски плац, 4 ара,
17 х 24 ме та ра.
069/213-97-37.
(255851)

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
до пу та, но ви ја, 60
м2, 22.000. (049),
„Му станг”, 062/226-
901. (255854)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу, у
Вој ло ви ци. 013/232-
21-30, 063/162-50-
00. (255867)

ЦЕН ТАР, Гим на зи ја,
при зем ни део ку ће,
50.000 евра.
061/114-11-34.
(255869)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при -
зем на 139 м2 + ло кал
30 м2, на 7,29 ари,
30.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (255884)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип,
Пре спан ска 88 м2,
тро соб на на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68.  (255884)

БА НИЈ СКА, дво ри -
шна спрат на, укњи -
же на, два ста на, 120
м2, 29.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68.   (255884)

БЛИ ЗУ цен тра ку ћа
на 3,6 ари, 57.000;
на 5 ари, 52.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (255879)

ТЕ СЛА, ку ћа 55 м2,
1,84 ара, 38.000
евра. (242), „Кварт”,
346-292, 064/125-62-
67. (255882)

ДЕ ЛИ БЛАТ СКА пе -
шча ра, два хек та ра
зе мље, ви кен ди ца,
воћ њак, 19.000 евра.
063/870-74-56.
(255818)

МИ СА, 98 м2, ПР + I,
29.000, но ви ја град -
ња. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(255917)

ПРО ДА ЈЕМ плац 26
ари, Ку де ља рац.
064/861-48-68.
(255918)

ПРО ДА ЈЕМ 75 ари
зе мље на Ае ро дро му,
се вер на зо на.
065/283-53-01.
(255920)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
ба штом, Спољ но -
стар че вач ка 107.
062/842-48-10.
(255938)

ХИТ НО про да јем  ку -
ћу у Кни ћа ни но вој,
по вољ но. 062/826-
12-55. (255963)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11.5 ари, стру ја, во -
да, га ра жа, за по чет
обје кат, вла сник.
064/260-05-34. (255)

ДВЕ ку ће као спо је не
стам бе не је ди ни це,
136 м2, на пла цу од
3,55 ари, код ста рог
бу вља ка. 064/240-68-
00. (255974)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же -
ну не по крет ност, ба -
шта, Но во се љан ски
пут, пр во срп ско по -
ље. 064/128-22-06.
(255977)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
дво со бан од 46 м2,
ета жно гре ја ње. Тел.
064/267-71-74 (СМС)

У СА МАЧ КОМ про -
да јем на ме ште ну
гар со ње ру, IV спрат,
18 м2. 062/361-676. 

ЦЕН ТАР, про да ја
ста но ва, 40 – 120 м2,
650 – 850 евра/ква -
драт, са ПДВ-ом.
063/323-584.
(248462)

МИ СА, 34 м2, 15.000;
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835.
(255462)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан, Стре -
ли ште, ТА, II, 44 м2,
18.500 евра.
063/334-751,
069/304-78-85.
(255151)

ДВО РИ ШНИ стан, 48
м2, за из град њу или
адап та ци ју, Ми ло ша
Обре но ви ћа 5-а.
013/332-828.
(255218)

КО ТЕЖ 2, дру ги
спрат, 90 м2, од ли чан
стан, 58.500 евра.
Тел. 064/205-03-15.
(255927)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2,
јед но со бан, ре но ви -
ран, VII спрат, ни је
по след њи, ЦГ, лифт,
22.000 евра.
069/289-19-85.
(255755)

ЈЕД НО СО БАН, 30 м2,
нов, 18.000, до го вор,
при зе мље, но ва Ми -
са, вла сник. 063/304-
222. (255756)

ДВО СО БАН, 55 м2,
нов, 33.000, до го вор,
но ва Ми са, вла сник.
063/304-222.
(255756)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 67 м2, ЦГ, VI,
екс тра сре ђен,
41.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(255800)

СО ДА РА, јед но со -
бан, 37, ЦГ, VII, сре -
ђен, 25.000. (679),
„Трем 01”, 033/740-
79-95, 063/836-23-
83. (255800)

СО ДА РА, 56 м2, 37,
ЦГ, VII, сре ђен,
25.000. (679), „Трем
01”, 033/740-79-95,
063/836-23-83.
(255800)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га -
ра жа, ба шта, укњи -
жен, 16.500.
061/147-82-23.
(255793)

ДВО И ПО СО БАН
стан, 63 м2, на Со да -
ри, IV спрат, ЦГ; ка -
блов ска. Тел. 344-
254. (255814)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан у цен -
тру Пан че ва.
060/505-54-25.
(2558009)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 34 м2,
јед но со бан, 20.000;
дво со бан 26.000.
(324), „Ме диа”, 
315-703, 
064/223-99-20.
(255821)

МИ СА, 40 м2, јед но и -
по со бан, нов, дво ри -
ште, 25.000. (324),
„Ме диа”, 
315-703, 
064/223-99-20.
(255821)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
тро со бан 80 м2, сед -
ми спрат, 38.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(255831)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру -
ги спрат, но ви ја
град ња, 40.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(255831)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 62 м2, тре ћи
спрат, сре ђен, усе -
љив, 41.000. (677),
„Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(255831)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
45 м2, ТА, IV од V,
усе љив, 27.000.
(677),„Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(255831)

ТИП СТАН КО, дво со -
бан, 48 м2, ТА, дру ги
спрат, ре но ви ран,
25.000. (677),„Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(255831)

КО ТЕЖ 2, ма њи дво -
и по со бан, 60 м2, IV,
до бар, 38.000. (049),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (255859)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 62 м2, II, ЦГ,
37.000. (049), „Му -
станг”, 
069/226-66-58.
(255859)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, I, ТА,
24.000. (049), „Му -
станг”, 
069/226-66-58.
(255859)

ТЕ СЛА, дво со бан,
ВПР, 53 м2, ТА,
28.000. (049), „Му -
станг” 062/226-901.
(255859)
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STOVARIŠTE OGREVA I FARBARA

"G O LI J A"
Bavaništanski put 175a, PANČEVO

Tel: 013/2520-664, PONEDELJAK-SUBOTA 07-17h

* PELET (Enwo, Crown Forest, Spik Ivanjica...)
* BRIKET (bukov kvalitetan)
* OGREVNO DRVO (bukva i hrast)
* - - Robu dajemo na više mesečnih rata  - -

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ми -
са, Топ чи дер ска, 270
м2, вла сник, 60.000
евра. 063/852-43-19.
(255752)

БА ШТА, воћ њак, ку -
ћа, га ра жа, 20 ари,
Пе ли стер ска 18-е.
064/866-22-98. (255)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа на
ста рој Ми си, 144 м2,
два спра та. 013/361-
601, 065/361-60-11. 

ТЕ СЛА, ку ћа 60 м2,
плац 1.84, 38.000, до -
го вор. (238), 
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255843)

ТЕ СЛА, ку ћа 
са ло ка лом, 
160, 2.9 ара, 
80.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255843)
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ТЕ СЛА, гар со ње ра, I,
25 м2, ЦГ, 19.500.
(049), „Му станг”,
062/129-94-67.
(255859)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52
м2, VI, ЦГ, 29.000.
(049), „Му станг”,,
062/226-901.
(255859)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, Те сла, од мах
усе љив. 063/827-95-
69. (255858)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
II, 33 м2, те ра са,
23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(255845)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 м2, V, 25.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 
064/668-89-15.
(255845)

МИ СА, тро со бан, 71
м2, ВПР, 30.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 
064/668-89-15.
(255845)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
гас, те ра са, но во -
град ња, усе љив.
069/822-48-24.
(255849)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА,
31.000; дво и по со бан,
ЦГ, 40.000. (338),
„Јан ко вић”, 
348-025. 
(255846)

ТЕ СЛА, 2.0, ТА,
28.000; Те сла, 1.0,
37, 22.000. (338),
„Јан ко вић”, 
348-025. (255846)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, ЦГ,
29.000; улич но,
Ста кла ра, 60,

22.000. (338), 
„Јан ко вић”, 
348-025. 
(255846)

СО ДА РА, од ли чан
дво со бан, 47 м2, III,
32.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(255865)

МИ СА, јед но и по со -
бан, 37 м2, II, 20.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(255865)

ЦЕН ТАР, 36 м2, V,
ТА, нов. (242),
„Кварт”, 24.000 евра,
до го вор. 362-392,
064/125-62-67.
(255882)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2,
V, II, ЦГ, по вољ но,
29.500, до го вор.
(242), „Ква рт”, 346-
392, 064/125-62-67.
(255882)

ПРО ДА ЈЕМ стан,
43.500, Мар ка Ку ли -
ћа, 56 м2, но во град -
ња. „Кут ко”,
063/867-42-05.
(255880)

СО ДА РА, 84 м2, III,
ЦГ + га ра жа, 31.000,
Тур ска гла ва, сре ђен,
дво и по со бан, до го -
вор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255879)

ЦЕН ТАР, тро со бан,
83 м2, ЦГ, 55.000; Те -
сла, тро со бан, IV, ЦГ,
сре ђен, 47.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (255879)

ПЕ ПЕ ЉА А РЕ, тро со -
бан, I, TA, 24.500,
но ва Ми са, јед но со -
бан, при зе мље,
13.000, ма њи дво со -
бан, 22.000, нов,
25.000.  „Лајф”,
061/662-91-48.
(255879)

БЛИ ЗУ цен тра дво со -
бан, ТА, III, ре но ви -
ран, до го вор, цен тар,
нов тро со бан и дво -
со бан. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255879)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, Тур ска гла ва,
ЦГ, ¾ спрат, 57 м2.
063/820-90-71.
(255877)

ПРО ДА ЈЕМ стан без
по сред ни ка, 13.000
евра, 54 м2. 063/192-
63-93. 

ТЕ СЛА, дво со бан, 42
м2, 24.000; јед но со -
бан, 29 м2, 20.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(255884)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 38 м2, 21.000;
дво со бан 57 м2,
25.500.  (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (255884)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 68 м2, 37.500;
јед но и по со бан, пот -
кро вље 43 м2, 22.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(255884)

СО ДА РА, тро со бан,
83 м2, 42.000; јед но -
со бан, 46 м2, 29.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(255884)

МИ СА, тро со бан, II,
98 м2, 46.000, гас,
дво стран. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (255884)

МИ СА, дво со бан, 49
м2, 24.500; јед но и по -
со бан, 40 м2, 23.000;
гар со ње ра, 23 м2,
15.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (255884)

ЦЕН ТАР, тро и по со -
бан, 84 м2, 53.000,
лифт, ЦГ. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(255884)

КО ТЕЖ 1, гар со ње -
ра, 25 м2, 16.000;
дво со бан, 49 м2,
25.000. (097), „Пер -
фект”, 
064/348-05-68.
(255884)

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 м2, 34.000;
јед но и по со бан, 35
м2, 20.000. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(255884)

СО ДА РА, III спрат,
83 м2, Дрин ска 15. са
га ра жом, 490
евра/м2. 063/218-
831. (255893)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко -
теж 1, вла сник, дво -
со бан. Тел. 064/188-
12-84. (255904)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2,
дво со бан, IV, 29.000,
до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (255917)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2,
дво со бан, III, 29.000,
ком плет ре но ви ран.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(255917)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2,
тро со бан, III спрат,
38.000, до го вор.
(636), 
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 
069/196-96-05.
(255917)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 63 м2,
дво со бан, V, 33.000,
до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (255917)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, I,
33.000, до го вор.
(636), 
„Стре ли ште 
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(255917)

КО ТЕЖ 2, 151 м2, IX,
70.000, до го вор.
(636), 
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 
069/196-96-05.
(255917)

ПРО ДА ЈЕМ лукс
стан, 79 м2, Ко теж 2,
спрат II, 59.000. Вла -
сник, 064/613-91-92. 

СО ДА РА, дво со бан,
57 м2, IX, ЦГ, 30.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36, VII, ЦГ, сре ђен,
22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. 

СТАНОВИ

ПОНУДА
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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 У МАРТУ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара 

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:  
PSA - цена:  650 динара, fPSA - цена:  750 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 
fT3 - цена: 450 динара, fT4 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ТЕ СЛА, тро со бан, 68
м2, V, ЦГ, 35.000, до -
го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(255919)

НО ВА МИ СА, тро и -
по со бан, 78 м2, II,
ТА, 42.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(255919)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
62 м2, III, ЦГ, сре ђен,
усе љив, 33.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(255919)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 66 м2, IV, ЦГ,
сре ђен, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(255919)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво -
и по со бан, но ви ја
град ња, 56 м2, IV
спрат, ЦГ, лифт,
43.500, до го вор.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
063/494-898.
(255919)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 58 м2,
дво и по со бан, IV, TA,
хит но, 19.800. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(255949)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV,
лифт, ЦГ, две те ра се,
ре но ви ран,   47.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(255923)

КО ТЕЖ 1, гар со ње -
ра, I, 27 м2, ЦГ, ре но -
ви ра на, 20.500.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(255923)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, IV, 57 м2, ТА,
22.000. (320), „Пре -
ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(255923)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, VI ЦГ, 66 м2, га -
ра жа, 29.000. (320),
„Пре ми ер”, 
352-489, 063/800-44-
30. (255923)

ДУ ПЛЕКС, стан 100
м2, Ми ло ша Обре но -
ви ћа 31, пре ко пу та
„Авив пар ка”, це на
по вољ на. 065/992-
08-30, 
063/183-73-65.
(255959)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, ЦГ, 57 м2, 32.500.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(255923)

СО ДА РА, дво со бан,
ЦГ, IX, 29.000, дво и -
по со бан, ЦГ, X,
31.000. (320), 
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(255923)

МЕ ЊАМ стан, 40 м2,
I спрат, уре ђен, Бор -
ча – Ко ви ло во, за
Пан че во. 
063/470-817.
(255968)

ПАН ЧЕ ВО, цен тар,
49 м2, опре мљен,
укњи жен, нов, вла -
сник, 
39.000 евра. Тел.
064/144-43-99.
(255969)

МЕ ЊАМ пре леп стан
у Зре ња ни ну (02 на -
се ље), за стан или
слич но у Пан че ву.
064/874-03-02.
(255972)

КО ТЕЖ 2, С. Шу -
пљик ца 151, ре но ви -
ран, јед но и по со бан
стан, при зе мље, 49
м2 + 5 м2, те ра са, ЦГ,
по го дан за ста ри је,
31.000 евра.
064/888-13-63. 

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у
цен тру – 104 м2, 152,
141, 45 м2. 060/312-
90-00. (255978)

МИ СА, 40 м2, нов,
21.000; Ко теж 1, 25
м2, 16.000. 
065/328-66-94.
(255976)

КО ТЕЖ 2, 52 м2,
31.000; цен тар, 49
м2, 34.000. 
065/328-66-94.
(255976)

СТАНОВИ

ПОНУДА



ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у цен тру
гра да, V спрат.
060/400-34-74 (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мље не
ста но ве, лукс, но во -
са гра ђе не. Све тог
Са ве 133. 065/283-
53-01. (255590)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан,
пра зан стан, без ЦГ,
на Стре ли шту, у ку -
ћи. 062/114-63-73.
(255487)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
ле пу, на ме ште ну, но -
ва Ми са, бли зу
Спорт ског цен тра.
013/373-027.
(255738)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу са цен трал ним
гре ја њем. 062/282-
389. (255758)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен -
тру за по слов ни про -
стор. 063/892-08-35.
(255764)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у
стро гом цен тру Пан -
че ва, јед но и по со бан,
52 м2, ЕГ, не на ме -
штен. 064/398-36-16.
(255746)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, пре -
ко пу та „Дис”-а.
063/748-66-49.
(255800)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но и по со бан стан,
ЦГ, у цен тру и га ра -
жу. 064/396-23-14.
(255802)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан на Ко -
те жу 2, ЦГ. 013/617-
421. (4753)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, са цен -
трал ним гре ја њем.
Ко теж 1. 
064/866-23-75,
062/245-726.
(255820)

ИЗ ДА ЈЕМ нов стан,
90 м2, по лу на ме штен,
Ди ми три ја Ту цо ви ћа
57., 064/178-88-98.
(255862)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан
дво со бан стан на
Стре ли шту, ЦГ, ка -
блов ска. 
060/721-21-04.
(255864)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан у ши рем цен тру,
гре ја ње гра тис, 100
евра. 060/340-70-60.
(255861)

ДВО СО БАН, не на ме -
штен ком фо ран стан
на Ми си, по вољ но.
063/775-99-86,
013/372-144.
(255810)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, цен тар,
wi/fi, пар кинг, по -
вољ но, од мах усе -
љив. 065/691-88-23.
(255900)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, про -
да јем ком плет но ре -
но ви ран, по слов ни
про стор, кан це ла ри -
ју, ЈНА 3-а. 
064/474-99-11.
(255909)

НА МЕ ШТЕ НА гар со -
ње ра у цен тру, цен -
трал но гре ја ње, кли -
ма, ма ши на за веш,
ка блов ска, ку хи ња,
на ду же. 
063/879-60-68.
(255948)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у
Стар че ву, 
по вољ но. 
064/842-91-11.
(255954)

НАМЕШTЕН,
пoлунамеш тен стан
57 м2, Те сла, IV
спрат, ТА гре ја ње.
061/199-81-77.
(255961)

СТАН, но во град ња,
38 м2, II спрат, но ва
Ми са, бли зу шко ле,
ам бу лан те. 060/031-
08-09, 063/711-41-
89. (255984)

ПРО ДА ЈЕМ стан 67
м2 + две те ра се, на
Со да ри. 
069/195-54-45.
(4753)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ка ра бур ми, 34 м2, са
две те ра се од 7 м2,
27.000 евра.
060/077-78-20.
(4753)

ТРО СО СО БАН, Те -
сла, ТА, но ви ји,
27.000 евра, са на ме -
шта јем. (470), 
„Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(255826)

ДВО СО БАН, Ко теж
2, 57 м2, 6 м2, те ра са,
по вољ но. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(255826)

ДВО СО БАН, Ко теж
2, 57 м2, 6 м2 те ра са,
по вољ но. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(255826)

ЈЕД НО СО БАН, 46 м2,
Стре ли ште, ЦГ,
26.000 евра. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(255826)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, но ви део 28 м2, ЦГ,
20.000. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(255826)

ЈЕД НО СО БАН, 40 м2,
но во град ња, дру ги
спрат, 17.000, до го -
вор. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(255826)

КУ ПУ ЈЕМ гар со ње ру
у цен тру Пан че ва, са
цен трал ним гре ја -
њем. 060/508-08-30.
(СМС)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за
ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 064/206-55-
74, 013/362-027.
(255831)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла
не крет ни не”, по треб -
ни ста но ви, бр за ре а -
ли за ци ја. 
064/668-89-15.
(255845)

КУ ПУ ЈЕМ јед но и по -
со бан, дво со бан
стан, Со да ра или
цен тар, за го то ви ну.
060/683-10-64.
(255865)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра,
бр за и си гур на ис -
пла та. (097), 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(255884)

ХИТ НО по тре бан јед -
но и по со бан стан, за
по зна тог куп ца.
(069),
„Стан плус”,
063/771-75-96.
(255942)
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ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
пра зан, Ж. Фо га ра -
ша. 064/878-02-07.
(255960)

НА МЕ ШТЕ НИ:јед но -
со бан + јед но и по со -
бан, но во град ња, ТА,
дво ри ште, 80 евра,
код Хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07.
(4573)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
или пра зан дво со бан
стан у но ви јо јо ку ћи.
064/130-36-02.
(255983)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал,
Стре ли ште, 16 м2,
Вељ ка Вла хо ви ћа,
ро лет не, из ло зи.
064/474-99-11.
(255588)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор, 100 м2, Ње -
го ше ва. Тел.
063/313-848.
(255551)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
Пан че ву, по го дан за
ау то-ме ха ни ча ра, ау -
то-елек три ча ра, ау -
то-пе ри о ни цу.
064/226-81-91.
(254825)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 32
м2, по го дан за све
де лат но сти. Тел.
063/370-684.
(255760)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у пи ја цу. Бли -
зи на три шко ле, про -
мет но. 
060/351-03-56.
(255791)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
ве ли ки из лог код Зе -
ле не пи ја це.
063/617-421. 
(4753)

РАЗ РА ЂЕН ло кал у
Ж. Зре ња ни на 32, из -
да јем 25 + 8 м2. 
345-534, 064/246-05-
71. (255826)

ОПРЕ МЉЕ НА ка фа -
на, 80 м2, Мак си –
Дом омла ди не, пи ја -
ца, 18.000 евра.
061/114-11-34.,
(255869)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал и
ма га цин у нај стро -
жем цен тру.
064/267-72-17.
(255887)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА -
ЈЕМ ло кал у цен тру
Пан чва, 17 м2, Ми ло -
ша Тре бињ ца 5.
063/870-74-56.
(255888)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор у Син ђе ли -
ће вој, 100 евра ме -
сеч но, 30 м2.
063/315-290.
(255936)

ИЗ ДА ЈЕМ два но ва
ло ка ла, цен тар, је дан
опре мљен са лон ле -
по те. 063/734-82-31.
(255953)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23
м2 код Ау то бу ске
ста ни це. 352-105.
(255962)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну
згра ду 1.650 и 500
м2. 060/312-90-00.
(255978)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле у
цен тру: 100, 150, 200
и 250 м2. 
060/312-90-00.
(255978)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
Жар ка Зре ња ни на.
063/771-30-31.
(255981)

ПО ТРЕБ НИ по моћ ни
рад ни ци од 25 до 40
го ди на. Под у ча ва ње
за вул ка ни зе ра.
065/551-17-22.
(СМС)

ПО ТРЕБ НИ ши ва чи,
рад на ен дле ри -
ци,рав ној ма си ни,
стал но за по сле ње.
063/517-001. (СМС)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ Karbo
Koncept тра жи ис -
кук сног ме та ло гло да -
ча.  069/334-54-42.
(СМС)

ПО ТРЕБ НА же на са
ис ку ством за ште пе -
ри цу. 061/686-51-28.
(СМС)

ПО ТРЕ БАН во до ин -
ста ла тер са ис ку -
ством. Кон такт тел.
064/317-36-96,  Гој -
ко Ву ја но вић. (СМС)

ТРА ЖИМ пе ка ра са
ис ку ством, да зна да
ра ди бе ло пе ци во,
ли сна то и пу тер, и да
зна да пе че. 
060/309-64-55. 

ПО ТРЕБ НИ мон те ри
ске ле (са ис ку ством),
гра ђе вин ској фир ми
„Skele Logistik”, Пан -
че во, Ба ва ни штан ски
пут 439. Кон такт те -
ле фон 013/377-853 и
063/115-47-34. (ф)

АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу -
би чић” по тре бан са -
мо стал ни ау то-ме ха -
ни ча ри и уче ни ци.
013/344-011,
063/372-231.
(255353)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни пи ца-мај -
стор и рад ни це за
па ла чин ке. До ћи
лич но по сле 16 са ти.
(254954)

ПО ТРЕБ НА де вој ка
за рад у ка фи ћу, сло -
бод ни да ни. 069/108-
06-54 (255217)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у ау то-пе ри о -
ни ци. 063/135-28-32.
(255217)

ПО ТРЕБ НИ мон те ри
ске ле (са ис ку ством),
гра ђе вин ској фир ми
„Skele Logistik”, Пан -
че во, Ба ва ни штан ски
пут 439. Кон такт те -
ле фон 013/377-853 и
063/115-47-34. (ф)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
са ис ку ством за рад у
књи го ве зни ци. При -
ја ве рад ним да ном
од 9 до 12 са ти, на
063/861-42-84.
(255759)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
или рад ник за рад у
Мар ке ту „Бом бон -
чић”. До ћи на раз го -
вор у пе так, 2. мар та
2018, у Иве Кур јач -
ког 59-а, од 18 до 20
са ти. (255852)

ПО ТРЕБ НА  рад ни ца
или рад ник за рад у
Мар ке ту „Бом бон -
чић”. До ћи на раз го -
вор у су бо ту, 3. мар -
та 2018, у Мо ше 
Пи ја де 4, 
од 18 до 20 са ти.
(255852)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по тре бан во зач. 
До ћи лич но 
по сле 16 са ти.
(255856)

ПО ТРЕБ НА де вој ка
за рад у слот клу бу
„Kentucky”. 
064/474-74-47.
(255925)

ПО ТРЕБ НА му шко-
жен ска фри зер ка са
ис ку ством, усло ви
од лич ни. 064/255-
57-31. (255903)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца за рад у пе ка ри.
063/130-75-40.
(255928)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за бу вљак, хит но.
063/337-851.
(255931)

КА ФЕ „ЉУ БИ ЧЕ ВО”
тра жи де вој ку за рад,
са ис ку ством.
069/364-10-04.
(255947)

БИ ЛИ ЈАР клу бу Ma-
ster Pool по треб на
рад ни ца. 064/119-
11-09. (255951)

КА ФЕУ Кру зер по -
треб ни ко но ба ри/иц -
е. 064/136-00-27.
(255956)

ИС КУ САН пе кар, со -
му ни, пе ци во и пе -
кач. 064/120-09-42.
(255958)

ПО ТРЕ БАН сер ви сер
бе ле тех ни ке, елек -
тро стру ке. 063/329-
340. (255970)

ДЕ ВОЈ КА за рад у
шан ку, по моћ но осо -
бље у ку хи њи, рад -
ник за ке те ринг.
064/874-03-01.
(255971)

ПО ТРЕБ НА спре ма -
чи ца  у објек ту за
сме штај го сти ју до 45
го ди на ста ро сти.
060/043-52-98.
(255978)

МО ЛЕР СКО-ГИП -
САР СКИ ра до ви мај -
сто ри из Ко ва чи це.
060/06608-60. (СМС)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, ре но ви ра ње свих
вр ста кро во ва, сти -
ро пор, ба ва лит фа са -
де. 063/865-80-49.
(255407)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци -
је, по прав ке, за ме не,
од мах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(255460)

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. 

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, ра дим ,
по пра вљам, 
угра ђу јем. 
063/882-25-09.
(254760)

ИЗ РА ДА ја сту ка свих
ве ли чи на и мо де ла за
сто ли це и ка у че, од
ма те ри ја ла по ва шем
из бо ру. 062/102-02-
53. (255853)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би не, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(254502)

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.
(255479)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ка бој ле ра, ТА
пе ћи, шпо ре та. Ин -
ста ла ци је и осве тље -
ње. Мар ко. 069/174-
14-78. (255185)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви,
кре че ње, гле то ва ње,
сто ла ри ја, ве о ма по -
вољ но. 064/280-26-
15. (255453)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ-а,
IPTV и ан те на плус.
064/866-20-70.
(253351)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва -
ње, гип са ни ра до ви,
фар ба ње сто ла ри је,
чи сто, по вољ но, ква -
ли тет но. 063/304-
476, 061/189-97-33.
(255765)

ПАР КЕ ТАР: по ста -
вља ње пар ке та, хо -
бло ва ње, фу го ва ње,
ла ки ра ње ста рог.
060/476-81-55.
(255767)
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ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 
013/665-220,
063/847-74-38.
(246167)

ОР ГА НИ ЗУ ЈЕ МО!!!
све вр сте про сла ва,
до 100 ме ста, већ од
9.99 евра. 063/892-
00-07. 

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. (и)

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.
(255621)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе мер це дес ка ми о -
ном, рад ни ци, по вољ -
но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(255461)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра -
ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни.
064/181-25-00.
(255466)

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. 

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, сер -
вис, по прав ка,а одр -
жа ва ње, чи шће ње,
ин ста ла ци ја но вих
про гра ма. По вољ но.
060/351-03-54.
(255791)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ро -
бе, се дли бе ком би -
јем. Јо ца. 061/616-
27-87. (255803)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(255803)

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. (255813)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(255827)

СПРЕ МА ЊЕ ста но ва
и по моћ ста ри ји ма.
063/761-11-89.
(255903)

ТРА ЖИМ по сао те пе -
та ра: по прав ка и ре -
ста у ра ци ја на ме шта -
ја: сто ли ца, фо те ља и
ау то-се ди шта, за ме на
сун ђе ра, мебл или
ко жа по ва шем из бо -
ру, по до го во ру. До -
ла зак бес пла тан.
061/299-54-66.
(255853)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз -
ра сти ма, до ла зим,
јеф ти но, 23 го ди не
ис ку ства. 013/251-
78-97, 063/782-51-
48. (255834)

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.
(255885)

ДА ЈЕМ ча со ве ен гле -
ског за основ це и
сред њо школ це, ди -
пло ми ра ни ме над -
жер. 063/194-84-26.
(255878)

НЕ ГА по крет них и
не по крет них ста рих
ли ца и по моћ у ку ћи.
064/672-09-70.
(255874)

ЧУ ВАМ ку ће, згра де,
пар кин ге, фар ме,
шу ме, ма га ци не и
оста ло. 064/144-37-
65. (255930)

МА ЂИ О НИ ЧАР за
деч је ро ђен да не и
све вр сте про сла ва.
Лу ка Ива но вић,
064/429-16-51.
(255874)

СЕ ЛИД БЕ са рад ни -
ци ма, у свим прав ци -
ма и укла њам по ло -
ван на ме штај, ту ра
1.000 ди на ра. Злат ко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(255897)

ЧИ СТИМ шут, чи -
стим по дру ме, та ва не
по вољ но. Злат ко,
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(255897)

ПРО ФЕ СОР КА фран -
цу ског је зи ка да је
при ват не ча со ве.
061/285-07-40.
(255899)

ИЗ РА ДА сит них ко -
ла ча, ки фли ца и ра -
зних вр ста пе ци ва.
060/761-11-81.
(255903)

ВО ДО ИН СТЛА ТЕР:
по прав ка  ста рих,
мон та жа но вих це ви,
од гу ше ња, мон та жа
са ни та ри је. 062/382-
394. (255902)

ДУ БИН СКО пра ње
те пи ха пре воз бес -
пла тан. 302-820,
064/129-63-79.
(255945)
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УСЛУГЕ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из град -

њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА КАО УР БА НИ СТИЧ -

КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ ка та -

стар ске пар це ле 3089/2 К.О. Пан че во за пла ни ра ну

из град њу ви ше по ро дич ног стам бе ног објек та, Ули ца

Осло бо ђе ња б.б, Пан че во, из ра ђен од стра не Би ро за

про јек то ва ње и ин же ње ринг „АГП Сту дио”, Ул. Ди ми -

три ја Ту цо ви ћа бр. 26, Пан че во, под бро јем УП-01-

2017, за ин ве сти то ра Ра шић Ми ло ша из Бе о гра да, Ул.

Љу бе Ди ди ћа бр.14

Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти и

згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе -

тра I, бр.2 - 4 у Пан че ву, у хо лу VI спра та, у Се кре та -

ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал -

не по сло ве и са о бра ћај. Ин фор ма ци је и сва оба ве ште -

ња о јав ној пре зен та ци ји мо же те до би ти на те ле фон

013/331-130, кан це ла ри ја 609 и 610, у вре ме ну од 10

до 13 са ти, у пе ри о ду тра ја ња јав не пре зен та ци је од 7

да на, по чев од 02. 03. 2018.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под не ти

при мед бе  на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за вре ме

тра ја ња јав не пре зен та ци је, у пи са ном об ли ку, Град -

ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни -

зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу -

тем пи сар ни це Град ске упра ве  гра да Пан че ва, Трг

кра ља Пе тра I, бр.2 - 4, Пан че во.  

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из град -

њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве 

и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А
ИЗ ЛА ГА ЊЕ  НА  РА НИ ЈАВ НИ УВИД  

План  де таљ не  ре гу ла ци је уну тра шњег де ла бло ка

040 у на се ље ном ме сту Пан че во

Из ла жу се на ра ни јав ни увид  План  де таљ не  ре -

гу ла ци је уну тра шњег де ла бло ка 040 у на се ље ном

ме сту Пан че во (у да љем тек сту План).

      Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од 15

да на и то по чев од 09. 03. 2018.  до  23. 03. 2018. го -

ди не.

На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на ра ни

јав ни увид,  у згра ди Град ске  упра ве гра да Пан че ва,

Ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4,  у  хо лу на ше стом

спра ту,  као  и у кан це ла ри ји 610, сва ког рад ног да на

од 9 до 15 са ти.  Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом

мо гу се до би ти  пу тем те ле фо на 013/308-905.

План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном об ли -

ку, у тра ја њу  ра ног јав ног уви да, на зва нич ној  ин тер -

нет стра ни ци гра да Пан че ва.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под не ти

при мед бе  у  то ку  тра ја ња ра ног  јав ног  уви да, ис кљу -

чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви гра да Пан че -

ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам -

бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи сар ни це Град ске

упра ве  гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр.2 - 4,

Пан че во.  Еви ден ти ра не  при мед бе  и  су ге сти је  мо гу

ути ца ти  на  план ска  ре ше ња.

Liv ni ci u Pan če vu po treb ni rad ni ci 

- vi še iz vr ši la ca, ma šin ske stru ke:

– Po moć ni rad ni ci u pro iz vod nji, bru sa či, rad ni ci u

za vrš noj ob ra di od li va ka, bra va ri, ka lu pa ri 

i pe ća ri.

Mla đe oso be sa i bez is ku stva na slič nim po slo vi ma po -

želj no.

Po se do va nje vo zač ke do zvo le B ka te go ri je pred nost.

Pri ja ve na te le fon 013-370-575,mob.062/210-576

Ili na e-mail of fi ce @li vex.rs   

МПП „Јединство” а. д. Севојно, расписује

о г л а с

за возаче теретног возила са категоријама Б, Ц, Д и Е

и руковаоце грађевинске механизације, са радним ис-

куством од две године, за извођење радова на терито-

рији општине Панчево, на период до 6 месеци. 

      Пријаве слати на: МПП „Јединство” а. д. Севој-

но, Првомајска б.б. или на mail: of fi cebg@mppje -

din stvo.co .rs 

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изград-

њи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам,

грађевинске, стамбено-комуналне послове

и саобраћај

O Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

План детаљне регулације дела блока 113 ( Котеж

1) у насељеном месту Панчево

Излажу се на рани јавни увид План детаљне ре-

гулације дела блока 113 ( Котеж 1) у насељеном

месту Панчево ( у даљем тексту План).

      Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15

дана и то почев од 09. 03. 2018.  до 23. 03. 2018. го-

дине.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

јавни увид,  у згради Градске управе града Панчева,

ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4,  у холу на шестом спра-

ту,  као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9

до 15 сати.  Све информације у вези са огласом могу

се добити путем телефона 013/308-905.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном обли-

ку, у трајању раног јавног увида, на званичној интер-

нет страници града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети

примедбе у току трајања раног јавног увида, искљу-

чиво у писаном облику, Градској управи града Панче-

ва, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стам-

бено-комуналне послове, путем писарнице Градске

управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,

Панчево.  Евидентиране примедбе и сугестије могу

утицати на планска решења.

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребан радник

помоћник фарбара за припрему возила.

CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs22 Четвртак, 1. март 2018.

ГРАД ПАН ЧЕ ВО 

РАС ПИ СУ ЈЕ ЈАВ НИ ОГЛАС ЗА ЈАВ НО НАД МЕ ТА ЊЕ 
РА ДИ ОТУ ЂЕ ЊА НЕ ИЗ ГРА ЂЕ НОГ ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА

I
ПО ДА ЦИ О ГРА ЂЕ ВИН СКОМ ЗЕ МЉИ ШТУ КО ЈЕ СЕ ОТУ ЂУ ЈЕ

Пред мет оту ђе ња су кат. пар це ле бр. 16167/6, 16167/7, 16167/8, 16167/9, 16167/10, 16167/11, 11434/1 све К.О.Пан че во и 600/1 К.О.Гло гоњ, а ка ко сле ди у та бе ли:

II

ПО ДА ЦИ ИЗ ПЛАН СКЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ О ГРА ЂЕ ВИН СКОМ ЗЕ МЉИ ШТУ И ОБЈЕК ТИ МА КО ЈИ СЕ НА ЊЕ МУ МО ГУ ГРА ДИ ТИ

II -1

       Пре ма Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји бр. V-15-350-55/2018 од 12. 02. 2018. го ди не, ко ју је из дао Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај Град ске упра ве гра да Пан че ва пар це ле под ред ним

бро јем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на ла зе се у об у хва ту Пла на ге не рал не ре гу ла ци је- Це ли на 2- Стре ли ште са Хи по дро мом и Вој ло ви ца са То по лом у на се ље ном ме сту Пан че во („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва”, број 20/12, 34/12, 1/13, 3/13 и

16/16) – у да љем тек сту План. 

       Пла ном је де фи ни са на на ме на пар це ла – ста но ва ње са ком па ти бил ним на ме на ма са ста но ва њем. Пра ви ла гра ђе ња објек та су де фи ни са на план ским до ку мен том.  

II- 2

       Пре ма ин фор ма ци ји о ло ка ци ји бр.V-15-350-сл/2018 од 29. 01. 2018.го ди не, ко ју је из дао Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај Град ске упра ве гра да Пан че ва пар це ла под ред ним

бро јем 7 на ла зи се у об у хва ту Пла на ге не рал не ре гу ла ци је-Це ли на 5- Ку де ља рац и Но во се љан ски пут иза На де ла („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва”, број 39/12 и 5/15-из ме на) – у да љем тек сту План. 

       Пла ном је де фи ни са на на ме на пар це ле – из град ња про из вод них и по слов них обје ка та уз за до во ље ње усло ва за за шти ту жи вот не сре ди не. Из град ња обје ка та на пар це ли усло вље на је из ра дом Ур ба ни стич ког про јек та. Пра -

ви ла гра ђе ња објек та су де фи ни са на план ским до ку мен том.

II- 3

       Пре ма ин фор ма ци ји о ло ка ци ји бр.V-15-350-54/2018-сл од 13. 02. 2018. го ди не, ко ју је из дао Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај Град ске упра ве гра да Пан че ва пар це ла под ред -

ним бро јем 8 на ла зи се у об у хва ту Пла на ге не рал не ре гу ла ци је на се ље ног ме ста Гло гоњ („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва”, број 15/16, 15/16- ис прав ка тех нич ке гре шке) – у да љем тек сту План.

       Пла ном је де фи ни са на на ме на пар це ле – ста но ва ње са ком па ти бил ним на ме на ма са ста но ва њем. Пра ви ла гра ђе ња објек та су де фи ни са на план ским до ку мен том. 

       Пар це ле се оту ђу ју у ви ђе ном ста њу.

III

ПО ДА ЦИ О УРЕ ЂЕ НО СТИ ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА

       Ка та стар ске пар це ле из та бе ле су опре мље не објек ти ма ко му нал не ин фра струк ту ре.

       У за ви сно сти од по тре ба ин ве сти то ра при ли ком из град ње обје ка та, мо гу ће је у скла ду са усло ви ма но си ла ца јав них овла шће ња при ба вље них у по ступ ку из да ва ња ло ка циј ских усло ва, из вр ши ти ре кон струк ци ју, до град њу или из -

град њу обје ка та ко му нал не ин фра струк ту ре.

       Усло ви при кљу че ња на са о бра ћај ну ин фра струк ту ру: 

       На чин при кљу че ња ко ри сни ка на са о бра ћај ни цу, као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈП „Ур ба ни зам” Пан че во, осим ка да се ра ди о при кљу че њу на др жав ни пут за ко је усло ве за про -

јек то ва ње и гра ђе ње са о бра ћај ног при кључ ка про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈП „Пу те ви Ср би је”.

       Усло ви при кљу че ња на ко му нал ну и оста лу ин фра струк ту ру:

       Во до вод, фе кал на ка на ли за ци ја и ат мос фер ска ка на ли за ци ја: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње во до во да, фе кал не ка на ли за ци је и ат мос фер ске ка на ли за ци је про пи су је над ле жно

јав но ко му нал но пред у зе ће. 

       Елек тро е нер ге ти ка: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње елек тро е нер гет ске мре же про пи су је над ле жно пред у зе ће „Елек тро ди стри бу ци ја” Пан че во.

Те ле ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње ни ско на пон ске мре же про пи су је над ле жно пред у зе ће АД „Те ле ком Ср би ја“.

       Тер мо е нер ге ти ка: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње  про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈКП „Гре ја ње” Пан че во.

       То пло вод: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈКП „Гре ја ње” Пан че во.

       Гас: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈП „Ср би ја гас” Но ви Сад, РЈ „Ди стри бу ци ја” Пан че во.

       Хи ги је на: Од ла га ње ко му нал ног сме ћа у све му пре ма усло ви ма ко је про пи су је над ле жно јав но ко му нал но пред у зе ће.

IV

ОБА ВЕ ЗЕ ЛИ ЦА КО МЕ СЕ ГРА ЂЕ ВИН СКО ЗЕ МЉИ ШТЕ ОТУ ЂУ ЈЕ 

       Ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је је оба ве зно да о свом тро шку из ве де нео п ход не ге о дет ске ра до ве, при ба ви по треб не под ло ге, из ра ди тех нич ку до ку мен та ци ју, при ба ви ло ка циј ске усло ве, гра ђе вин ску и упо треб ну

до зво лу.

       Ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је је оба ве зно да о свом тро шку из вр ши евен ту ал ну ре кон струк ци ју, до град њу или из град њу обје ка та ко му нал не ин фра струк ту ре пре ма усло ви ма но си ла ца јав них овла шће ња при ба вље них

у по ступ ку из да ва ња ло ка циј ских усло ва. У слу ча ју по тре бе за ре кон струк ци јом, до град њом или из град њом обје ка та град ске ко му нал не ин фра струк ту ре (ко ја об у хва та са о бра ћај не по вр ши не, са о бра ћај ну сиг на ли за ци ју, јав но осве тље -

ње, во до вод, ки шну и фе кла ну ка на ли за ци ју), иста се мо же из гра ди ти сред стви ма ли ца ко јем се пар це ла оту ђу је уз оба ве зу да пре под но ше ња зах те ва за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле за из град њу објек та на пар це ли за кљу чи уго вор са

има о ци ма јав них овла шће ња ко јим ће се утвр ди ти из нос тро шко ва ко му нал ног ин фра струк тур ног опре ма ња сред стви ма ин ве сти то ра (ли ца ко је је при ба ви ло пар це лу) за ко ји ће се ума њи ти из нос до при но са за уре ђи ва ње гра ђе вин ског

зе мљи шта, у скла ду са за кон ским и под за кон ским про пи си ма ко ји ре гу ли шу ову ма те ри ју.

Рок за при во ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта пла ни ра ној на ме ни те че од да на под но ше ња при ја ве ра до ва, у скла ду са чла но ви ма 140. и 148. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Сл. гла сник РС”, бр.72/09, 81/09-ис прав ка, 64/10-од лу ка

УС, 24/11, 121/12, 42/13-од лу ка УС, 50/13- од лу ка УС, 98/13-од лу ка УС, 132/14 и 145/14).

V

ПО ЧЕТ НА ЦЕ НА ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕМЉИШТA, НА ЧИН И УСЛО ВИ ПЛА ЋА ЊА

       По чет на це на гра ђе вин ског зе мљи шта ко је је пред мет јав ног над ме та ња да та је у та бе ли.

       Ли ци та ци о ни ко рак је 5 % од по чет не це не гра ђе вин ског зе мљи шта, што из но си:

за пар це лу под ред ним бро јем 1. –     59.004,01 ди на ра

за пар це лу под ред ним бро јем 2. –     56.450,31 ди на ра

за пар це лу под ред ним бро јем 3. –     57.794,36 ди на ра

за пар це лу под ред ним бро јем 4. –     58.869,61 ди на ра

за пар це лу под ред ним бро јем 5. –     60.348,07 ди на ра

за пар це лу под ред ним бро јем 6. –     66.127,51 ди на ра

за пар це лу под ред ним бро јем 7. – 1.279.122,48 ди на ра

за пар це лу под ред ним бро јем 8. –      13.918,15 ди на ра

       Нај ви ша по стиг ну та це на по за вр ше ном јав ном над ме та њу пред ста вља ће ку по по про дај ну це ну гра ђе вин ског зе мљи шта. 

       Уче сник јав ног над ме та ња ко ји је по ну дио нај ви ши из нос пот пи су је из ја ву да је по ну дио нај ви ши из нос са на зна ком ви си не из но са у ди на ри ма.

       Ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је ду жно је да за кљу чи Уго вор о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта у ро ку од 30 да на од да на пра во сна жно сти на ве де ног Ре ше ња о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта.

       Ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је ду жан је да ис пла ти ку по про дај ну це ну гра ђе вин ског зе мљи шта у ро ку од 15 да на од да на за кљу че ња Уго во ра о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта. 

       Сред ства упла ће на на име га рант ног из но са при зна ју се ли цу ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је као део из ми ре не оба ве зе пла ћа ња ку по про дај не це не и по пра во сна жно сти Ре ше ња о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта ко је

до но си Скуп шти на гра да Пан че ва на пред лог Ко ми си је за  оту ђе ње и да ва ње у за куп гра ђе вин ског зе мљи шта гра да Пан че ва, пре не ће се на од го ва ра ју ћи ра чун Гра да.

VI

ГА РАНТ НИ ИЗ НОС ЗА УЧЕ ШЋЕ У ПО СТУП КУ И РОК ЗА ПО ВРА ЋАЈ ГА РАНТ НОГ ИЗ НО СА УЧЕ СНИ ЦИ МА КО ЈИ НЕ ПО НУ ДЕ НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈУ ЦЕ НУ ЗА ОТУ ЂЕ ЊЕ ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА

       Оба ве за уче сни ка у јав ном над ме та њу је да на под ра чун број 840-0000003428741-76, по мо де лу 97, са по зи вом на број 02-226 отво рен код Ми ни стар ства фи нан си ја РС – Упра ве за тре зор, Фи ли ја ла Пан че во, при ма лац: град Пан -

че во, свр ха: Град ска упра ва гра да Пан че ва – га рант ни из нос за уче шће на јав ним над ме та њи ма, упла ти га рант ни из нос у ви си ни од 20% почетнe це не ко ја је да та у та бе ли.

       Рок за по вра ћај га рант ног из но са уче сни ци ма ко ји не по ну де нај по вољ ни ју це ну за оту ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта је осам да на од да на јав ног над ме та ња.

       Скуп шти на гра да Пан че ва до но си Ре ше ње о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта и до ста вља га свим уче сни ци ма јав ног над ме та ња.

       Ако под но си лац при ја ве ко ји је нај по вољ ни ји по ну ђач не за кљу чи Уго вор о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта, гу би пра во на по вра ћај га рант ног из но са.

Ако до ђе до за кљу че ња уго во ра о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта, упла ће ни га рант ни из нос пред ста вља део ку по про дај не це не.

Ако ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је не из вр ши сво ју уго вор ну оба ве зу пла ћа ња ку по про дај не це не гра ђе вин ског зе мљи шта у про пи са ном ро ку, Уго вор о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта се јед но стра но рас ки да. У слу -

ча ју рас ки да Уго во ра о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта не вр ши се по вра ћај сред ста ва ко ја су упла ће на на име га рант ног из но са за уче шће у по ступ ку јав ног над ме та ња.

VII

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПОД НО ШЕ ЊУ ПРИ ЈА ВЕ

       При ја ва за уче шће у јав ном над ме та њу са при ло же ном до ку мен та ци јом до ста вља се по штом или лич но на адре су Град Пан че во, Трг кра ља Пе тра I 2 - 4 са на зна ком СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ИМО ВИ НУ - „ЗА КО МИ СИ ЈУ ЗА

ОТУ ЂЕ ЊЕ И ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА – НЕ ОТВА РАЈ” 

       При ја ва се под но си у за тво ре ној ко вер ти, са ви дљи вом на зна ком на ко ју ло ка ци ју (кат. пар це лу) се од но си и ко је под но си лац при ја ве.

       Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се узи ма ти у раз ма тра ње и исте ће би ти од ба че не.

       Бла го вре ме ним при ја ва ма се сма тра ју оне при ја ве ко је при стиг ну на адре су Град Пан че во, Трг кра ља Пе тра I 2 - 4, нај ка сни је до 3. апри ла 2018. го ди не, до 12 са ти.

VIII

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈИ КО ЈА СЕ МО РА ПРИ ЛО ЖИ ТИ ПРИ ЛИ КОМ ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА НА ОГЛАС 

       При ја ва за уче шће на јав ном над ме та њу мо ра би ти пот пи са на од стра не фи зич ког ли ца,  од но сно пот пи са на од стра не овла шће ног ли ца и ове ре на пе ча том од стра не прав ног ли ца одн.пред у зет ни ка и оба ве зно са др жи: 

фи зич ка ли ца: име и пре зи ме, ЈМБГ, адре су ста но ва ња, 

пред у зет ни ке и прав на ли ца: на зив, од но сно по слов но име, МБ, ПИБ, се ди ште.

       Уз при ја ву се до ста вља и:

1.  до каз о упла ће ном га рант ном из но су, 

2.  уред но овла шће ње за за сту па ње, 

3.  фо то ко пи ја ЛК за фи зич ка ли ца,

4. из вод из ре ги стра над ле жног ор га на не ста ри ји од шест ме се ци (за прав на ли ца и пред у зет ни ке)

5.  по твр да о по ре ском иден ти фи ка ци о ном бро ју 

6.  по твр да о из ми ре њу оба ве за по осно ву из вор них при хо да гра да Пан че ва, и

7.  изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.

IX 

МЕ СТО И ВРЕ МЕ ОДР ЖА ВА ЊА ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА

       Јав но над ме та ње одр жа ће се у про сто ри ја ма Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4 , Пан че во, у Ма лој са ли на I спра ту, 3. апри ла 2018. го ди не, са по чет ком у 14 са ти.

       Бли жа оба ве ште ња у ве зи са огла сом, као и до ку мен та ци јом на осно ву ко је је са чи њен и рас пи сан овај оглас, мо гу се до би ти у про сто ри ја ма ЈП „Ур ба ни зам” Пан че во, у ули ци Ка ра ђор ђе ва бр. 4, Пан че во, кон такт осо ба: Ми лан

Бал чин, те ле фон број 013/219-03-20 и у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за имо ви ну Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I 2 - 4, Пан че во, кон такт осо ба: Де јан Јо ва но вић, те ле фон број 013/351-228.

Ред ни број Кат. пар це ла број По тез По вр ши на кат.пар це ле По чет на це на (РСД) Га рант ни из нос (РСД)

1. 16167/6 КО Панчево Ул.Сте ва на Срем ца 439 м2 1.180.080,29 236.016,06

2. 16167/7 КО Панчево Ул.Сте ва на Срем ца 420 м2 1.129.006,20 225.801,24

3. 16167/8 КО Панчево Ул.Сте ва на Срем ца 430 м2 1.155.887,30 231.177,46

4. 16167/9 КО Панчево Ул.Сте ва на Срем ца 438 м2 1.177.392,18 235.478,44

5. 16167/10 КО Панчево Ул.Сте ва на Срем ца 449 м2 1.206.961,39 241.392,28

6. 16167/11 КО Панчево Ул.Сте ва на Срем ца 492 м2 1.322.550,12 264.510,02

7. 11434/1 КО Панчево 2.срп ско по ље 51.124 м2 25.582.449,60 5.116.489,92

8. 600/1 КО Глогоњ село 378 м2 278.362,98 55.672,60



МУ ШКА РАЦ тра жи
же ну, де вој ку за по -
вре ме на дру же ња.
064/523-73-83.

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра.
По вољ но. 063/709-
44-97. (255730)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе 
у цен тру ба ње 
Вруј ци, при мам ва у -
че ре. 
Тел. 064/324-08-48.
(255742)

АПАРТ МА НИ у цен -
тру Со ко ба ње, мо же
ва у чер. 
Кон такт те ле фон
063/426-345.
(255812)

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.selidbe-bom-
boncic.com (255852)

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.
(255852)

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.
(255852)

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.selidbe-bom-
boncic.com (255852)

ЧА СО ВИ хар мо ни ке,
кла вир не и дуг ме та -
ре, ко ла, три ле ри,
пе сме, но тал но.
060/632-46-90. 

ПЕР ФЕКТ: ла ми нат и
зи да ње, гле то ва ње,
фа са де, мал те ри а -
сње, кре че ње, ке ра -
ми ка, кро во ви.
063/122-14-39.
(255754)

МА ТЕ МА ТИ КА – ча -
со ви (основ ци, сред -
њо школ ци, при јем -
ни). Ис ку сна ди пло -
ми ра на про фе сор ка
ма те ма ти ке. По вољ -
но. Цен тар. 343-370.
(255386)

ЛА ЛЕ, пре во зим ки -
пр ом, по вољ но, гра -
ђе вин ски  ма те ри јал,
шут, ту ца ник за на си -
па ње пу те ва.
064/354-69-94,
064/754-02-72.
(255745)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти -
ла, ба те ри је, са ни та -
ри је, при кључ ка во де
и ка на ли за ци је. Од
0-24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.  (255) 

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, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26. (255) 

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
про да ја по лов них по -
прав ка, про да ја ЦО 2
апа ра та, ау то-кљу че -
ва, ри си ве ра.
063/800-01-96.
(255778)

ГИПС спу ште ни пла -
фо ни, пре град ни зи -
до ви, тер мо и зо ла ци -
ја, ке ра ми ка, во да,
ма те ри јал. 060/131-
81-70. (255832)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва -
ње, спу ште ни пла фо -
ни, зи до ви пре град -
ни, тер мо и зо ла ци ја,
ке ра ми ка, ма те ри јал.
060/131-81-70.
(255832)

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.
(255841)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе, мон та жа и де -
мон та жа на ме шта ја,
па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње
не по треб них ства ри
са рад ни ци ма 
и без њих, 
00-24 са та. 
064/047-55-55.
(255877)

ВЕШ-МА ШИ НЕ,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, кли ме, шпо ре -
те, бој ле ре, ТА пе ћи,
по пра вља мо с га ран -
ци јом.
„Фри го тех ник”,
013/361-361,
064/122-68-05.
(255980)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом ђач ку ме сеч -
ну кар ту из да ту од
АТП-а, на име Ан -
дреј Ке ле мен. (255)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћим све до чан ство
Основ не шко ле „Јо -
ван Јо ва но вић Змај”
Пан че во на име Вла -
ди сла ва Ми шић, из -
да то 2002/2003. го -
ди не. (255807)

ДЕ ВИ ЗНИ пен зи о нер
65, упо знао би шланг
да му до 55 го ди на.
065/335-53-48. 
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РАЗНО

ТУРИЗАМ

По след њи по здрав на шој дра гој ку ми

СТА НИ ЧИ ГО ЈА

По ро ди ца КА ЛИ НИЋ

(38/255818)

По след њи по здрав мај ци

СТА НИ ЧИ ГО ЈА
Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Ћер ка СНЕ ЖА НА, зет МО МИР 
и уну ци СИ МО и МАР КО

(73/255911)

По след њи по здрав мај ци

СТА НИ ЧИ ГО ЈА

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Син СТЕ ВАН, сна ја ЈО ВА НА и уну ци МИ НА и РА ДАН

(74/255911)

По след њи по здрав мај ци

СТА НИ ЧИ ГО ЈА
Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ћер ка ЉИ ЉА НА и уну ци ИГОР и ИВА НА

(75/255911)

По след њи по здрав при ји

СТА НИ ЧИ ГО ЈА

од при ја те ља МИР КА 

и ЉИ ЉА НЕ МА ЛЕШ

(76/255911)

По след њи по здрав мај ци

СТА НИ

од СЛА ВИ ШЕ, ДЕ КИ ЈА, БРА ЦЕ, РА ДО ША, 

ПИР КЕ ТА, ЗДЕН КА, ЛА ЗЕ, МИ КИ ЈА, ПЕ РЕ, 

РА ДЕ ТА и СЊЕ ЖА НЕ
(77/255911)

26. фе бру а ра 2018. пре ми нуо је наш во ље ни

БО РИ СЛАВ СТО ЈА ДИ НОВ

Ожа ло шће ни тво ји нај ми ли ји

(86/255957)

УСЛУГЕ
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По след њи по здрав су пру гу, оцу и де ди

МИ ЛО РА ДУ НИ КО ЛИ ЋУ

1935–2018.

од ње го вих нај ми ли јих: су пру ге РУ ЖИ ЦЕ, си на 

ЉУ БИ ШЕ, ћер ке ИВА НЕ, сна је ВОЈ КЕ, зе та СИ НИ ШЕ 

и уну ка МАР КА, ЛУ КЕ и ЛА НЕ
(22/255785)

По след њи по здрав при ја те љу

МИ ЛО РА ДУ НИ КО ЛИ ЋУ

По ро ди ца ПЛА ТИ ША

(23/255785)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

ЉУ БА ГАР ГЕН ТА
1943–2018.

На ша во ље на је пре ми ну ла 25. фе бру а ра 2018,
али ће за у век жи ве ти у на шим ср ци ма.. 
Са хра на је оба вље на 28. фе бру а ра 2018, у 12 са -
ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.
Ожа ло шће ни: си но ви СЛАВ КО и ЈО ВАН и уну ци

МИ ЛАН и СА ЊА
(35/255811)

ЉУ БА ГАР ГЕН ТА

По след њи по здрав дра гој се стри од АН ГЕ ЛИ НЕ

са фа ми ли јом
(39/255819)

МИ ЛО РАД 

НИ КО ЛИЋ 

МИ ЛЕ

По след њи по здрав ку му

Ми ле ту од ЖЕЉ КА,

ЗДЕН КЕ и ВЕЉ КА

(42/255825)

Дра гој уј ни

ЉУ БИ ЦИ ГАР ГЕН ТА
по след њи по здрав.

По ро ди це ВИН ЧИЋ и ЖИ ВА НО ВИЋ

(48/255836)

24. фе бру а ра пре ми ну ла је на ша дра га мај ка, та -

шта и ба ка

МИ ЛЕ ВА ПАВ КО ВИЋ

1928–2018.

Не ка те на ша љу бав чу ва на не бу, као што си ти

нас чу ва ла на зе мљи.

Тво ји: БУ БА, ПЕ ЦА и КА ЋА
(51/255841)

24. фе бру а ра пре ми ну ла је на ша дра га

МИ ЛЕ ВА ПАВ КО ВИЋ

1928–2018.

Увек ће ми сли ти на њу: син ВА СА, 

сна ха ДУ ШИ ЦА и уну ка МИ ЛИ ЦА
(53/255844)

По след њи по здрав на шој дра гој

ЉУ БИ ГАР ГЕН ТА

од БО ЖЕ, ЉИ ЉЕ, МА ЈЕ и СА ЊЕ с по ро ди ца ма

(58/255866)

По след њи по здрав на шем

дра гом го сту Ми ле ту

МИ ЛО РАД 

НИ КО ЛИЋ

1935–2018.

Сплав „На у ти кал”

(66/255889)

МИ ЛО РАД НИ КО ЛИЋ

По след њи по здрав зе ту од ЂОР ЂА, 

РУ ЖИ ЦЕ, НА ТА ШЕ и НЕ НА ДА

с по ро ди ца ма

(68/255894)

По след њи по здрав

ЉУ БИ

од бра та ДО БРИ ВО ЈА с по ро ди цом

(71/255898)

ДРА ГАН 

ВЕ ЉА НОВ СКИ

1962–2018.

По след њи по здрав од

бра та ГО РА НА 

и бра та ни це ИВА НЕ

(78/255932)

ДРА ГАН 

ВЕ ЉА НОВ СКИ
На у чио си нас мно го че -

му, али нај те жу лек ци ју

си оста вио да на у чи мо

са ми.

А то је... Ка ко да жи ви мо

без те бе.

Тво ји: ЈЕ КА, НИ ЏА 

и АН ЂА

(37/255816)

По след њи по здрав

НА НИ

од уну ка МАР КА 

и МИ ШЕ с по ро ди ца ма

(89/255971)

23. фе бру а ра 2018. на пу сти ла нас је на ша дра га

РА ДИН КА ОБ РА ДО ВИЋ

1940–2018.

Веч но ће те во ле ти и пам ти ти по ро ди це

ОБ РА ДО ВИЋ и ВЛА ДИ СА ВЉЕВ
(11/255757)

23. фе бру а ра на пу сти ла

нас је на ша

НА НА

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Уну ци ИГОР и НИ КО ЛА

(12/255757)

По след њи по здрав при ји

РА ДИ НИ 

ОБ РА ДО ВИЋ

ПРО ДА НА, ЛА ЛЕ, 

ВЛА ДА, ЂО ЛЕ и ВЕ СНА

с по ро ди цом

(44/255830)

По след њи по здрав во ље -

ној ма ми

ОЛ ГИ 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

1931–2018.

Син МИ О ДРАГ МИ КИ

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

(82/255934)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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Два де сет го ди на...

ГО РАН РА ДОЈ ЧИЋ

Не до ста јеш.

ЖАР КО и МИ ЛОЈ КА

(25/255794)

9. мар та на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко

нас је на пу стио наш дра ги

ВЕЉ КО БРА ШО ВАН

По мен  ће се одр жа ти 3. мар та, у 11.30, на

Но вом гро бљу.

Мно го је ле пих успо ме на да те веч но пам -

ти мо и ни ка да не за бо ра ви мо.

С љу ба вљу су пру га НА ДА, ћер ка БРАН КА

и син НЕ НАД с по ро ди ца ма

(54/255848)

Три де се то го ди шњи по -

мен дра гом оцу

ЂУ РИ ЛУ КА ЧУ

Ње го ва де ца

(80/255394)

1. мар та 2018. на вр ша ва
се че тр на ест ту жних го -
ди на от ка ко ни је с на ма
наш во ље ни

ЗА ВИ ША 
ЛА ЛИЋ

Успо ме ну на ње го ву
бес крај ну до бро ту, 

љу бав и пле ме ни тост 
с ту гом и по но сом 
чу ва ју син и ћер ка 

с по ро ди ца ма
(4/255737)

ЗО РАН ТО МИЋ

1971–2018.

Наш во ље ни пре ми нуо је  25. фе бру а ра 2018, али

ће за у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: мај ка ЉУ БИН КА, су пру га МА ША,

ћер ка НИ НА, син АЛЕК СА, се стра ВЕ СНА 

и оста ли при ја те љи и род би на
(15/1255774)

ЗО РАН ТО МИЋ
По след њи по здрав на шем

Зо ки ју.

По ро ди ца ПЕ ТРОВ СКИ

(16/255777)

ЗО РАН ТО МИЋ
По след њи по здрав 

на шем Зо ки ју од 

по ро ди це АН ТИЋ

(17/255775)

По след њи по здрав 

ЗО КИ ЈУ

По ро ди це СТА НОЈ ЛО ВИЋ и КИШ

(18/255778)

По след њи по здрав ку му

ЗО РА НУ 

ТО МИ ЋУ

По ро ди ца МИ НО СКИ

(41/25584)

По след њи по здрав 

ЗО КИ

Ујак и уј на
(52/255842)

По след њи по здрав ко ле ги

ЗО РА НУ ТО МИ ЋУ

Ко лек тив АД ХИ „Па но ни ја” Пан че во

(90/ф)

По след њи по здрав и веч ни спо кој

БИ ЉА НИ ТО МА

1952–2018.
Се стра МИР ЈА НА с по ро ди цом

(46/255836)

28. фе бру а ра 2018, у 80. го ди ни, из не на да

нас је на пу стио наш дра ги

РА ДОШ ВУЧ КО ВИЋ

1938–2018.
Са хра на ће се оба ви ти 1. мар та 2018, у 14

са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га ЉИ ЉА НА, ћер ка

РА ДИ ЦА, син СЛА ВИ ША, уну ци НЕ ДА,

АЛЕК СА и АНА, зет ДРА ГАН 

и сна ја СВЕ ТЛА НА

(85/255952)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

РА ДО ШУ 

ВУЧ КО ВИ ЋУ

од по ро ди це ЂУ РИЋ

(87/255966)

По след њи по здрав при ја -

те љу

РА ДО ШУ 

ВУЧ КО ВИ ЋУ

од при ја те ља ПЕ РЕ 

и при је БЕ БЕ

(88/255966)

С ве ли ком ту гом опро сти ли смо се од на ше дру га ри це,

ру ко мет не ве те ран ке

НА ДА ЂУ РИШ ШУЈ КА
1952–2018.

Њен ве дар лик оста ће нам у веч ном се ћа њу.
Ве те ран ке и ве те ра ни УРВ „Ди на мо”

(50/255839)

По след њи по здрав на шој дра гој

ВЕ НИ ЈИ СТО ИЛ КОВ СКИ
Не, во ље ни ни ка да не уми ру!
Тво ји: су пруг РАТ КО, син ЗО РАН и кће р ка СНЕ ЖА НА

с по ро ди ца ма 

(69/255894)

24. ја ну а ра пре ста ло је да ку ца ср це мо га

су пру га, оца и де де

БОГ ДАНА ДУ КИЋА

1939–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га БО РА, 

син СТЕ ВАН, ћер ка ДРА ГА НА, 

сна ја СА ЊА, зет ЗО РАН, уну ци МИ ЛОШ,

УРОШ, ЈЕ ЛЕ НА и АЛЕК СА

(79/255933)

По след њи по здрав при ја -

те љу

БОГ ДА НУ 

ДУ КИ ЋУ

1939–2018.

од по ро ди це ВА СИЋ

(81/255935)

СТЕ ВО ВА СИЋ

1934–2018.

По след њи по здрав од ком ши ја у Мо рав ској ули ци

(83/255933)

Сва ко има не ког ко га не ма

БИ ЉА НА ЂУ КИЋ

Ни вре ме, ни ту га не ће ума њи ти ле по ту што смо

ску па по сто ја ли.

Ге не ра ци ја 107. ге не ра ци је 

Гим на зи је „Урош Пре дић”
(47/

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

Го ди шњи по мен на шој

РУ ЖИ ЦИ 

БА СА РИЋ

2017–2018.

Ње ни нај ми ли ји

(6/255742)

Два де сет го ди на од смр -

ти дра гог и во ље ног

ЈАН КА 

ЛА КИ ЋА

6. III 1998 – 6. III 2018.

Го ди не про ла зе, али у

ср цу оста је веч на ту га и

бол. Оста ле су успо ме не

и се ћа ње ко је ни ка да не -

ће из бле де ти.

У на шим ср ци ма и ми -

сли ма увек си био и за у -

век ћеш оста ти.

Тво ји нај ми ли ји

(31/255803)

ЈО ВА НОВ

ЈЕ ЛЕ НА     МИ ЛОШ      ЈО ВАН

1958–2016. 1994–2017. 1955–2018.

Оти шли сте без по здра ва, а ме ни оста ви ли бол и

ту гу за ва ма.

Син и брат МАР КО и сна ја ТА ЊА с де цом 

АЛЕК САН ДРОМ и ВА ЊОМ
(69/255872)

ЈО ВА НОВ

ЈЕ ЛЕ НА      МИ ЛОШ     ЈО ВАН 

две го ди не шест ме се ци шест не де ља

Вре ме ће про ла зи ти, али бол и ту га за ва ма не ће

ни кад.

Се стра ВЕ РИ ЦА и се стри чи на МИ РА 

с по ро ди цом
(62/255873)

7. мар та 2018, на Ка то лич ком гро бљу, у 11.45, да ва ће мо че тр де се -

то днев ни по мен на шој

ДО БРИН КИ МЕ НЕ ШИ
рођ. Мар ти нов

Дра га на ша се стро и тет ка, оти шла си и оста ви ла нас да веч но ту -
гу је мо за то бом. Знај да те не ће мо ни кад пре бо ле ти. Веч но ћеш би -
ти на ша бол и ту га.

Тво је: КА ЈА, ДА НИ ЈЕ ЛА и ЈО ЦА

(63/255881)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље и бра та

СТАН ЧИЋ

НИ КО ЛА   ДАРИНKA  БО ЖИ ДАР
17. II 1956            22. X 1932            4. III 1926 

– 2. III 1998. – 14. VII 2009. – 26. III 2015.

У ср цу вас но си мо и од за бо ра ва чу ва мо.

Ва ши: ЗО РАН и РАД МИ ЛА
(64/255866)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је

ЈО ВА НОВ

ЈЕ ЛЕ НА                     МИ ЛОШ                      ЈО ВАН

2 го ди не 6 ме се ци 40 да на

од смр ти на ших во ље них. 

У су бо ту, 3. мар та, у 11 са ти, одр жа ће мо по мен дра гим нам по кој ни ци ма, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу.

У ср цу ту га на гро бу ти ши на

у до му на шем ве ли ка пра зни на.

Не ви ди мо вам очи не чу је мо вам глас,

али осе ћа мо да сте ту из ме ђу нас.

Ва ше: ЉУ БИ ЦА, РУ ЖА и ДА НА с по ро ди ца ма

(65/255888)

У по не де љак, 5. мар та, на вр ша ва се че тр де сет

да на от ка ко ни је с на ма наш дра ги

ДРА ГУ ТИН ЗЕ КИЋ ДРА ГАН

По мен ће се одр жа ти на Но вом гро бљу, у 11 са ти.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји
(67/255891)

ГРА ДИ МИР

СТО ЈА НО ВИЋ

1998–2018.

Та та, мо гло је све и дру -

га чи је да бу де...

Тво је: ДРА ГИ ЦА, АНА,

ГО ЦА и ЛЕ ЛИ ЦА

(70/255896)

У су бо ту, 3. мар та 2018. го ди не, на вр ша ва се че -

тр де сет да на от ка ко ни је с на ма наш дра ги

ЈО ВАН ТО ФЕЛ

То га да на одр жа ће мо по мен, у 11 са ти, на Ста -

ром пра во слав ном гро бљу.

С љу ба вљу и по што ва њем: син МИ О ДРАГ, ћер ка

МИ ЛИ ЦА, унук РАСТ КО и зет ДЕ ЈАН
(14/255773)

28. фе бру а ра је тач но пет го ди на без те бе

МИР КО РА ДО МИ РО ВИЋ

И да ље не ве ру је мо да нам не ћеш од не куд до ћи,

да нас не ћеш по зва ти...

Тво је: БИ ЉА НА, МИ ЛЕ НА, БО ЈА НА, 

ЖИ ЖА и ЦО ЦА
(33/255808)

5. мар та на вр ши ће се две го ди не от ка ко ни је с

на ма наш во ље ни

ЖИ ВО ТА ТО ПА ЛО ВИЋ

2016–2018.

Мно го нам не до ста јеш.

Су пру га ЗА ГА и ћер ка ДРА ГА НА с по ро ди цом
(45/255833)

Го ди шњи по мен во ље ној

се стри

АН КИ ЦИ 
ВУ КО ТИЋ

1957–2017.
Бол и ту га не про ла зе.
За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Се стра ЛЕ ПО СА ВА, зет
БЛА ГО ЈЕ и се стрић 

ЗО РАН с по ро ди цом

(27/255796)

Го ди шњи по мен во ље ној

се стри

АН КИ ЦИ 
ВУ КО ТИЋ

1957–2017.
Вре ме про ла зи, а ту га за
то бом ни ка да.
Мно го нам не до ста јеш.

Се стра БЛА ГИ ЦА
и се стри чи на СА ЊА

с по ро ди цом
(28/255796)

Го ди шњи по мен во ље ној мај ци и су пру зи

АН КИ ЦИ ВУ КО ТИЋ

1957–2017.
Чи ни ла си све за нас, ис пу ни ла сва ку же љу.

Осим јед не. 

За у век ћеш би ти наш по кре тач, сна га, хра брост,

љу бав.

Во ле те: су пруг ДРА ГАН и ћер ке МА РИ ЈА 

и ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди ца ма
(29/255796)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

АН КИ ЦИ 

ВУ КО ТИЋ

1957–2017.

Увек ћеш нам би ти у ле -

пом се ћа њу.

Де вер СТАН КО 

ВУ КО ТИЋ с по ро ди цом

(30/255796)

АН КИ ЦА 
ВУ КО ТИЋ

Не до ста јеш нам.
Брат НО НЕ и сна ја 
ЉУ БИН КА с де цом

(40/255822)

На шем

ЈО ВА НУ 

ЏИВ ЏА НОВ СКОМ

1. III 1992 – 1. III 2018.

За у век у ми сли ма и се ћа -

њи ма тво је по ро ди це.

ЗО РИ ЦА, ИВАН 

и СЛАВ КО

(13/255772)

СТЈЕ ПАН 

СА БЉОВ

4. IV 1941 – 1. IX 2017.

Про шло је шест ме се ци

от кад ни си с на ма. Во ли -

мо те за у век.

Ћер ка СА ЊА с де цом 

и се стра МА РИ ЈА 

с по ро ди цом

(43/255829)

СЕ ЋА ЊЕ

др ЗО РАН 

МАР КО ВИЋ

4. III 2004 – 4. III 2018.

Брат МА РИН КО 

МИ ЋА НО ВИЋ

с по ро ди цом

(59/255868)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН ХР ЋАН
3. III 2000 – 3. III 2018.

С пу но љу ба ви чу ва мо успо ме ну на те бе.
Тво ји нај ми ли ји

(84/255950)
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ПОПУСТ
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.

Про шло је седам го ди на от ка ко ни је с на ма наш

МИ ТАР СТОЈ КО ВИЋ

Су пру га МИ ЛЕВ КА, син НЕ БОЈ ША, 

ћер ка НА ТА ША, сна ја АЛЕК САН ДРА и уну чад

АН ДРИ ЈА НА, АЛЕК САН ДАР и СТЕ ФАН
(5/235779)

Про шло су две го ди не

од смр ти во ље ног оца

МИ ЛО ША 

ИВО ШЕ ВИ ЋА

Се ћа ње на те бе не бле ди

и вре ме не бри ше успо -

ме не, са ве те и љу бав пре -

ма те би. Веч но ћу жа ли -

ти што си ме на пу стио и

с ту гом у ср цу и очи ма се

се ћа ти љу ба ви ко ју си

ми пру жио.

Тво ја ћер ка МА ЈА 

с по ро ди цом

(1/255153)

СПО МЕН КА СТАМ БО ЛИЋ

Дра га Спо мен ка, про шла је јед на ту жна

го ди на от ка да си из не на да оти шла од нас

и оста ви ла нас, а по нај ви ше оне ко је си

нај ви ше во ле ла, тво је уну ке и тво ја два

пра у ну ка.

Тво ји нај ми ли ји

(2/255657)

БО СИЉ КА

ПАН ТЕ ЛИЋ

3. мар та 2018, са по чет -

ком у 11 са ти, да ва ће мо

јед но го ди шњи по мен на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ње ни нај ми ли ји

(3/255378)

У че твр так, 8. мар та, у 11

са ти, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу да ва ће -

мо че тр де се то днев ни па -

ра стос на шој дра гој

СО ФИ ЈИ

РА МЈА НАЦ
С по што ва њем и ту гом

син МИР КО 

с по ро ди цом

(7/2557449

СЕ ЋА ЊЕ

Дра гим и во ље ним ро ди те љи ма

МИР ЈА НА МА ТЕ ЈИЋ   ИВАН МА ТЕ ЈИЋ БА ТА
40 да на                                                   10 го ди на

Та мо где сте са да ви ше Вас ни шта не бо ли... али бо ли нас.. мно го
бо ли... Мно го нам не до ста је те. По но сне смо што сте баш Ви на ши
ро ди те љи.

Увек у ср ци ма: ва ше ћер ке ИВА НА и СВЕ ТЛА НА, зе то ви 
ДРА ГУ ТИН и ДУ ШАН и уну чад ДУ ЊА, МА ТЕ ЈА и ИВАН

(8/255747)

СЕ ЋА ЊЕ

МИР ЈА НА МА ТЕ ЈИЋ
Мно го нам не до ста јеш. Пу но те во ли мо. 
За у век не у те шни: се стра ВЕ РА, зет ПЕ ЂА,  се стри чи не

СА ЊА и НА ТА ША и уну ка ВА ЊА

(9/255748)

Мо јој љу ба ви, мо јој се -

стри

МИР ЈА НИ 

Лу кић 

МА ТЕ ЈИЋ

Бу ле мој, ка ко да ље без

те бе, љу ба ви мо ја, ан ђе -

ле мој до бри. Сва вра та

ко ја во де до те бе су за -

тво ре на. Сву да ту га, бол,

јад и че мер.

У ве ли ком бо лу: се стра

ЉИ ЉА НА, зет СТЕ ВА,

НИ НА и САН ДРА

(10/255748)

1. мар та 2018. на вр ша ва

се го ди ну да на от ка ко

ни је с на ма на ша дра га

МА РИ ЈА 

МА РИЋ

Син МИ ЛУ ТИН 

МИ ЛЕ ТИЋ, сна ја 

СЛА ВИ ЦА и унук СА ВА

(19/255780)

3. мар та на вр ша ва се де сет го ди на от ка ко ни је с

на ма на ша во ље на и не за бо рав на

БИ ЉА НА АЋА
2008–2018.

Дра га на ша Би ко, ла жу ка да ка жу да вре ме ле чи
све. Вре ме не ле чи  ни шта са мо те на у чи да жи -
виш са бо лом и ту гом за то бом. А на ша ту га је
сва ким да ном све ве ћа. 

За у век у ср цу тво јих нај ми ли јих: ма ма, та та,
брат, се стра, се стри ћи, ба ба и зе то ви

(20/255783)

Мај ко

ЉУ БИ ЦА 

ПО ПО ВИЋ

2015–2018.
За у век си у на шим ми -

сли ма и ср ци ма.

Тво ја ћер ка НЕ ВЕ НА,

зет РА ДОШ и унук 

БО ЖИ ДАР

(21/255783)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ВО ЈЕ МИ ЋИЋ

2008–2018.

По ро ди ца
24/255789)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛИ ДИ ЈА 

ВЕЉ КО ВИЋ

1. III 2000 – 1. III 2018.

Веч но ће мо те во ле ти и

чу ва ти од за бо ра ва.

Ћер ка БО ЈА НА, син

НИ КО ЛА и су пруг 

ПРЕ ДРАГ

(26/255759)

СЕ ЋА ЊЕ

БО РИС ТРАЈ КО СКИ

2015–2018.

Го ди не про ла зе, али уте хе не ма...

Увек ћеш би ти у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: СТО ЈА, ЈА СНА,

СА ЊА и АЛЕК СА
(32/255805

5. мар та 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу обе ле жи ће мо
че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој мај ци

ЉИ ЉА НИ ЖИВ КО ВИЋ
1953–2018.

Во ље ни ни ка да не уми ру.
Тво ји нај ми ли ји

(34/255809)

БУ ГА РИН

КО СТА                 ЗЛА ТА

2006–2018. 2015–2018.

С љу ба вљу и по што ва њем чу вам успо ме не на вас.

Ћер ка СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом
(36/255811)

Про шло је шест ме се ци

от ка ко ни је с на ма

СЕ НАД 

БО ГУ ЋА НИН

1980–2017.

По глед те тра жи, не што

бих ти ре кла, си не мој.

Бол и ту га не пре ста ју.

Тво ја мај ка СЛА ВИ ЦА 

и та та ИСМЕТ

(49/255838)

3. мар та 2018. го ди не на вр ша ва се је да на ест го ди на отка -

ко ни је с на ма на ша дра га

МИР ЈА НА МИ ШКО ВИЋ
Хва ла ти за бес крај ну љу бав, не жност и до бр о ту ко ју си
нам пру жа ла.

Тво ји нај ми ли ји
(55/255850)

СЕ ЋА ЊЕ

7. мар та 2018. на вр ша ва -

ју се че ти ри ту жне го ди -

не от ка да ни си с на ма

МИ ЛЕ НА
МАК СИ МО ВИЋ

1976–2014.
За у век ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(56/255160)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

БИ ЉА НА АЋА

И по сле де сет го ди на још

увек бо ли и те шко нам је

да при хва ти мо да те не ма.

Те та МИ РА 

с по ро ди цом

(60/255870)

Че тр де се то днев ни по мен на шој во ље ној

ДЕ САН КИ БА ЈО ВИЋ ДЕ СИ
Мно го нам не до ста јеш.

Су пруг БО ШКО и си но ви ДРА ШКО и ДРА ГАН 
с по ро ди ца ма

(72/255910)

ДЕ СА БА ЈО ВИЋ

ДЕ ЛЕ

Дра га при ја те љи це, се -

стро. Мно го ми не до ста -

јеш.

ПЕ ЛА

(57/255862)
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„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
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
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
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
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)

На по слу до ми ни ра те и во ли те
да ше фу је те дру ги ма, што ни је
увек мо гу ће. Отво ри те ко нач но
сво ју фир му, где ће те се до ка за -
ти у ди рек тор ској уло зи. Здра -
вље вам је про мен љи во, а парт -
не ру је по треб но ви ше па жње и
не жно сти.

Брак вам је нај ва жни ји у жи во -
ту и че сто за по ста вља те по сао и
се бе због парт не ра. Во ли те до -
бру ко му ни ка ци ју и чи та ње, ко -
нач но ће те на ћи вре ме на и за то.
Па зи те да не пре хла ди те бе ши ку
док тра је хлад на зи ма.

Пре ви ше сте по се сив ни пре ма
парт не ру, не ма раз ло га за љу бо -
мо ру, то је ва ша не си гур ност. На
по слу до жи вља ва те до ста стре са,
око ли на вам не од го ва ра, мо гу ће
је да ће те про ме ни ти по сао. Пре -
ви ше раз ми шља те и оп те ре ћу је -
те се, опу сти те се ма ло.

Има те по тре бу да оде те не куд
да ле ко с парт не ром, али са да ни -
је тре ну так за пу то ва ња. Ка да сте
нер во зни, пре те ру је те с хра ном и
слат ки ши ма, а иму ни тет вам ни -
је баш на за вид ном ни воу. Вре ме
је за те ре та ну и ди је ту, кон тро ли -
ши те се ви ше.

Ра се ја ни сте ових да на, ве жбај те
ме ди та ци ју и фо ку си рај те се на
ду бо ко ди са ње. Има те по тре бу за
фи зич ком ак тив но шћу, али вас
вре ме оме та у пла но ви ма. На по -
слу сте увек на ви ше стра на од јед -
ном, тре ба ло би ко нач но да од лу -
чи те чи ме же ли те да се ба ви те.

Ди на мич ни сте по при ро ди, во ли -
те ри зик и аван ту ре, што парт не ру
мо же сме та ти. Брак баш и ни је за
вас, во ли те сло бо ду и про вод. Пу но
оба ве за има те на по слу, те шко вам
је да уста је те ра но, јер оста је те с
дру штвом до ка сно у ноћ. Сма њи те
ал ко хол, да не по ста не те за ви сник.

Ово је пе ри од ве ли ких про ме на
у ва шој лич но сти и жи во ту, ра ди -
те на уну тра шњем за до вољ ству и
ми ру и то се при ме ћу је. У жи во ту
вам је љу бав ва жни ја од ам би ци -
је, али и ту успе ва те да ус по ста -
ви те ба ланс. Здра вље вам је ре -
ла тив но ста бил но.

Мо же те оче ки ва ти уна пре ђе ње
на по слу, јер сте се до вољ но по -
ка за ли. Вред ни сте, али вам по -
ка зи ва ње емо ци ја иде ма ло те -
же; не ма по тре бе да се пла ши те
раз о ча ра ња у ве зи. По се ти те зу -
ба ра, не за по ста вљај те зу бе, ако
ни сте би ли ду го на кон тро ли.

По треб но је да још ма ло из др -
жи те те жи пе ри од и пре ви ше
оба ве за да би сте ка сни је мо гли
да ужи ва те. Увек сте у цен тру до -
га ђа ња и во ли те да се ис ти че те у
дру штву. Кон тро ли ши те при ти сак
и крв ну сли ку због по ја ча ног
стре са.

Ве о ма сте екс цен трич ни и нео -
бич ни, из два ја те се из ма се, те -
шко се укла па те у окру же ње. На
по слу ва жи те за чу да ка, али то
вас мно го не по га ђа. Парт нер
же ли да зна шта да оче ку је од
ва ше ве зе у бу дућ но сти. Кре ћи те
се ви ше због сла бе цир ку ла ци је.

По ма ло сте ха о тич ни и не ста -
бил ни, при ја ла би вам ма са жа
сто па ла. Умор ни сте од љу ди и
же ли те да бу де те са ми и по све -
ти те се се би. Парт нер то не мо же
да раз у ме. Мо ра те да му об ја -
сни те да вам је по треб но вре ме у
са мо ћи, иа ко га во ли те.

Во ли те да пре ва спи та ва те дру -
ге, а парт не ру се то не сви ђа, јер
се осе ћа као да је де те. На по слу
мо же до ћи до не ких про ме на на -
бо ље, оче куј те по ви ши цу. Пре ви -
ше се ба ви те дру гим љу ди ма, а
се бе за по ста вља те. Вре ме је за
кон тро лу крв не сли ке.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
27. ја ну а ра: Са ру – Сне жа на Јо ва но вић и Ми лан То до ро вић; 3. фе -

бру а ра: Деј лу – Алек сан дра Ата нац ков и Ми лош Ивић; 10. фе бру -

а ра: Ану – Дан ка Су бо тић и Ог њен Авра мо вић; 12. фе бру а ра: Маг -

да ле ну – Ми ле на и Дар ко Стој ко вић; 14. фе бру а ра: За гор ку – Би -

ља на и Са фет Зо гај, Ма ри ју – Ми ли ца и Дар ко Ја ћи мо вић; 17. фе -

бру а ра: Ни ко ли ну – Ми ли ца и Дар ко Лоћ кић; 21. фе бру а ра: Не ру –

Не ве на и Мар ко Коц ка.

До би ли си на

2. фе бру а ра: Па вла – Ива на Авра мо вић Ју ри шић и Сло бо дан Ју ри -

шић; 12. фе бру а ра: Ву ка – Бо ја на и Жељ ко Ђур ђе вић; 14. фе бру а -

ра: Вик то ра – Ве сна и Ми љан Миљ ко вић; 15. фе бру а ра: Ва си ли ја

– Љи ља на и То дор Ке сић; 18. фе бру а ра: Вељ ка – Жа кли на и Мар -

ко Ву јо вић, Кри сти ја на – Jу ли ја на и Ми хаљ Ла зар; 19. фе бру а ра:

Ву ка ши на – Са ња и Дра ган Алек сов ски.  

ВЕН ЧА НИ

22. фе бру а ра: Зве зда на Ра де тић и Иван Ма ној лов. 

УМР ЛИ

19. фе бру а ра: Зол тан Пап (1955); 20. фе бру а ра: Ђур ђев ка Ми ли -

ћев (1940), Ра дој ка Ми ло ше вић (1943), Мо мир Па вло вић (1949),

Ста ној ка Апо стол ски (1947), Ол га Ми ле но вић (1934), Ста на Ја ко -

вљев ска (1942), Зо ран Рај ко вић (1950); 21. фе бру а ра: Иван Ра до -

нић (1934), Јо ви ца Ми хај ло вић (1954), Би ља на То ма (1952); 22. фе -

бру а ра: Ра мо Ђу хић (1942), За гор ка Ми ла но вић (1934), Би сер ка

Бар бу (1952).  

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ком би но ва на укр ште ни ца:за пре ми на, аре о ме тар,
Сирт, та да, ато, че крк, дм, За раи, ера ви, лу, Сте па, вез, Ли зи, Ле ко,
ико са е дар, ка ни сте ри. Укр ште ни сло го ви: Ани ца До бра, ра ја, ста ти,
Га на, чи, Ста ра пла ни на, ни, та ко, сла ма, зи ма, ва ле ри ја на. Су до ку:
329845716, 154267938, 678319254, 937628145, 815473629,
246591873, 762934581, 593182467, 481756392. Дво стру ки ана грам:
Ари сто фан.

СУДОКУ

3 9 5 1

1 4 7 3 8

7 2 5

2 8 1

5 4 3 6

6 5 9

6 2 8

5 9 1 4 7

8 7 3 2

КОМБИНОВАНА УКРШТЕНИЦА

Код ове укр ште ни це опи си су да ти са мо за пој мо ве ко ји се упи су ју

ус прав но, док су по азбуч ном ре ду на ве де ни сви пој мо ви ко је тре -

ба упи са ти во до рав но. Са ми тре ба да от кри је те по ло жај цр них по -

ља. Рас по ре ђе на су си ме трич но, а њи хов број је озна чен у за гра ди

иза опи са пој мо ва ко ји се упи су ју ус прав но.

ВО ДО РАВ НО: АРЕ О МЕ ТАР, АТО, ВЕЗ, ДМ, ЕРА ВИ, ЗА ПРЕ МИ НА, ЗА -

РАИ, ИКО СА Е ДАР, КА НИ СТЕ РИ, ЛЕ КО, ЛИ ЗИ, ЛУ, СИРТ, СТЕ ПА, ТА -

ДА, ЧЕ КРК.

УС ПРАВ НО: 1. за ово вре ме – срок, ри ма (1), 2. део ма те ма ти ке ко ји

про у ча ва при род не, це ле и ра ци о нал не бро је ве (0), 3. јед на ка те го ри ја

у бок су – ра зум, раз бо ри тост (1), 4. област у Не мач кој, у Ба вар ској  –

тек сто ви, на пи си (1), 5. ема на ци ја (скр.) – ме сто код Би ха ћа – пр вак,

шам пи он (2), 6. гра фич ки рад ни ци – кре та ње кроз ва здух (1), 7. Оди се -

је во остр во – све те књи ге Бра ма на у Ин ди ји (1), 8. не струч њак ко ји се

ба ви ле че њем (0), 9. штам пар ски та бак – при ме ри за углед (1).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

ВО ДО РАВ НО: 1. глу ми ца са сли ке, 2.

на род под Тур ци ма – за у ста ви ти се, 3.

др жа ва у Афри ци – два де сет осмо и

де се то сло во азбу ке, 4. пла ни на у Ср -

би ји на гра ни ци с Бу гар ском, 5. ау то-

-озна ка Ни ша – на тај на чин, 6. оста -

так при вр шид би пше ни це – хлад но

го ди шње до ба, 7. ле ко ви та биљ ка.

УС ПРАВ НО: 1. троп ски па па гај – име

не ка да шње глу ми це Пе шић, 2. ре ка у

Се вер ној Аме ри ци (во до па ди!) – си -

ћу шне, ма ле не, 3. сим бол кал ци ју ма

– ин ка си ра ње – озна ка за Ин до не зи ју,

4. у до вољ ној ко ли чи ни – глав ни град

Ки пра, 5. бра то вље ва кће р ка, бра та -

ни ца – не до ста так.

ДВОСТРУКИ АНАГРАМ
ХЕ ЛЕН СКИ КО МЕ ДИ О ГРАФ

Oн је био ФИ НА СОР ТА,

ко ме ди ја маг по зна ти,

сва ка му је СИТ НА ФО РА

мо гла љу де на сме ја ти.

Пише: Aлександра
Аризановић

www.psiholoskaastrologija.com,
info@psiholoskaastrologija.com, 061/217-39-92



Панчевачки „Којоти”, један од
првих и најактивнијих мото-клу-
бова у земљи и шире, недавно
су обележили леп јубилеј – два-
десет година постојања. Фебру-
ара 1998. године Милан Ристић,
познатији као Миша Крак, и
неколико истомишљеника одлу-
чили су да озваниче љубав пре-
ма двоточкашима и стил живо-
та који из тога произлази. Про-
лазиле су године, а клуб је сти-
цао реноме. У томе га није омео
чак ни ненадокнадив губитак у
виду преране смрти првог пред-
седника Мише Крака, већ је та
организација наставила бројне
активности – пре свега одржа-
вање препознатљивих летњих и
зимских журки.

Увертира за једну од њих
направљена је у петак, 16.
фебруара, у уточишту „Којота”
популарно названом „Јазбина”,
такозваним загревањем за чла-
нове, када је свирао клупски
састав „Tro u ble Heart”. Исти
бенд наступио је и сутрадан, у
суботу, на главном догађају у
Старој пивари, након чега је
стране и домаће рок нумере пра-
шио „Star light” из Костолца.

Поменути локал је другу годи-
ну заредом угостио бајкере и
рокере, који нису крили задо-
вољство амбијентом, па су испу-
нили не само подрум већ и
башту, у којој је постављен

шатор, где им је сервирана бес-
платна вечера.

Међу многобројним гостима
из свих клубова из Србије нашао
се и велики број странаца, како
из бивших југословенских репу-

блика, тако и из Мађарске,
Бугарске, Румуније, Италије...
Бајкерски хепенинг у Панчеву
ни овог пута нису пропустили
препознатљиви ликови, попут
Ласла из Румуније, Марка из
Италије, Сергеја из Амстерда-
ма, као ни легендарни Фијук и
Лујза из Гроцке, чланови бенда
„Краљевски апартман” и мно-
ги други.

Након што је отпеван „Happy
Birt hday”, одуване су свећице
на рођенданској торти. Потом
су, као најактивнији током две
деценије постојања клуба,
захвалнице за досадашње анга-
жовање добили Драгослав
Лишанин Гаги, Душан Костић
Леонардо, Влада Куручев,
Петар Мартинчевић Пера
Којот, Саша Идризовић Сале
Цогла, Станко Пауновић, Дар-
ко Дамјанов Балтазар и Бра-
нислав Ђековић Ђека.

Поводом овог јубилеја Мото-
-клуб „Којот” приредиће уско-
ро ретроспективу свега што се
догађало током свих тих годи-
на, када ће бити отворена и при-
годна изложба фотографија.

Шало мон је на срп ском изве ла
„Шаша ву песму”.

У орга ни за ци ји Наци о нал ног
саве та маке дон ске наци о нал не
мањи не реци то ва ли су уче ни -
ци из јабуч ке и кача ре вач ке
шко ле који поха ђа ју пред мет
маке дон ски језик са еле мен ти -
ма наци о нал не кул ту ре. Исто
то учи ни ли су и ђаци ива но -
вач ке обра зов не уста но ве „Моша
Пија де”, који су потом пева ли
зајед но с реги о нал ним хором
сачи ње ним и од деце из Пан -
че ва, Вој ло ви це и Ско ре нов ца.

Поно во је на бину иза шла
фан та стич на Тео до ра Мик,
како би изве ла сплет весе лих
румун ских народ них песа ма,
а КУД „Чешка бесе да” пред -
ста вио је језик те мањи не из
око ли не Беле Цркве. Ана
Лимар је запе ва ла на русин -
ском јези ку уз прат њу хар мо -
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међу који ма су били и пред -
став ни ци бугар ске и мађар ске
амба са де, нај пре се обра тио
град ски већ ник за кул ту ру
Нема ња Ротар, који је као зади -
вљу ју ћу иста као чиње ни цу да
јед но тако мало место негу је
ова кве вред но сти.

Потом је Све тла на Нико лин,
испред Евро ре ги о нал ног цен -
тра „Ин меди јас рес”, под ву кла
да су јези ци основ иден ти те та
сва ке етнич ке зајед ни це, али да
су данас, у вре ме гло ба ли за ци -
је, мно ги у вели кој опа сно сти,
буду ћи да сва ке две неде ље по
један изу мре и да ће их, ако се
наста ви такав тренд, неста ти
пре ко три хиља де, па то додат -
но даје на зна ча ју ова квим мани -
фе ста ци ја ма и напо ри ма да се
уми ру ћи јези ци одр же у живо -
ту, што је на висо ком месту и у
аген ди Европ ске уни је.

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.

Луткица
Ова мала луцпрда пронађена је у цен-
тру града, у Улици Бранка Радичевића,
код америчких зграда. Да је остала напо-
љу, вероватно не би преживела ноћ, али
сада је добро – окупана и сређена.

Луткица је женка, стара око два месе-
ца, и веома је разиграна, умиљата, памет-
на, мирна...

Наш суграђанин који ју је спасао од смрзавања не може да
је задржи, па мора што пре да буде удомљена. Уколико је
неко препозна, може јавити власнику или, ако се некоме
свиди, може јој пружити сигуран дом. Све друге информа-
ције могу се добити на телефон 061/279-26-10.

Дека
Некада је имала сестру на ули-
ци, али њој се нешто десило и
више је нема...

Не бисте желели да и Дека
тако заврши, јер никада нећете
видети умиљатијег пса – она просто скичи од среће.

Млада је, вакцинисана, средњег је раста и зна да се пона-
ша у стану, обожава децу и друге псе. Једноставно – идеална
је и за породицу с малишанима, али и за само једну особу,
јер даје толико љубави да не можете ни замислити.

Гарантовано је да ће се приликом упознавања са овом бле-
сом сваком догодити љубав на први поглед. Контакт-телефон
је 062/204-573.

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.

Још јед ном је село с нај ша ро -
ли ки јом струк ту ром ста нов ни -
штва у Пан че ву и окру же њу
пока за ло коли ко бри жљи во
негу је ризни цу међу на ци о нал -
не толе ран ци је.

Поно во је, као и сва ког 21.
фебру а ра у послед њих десе так
годи на, Ива но во уго сти ло људе,
пре све га оне нај мла ђе, који се
слу же разним јези ци ма засту -
пље ним на овим про сто ри ма,
били они „вели ки” или „мали”.

Тако се опет гово ри ло, реци -
то ва ло и пева ло на мађар ском,
бугар ском, пал ћен ском, маке -
дон ском, румун ском, грч ком,
русин ском, нарав но – срп ском,
па чак и на кине ском јези ку...

Међу на род ни дан матер њег јези -
ка једа на е сти пут је упри ли чен у
сре ду, 21. фебру а ра, у ива но вач -
ком Дому кул ту ре, а орга ни зо -
ва ли су га Евро ре ги о нал ни цен -
тар за раз вој дру штва у мул ти ет -
нич ким сре ди на ма „Ин меди јас
рес” и инсти ту ци је из села с нај -
ко ло рит ни јом наци о нал ном и
језич ком сли ком у окру же њу.

И овог пута су с разних стра -
на дошли при пад ни ци број -
них наро да и кул ту ра како би
обе ле жи ли свет ски пра зник
мул ти лин гвал но сти, који је
Уне ско успо ста вио зарад поди -
за ња све сти о зна ча ју матер -
њих јези ка, као и у знак сећа -
ња на сту ден те уби је не баш
тог дату ма 1952. годи не у Даки
(дана шњем Бан гла де шу), само
зато што су про те сто ва ли због
тога што њихов матер њи језик
није про гла шен за зва нич ни.

„Каљин ка” и „Кан та ку зи на”
дигли публи ку 
Након инто ни ра ња хим не број -
ним посе ти о ци ма и гости ма,

ЈЕДА НА Е СТИ ПУТ ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН МАТЕ Р ЊЕГ ЈЕЗИ КА

ИВА НО ВО ДОСЛЕД НО НЕГУ ЈЕ ЛЕПО ТУ РАЗНО ЛИ КО СТИ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Сам про грам отво рен је
насту пом уче ни ка ОШ „Све ти
Сава” Мате је Гура на и Тео до ре
Мик из ново се љан ске основ не
шко ле, спле том срп ских, маке -
дон ских, пал ћен ских, мађар -
ских и руских песа ма, као што
је „Каљин ка”, коју је цела сала
испра ти ла апла у зи ма.

У настав ку је локал ни МКУД
„Боназ Шан дор” изво дио песме
Секељ-Мађа ра, а као и прет -
ход них годи на чла но ви Дру -
штва грч ко-срп ског при ја тељ -
ства „Кан та ку зи на” из Сме де -
ре ва су реци та лом и игром при -
ка за ли делић рас ко ши кул ту -
ре из постој би не Хеле на.

Чуо се и кине ски...
Уче ни ци стар че вач ке шко ле
„Вук Кара џић” мно ге су при -
јат но изне на ди ли насту пом на
кине ском јези ку, а Ната ша

ни ка ша Миће Јан ко ви ћа, шефа
орке стра РТВ-а.

Само фина ле је пред ста вља -
ло неку врсту реа ли за ци је про -
јек та „Матер њи језик и кул ту -
ра ван гра ни ца Репу бли ке
Бугар ске”, када су се музич ко-
лите рар ним про гра мом пред -
ста ви ли уче ни ци основ них шко -

ла из Ива но ва, Омо љи це и Стре -
ли шта, под дири гент ском пали -
цом њихо вог про фе со ра Огња -
на Цвет ко ва.

И након тога сви они наста -
вља ју да негу ју лепо те разно -
ли ко сти и да бри жљи во чува ју
ризни цу међу на ци о нал не толе -
ран ци је...

ПАНЧЕВАЧКИ МОТО-КЛУБ ОБЕЛЕЖИО ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ

Две деценије „Којота”

ЧИТАЛИЋИ

Светски дан који слави матерње језике обележен је у омо-

љичкој школи „Доситеј Обрадовић”, која се у среду, 21.

фебруара, прва у граду укључила у пројекат „Читалићи”.

Према речима школског психолога Весне Николић, у пита-

њу је такмичење у провери разумевања прочитаног текста.

– У томе је учествовало четрдесет шесторо ученика од првог

до осмог разреда. По раније установљеним правилима, дежу-

рали су учитељи из друге школе, из ивановачке ОШ „Моша

Пијаде”, који су били задужени и за прегледање тестова. Нај-

успешнији ученици Михајло Тајдић (III1), Лука Цвејић (V1),

Огњен Ожеговић (VIII1), Дејан Савановић, Михајло Тајдић и

Никола Цвејић (сви VIII3) представљаће школу на наредном,

окружном надметању из ове области – навела је Николићева.

Овом активношћу обележена су и два века од објављива-

ња најзначајније српске књиге савременог доба – „Српског

рјечника” Вука Стефановића Караџића.

С тим у вези, истог дана у школској библиотеци одржан

је час на тему живота и стваралаштва овог великана, када

су предшколци из групе васпитачице Александре Стојковић,

препуни знања о Вуку и његовом делу, говорили послови-

це, загонетке, брзалице, ташунаљке, успаванке…

Ученици који уче бугарски језик

Мешовити дечји хор пева на мађарском МКУД „Боназ Шандор”



У Каћу је про шлог викен да
одр жа но сени ор ско првен ство
Вој во ди не у џуду, на ком је
насту пи ло око деве де сет так -
ми ча ра. Дина мо се пред ста -
вио са седам бора ца, који су
осво ји ли шест меда ља.

Нај у спе шни ји је био Алек -
са Сто ја ди нов, који је постао
првак Вој во ди не. Сре бр не
меда ље су осво ји ли Филип
Рин ко вец, Анђе ла Раду ло вић
и Анђе ла Ран ђе ло вић, а брон -
за не Нико ла Достић и Сара

Слав ко вић. На Првен ству
Срби је насту пи ће и пето пла -
си ра ни Игор Ома ста.

На тур ни ру „Тро феј гра да
Руме” нај мла ђи џуди сти Дина -
ма осво ји ли си седам одлич ја.

Нај вред ни је тро фе је су
зара ди ли: Филип Ћирић,
Алек са Ђуро вић, Мате ја Зубо -
вић и Милош Сто ја но вић.
Сре бром се оки тио Вла ди мир
Бог да нов ски, а брон зе су осво -
ји ли Алек са Лех ни и Филип
Фран цуз.

Од отпи са них 
до бор бе за титу лу

Борац се про ше тао
Кле ком

Одбој ка ши це Дина ма још јед -
ном су оправ да ле свој нади -
мак. Поно во су биле нај бо ље
када је то било нај по треб ни је,
па су од гото во отпи са не еки -
пе, коју су мно ги виде ли у
нижем ран гу, успе ле не само
да избег ну бараж већ да регу -
лар ни део првен стве не трке у
Супер ли ги завр ше на сед мом
месту и тако се пла си ра ју у
плеј-оф и бор бу за титу лу шам -
пи о на наше земље. Пра ве лави -
це, нема шта!

Послед ња рун да ово се зон ске
трке за бодо ве у срп ској ели ти
на про гра му је била про шлог
викен да. Иако су биле у сери ји
побе да (три јум фи над Пар ти -
за ном у Бео гра ду и Спар та ком
у Пан че ву), пред одбој ка ши ца -
ма Дина ма био је изу зет но
тежак зада так. Госто ва ле су у
Срем ској Митро ви ци, већ отпи -
са ном „фење ра шу”, где су мора -
ле да три јум фу ју и тако избег -
ну све могу ће „зам ке” које су
доно си ле дру ге утак ми це, у
који ма су се саста ја ли њихо ви
глав ни рива ли. И успе ле су:
Срем –Ди на мо 1:3, по сето ви -
ма 25:20, 22:25, 17:25 и 19:25.

Пан че вач ке „лави це”, које с
клу пе пред во ди тре нер Нико -
ла Јер ко вић, меч у дво ра ни
митро вач ке гим на зи је поче ле
су под вели ким при ти ском, под
импе ра ти вом побе де, јер су зна -
ле да у тим тре ну ци ма Клек
води про тив ста ро па зо вач ког
Једин ства (у слу ча ју побе де

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ЈОШ ЈЕДАН ПОД ВИГ „ЛАВИ ЦА”

чев ке су води ле све вре ме у
дру гом сету, а девој ке из Митро -
ви це успе ле су да се при бли же
на 20:22, али то је било све од
њих у овом дуе лу. После изјед -
на че ња на тере ну је играо само
један тим – онај из Пан че ва.

„Лави це” су се пот пу но осло -
бо ди ле при ти ска, није им више
био важан ни пода так да Клек
води с 2:0... Оне су игра ле сво -
ју игру и, пред во ђе не кор ми -
ла ром Нико лом Јер ко ви ћем,
води ле су „пла ви брод” у мир -
ну супер ли га шку луку. Сигур -
ним три јум фом у Срем ској
Митро ви ци одбој ка ши це Дина -
ма пре ско чи ле су и бео град -
ски Пар ти зан, па су сезо ну
окон ча ле на сед мом месту. То
зна чи да ће у плеј-офу за рива -
ла има ти дру го пла си ра ни тим
Желе зни ча ра из Лај ков ца.

– Била је то пси хо ло шки
јако тешка утак ми ца, јер смо
исто вре ме но пра ти ли и резул -
тат из Кле ка. Ипак, девој ке су
пока за ле изу зет ну мир но ћу и
зре лост у вео ма важном дуе -
лу. Заи ста све заслу жу ју похва -
ле за постиг ну ти резул тат. Сара
Павло вић је изву кла целу сезо -
ну, а на кра ју је и нај бо љи
поен тер Супер ли ге, с 333 пое -
на. Одлич на је била и Јова на
Симић, која је, иако с неу год -
ном повре дом, уне ла пре ко
потреб ну, побед нич ку енер ги -
ју у тим, а мно го важних пое -
на, не само у овој утак ми ци,
донео нам је и „човек за спе -
ци јал не задат ке”, како смо про -
зва ли Вању Симе у но вић. Све
у све му, оства ри ли смо јако

Кле чан ки и пора за Дина ма
Пан чев ке би ишле у бараж). Та
напе тост се осе ти ла у првом
сету, па су резул тат ски пот пу -
но рас те ре ће не Сре ми це, нај -
ви ше захва љу ју ћи добром сер -
ви су, успе ле да доби ју први сет
и пове ду с 1:0.

После крат ко трај не пау зе и
про ме не стра на на тере ну мало -
број на публи ка могла је да види
један пот пу но дру ги Дина мо.
Фено ме нал на Сара Павло вић
поно во је пре у зе ла кон це игре
у сво је руке, раз и гра ли су се
сред њи бло ке ри Јана Ћук и
Бјан ка Пет ко вић, а Сања Ђур -
ђе вић, Дра га на Мар ко вић,
Мили ца Шорак и Вања Симе у -
но вић ста би ли зо ва ле су при јем
Дина ма. Као и у неко ли ко прет -
ход них мече ва, тех ни чар ка
Јова на Симић одлич но је раз и -
гра ва ла сво је дру га ри це... Пан -

вели ки резул тат. Мислим да
још увек нисмо ни све сни шта
смо напра ви ли. Да нам је неко
јесе нас, када је почи ња ло
првен ство, пону дио деве то
место, обе руч ке бисмо при -
хва ти ли, а сада раз ми шља мо
о рива лу у плеј-офу. Поку ша -
ће мо да се над и гра ва мо и са
Желе зни ча ром, који је у сва -
ком слу ча ју вели ки фаво рит
– пре нео је ути ске из Срем ске
Митро ви це у теле фон ском раз -
го во ру тре нер одбој ка ши ца
Дина ма Нико ла Јер ко вић.

Први сусрет Желе зни ча ра и
Дина ма у плеј-офу биће оди -
гран у сре ду, 7. мар та, у Лај -
ков цу. Реванш ће усле ди ти три
дана касни је у нашем гра ду.

Утак ми ца ма 17. кола про -
шлог викен да је наста вље на
првен стве на трка за бодо ве и у
Првој лиги за одбој ка ше. Стар -
че вач ки Борац је госто вао у
Кле ку, где је над и грао исто и -
ме ног дома ћи на и наста вио
трку за дру го место, које води
у бараж за пла сман у ели ту:
Клек –Бо рац 0:3, по сето ви ма:
22:25, 17:25 и 12:25.

Као што и кона чан исход
пока зу је, дома ћи тим је само у
првом сету био коли ко-толи ко
рав но пра ван так мац раз и гра -
ној чети коју пред во ди тре нер
Душан Јовић. Давор Мило ше -
вић и њего ви саи гра чи рутин -
ски су оства ри ли и два на е сту
побе ду у шам пи о на ту, па тако
и даље „дишу за врат” дру го -
пла си ра ном Пар ти за ну, који је
с тешком муком побе дио у Мла -
де нов цу с 3:2.

ЏУДО-АКТУ ЕЛ НО СТИ

АЛЕК СА ШАМ ПИ ОН
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Тре ни рао је џудо, бавио се
стре ља штвом и имао је запа -
же не резул та те у тим спор то -
ви ма. А онда је пре шао на
атле ти ку, захва љу ју ћи про фе -
со ри ма физич ког вас пи та ња
у ОШ „Миро слав Антић” –
Дра га ну Јова но ви ћу и Дра га -
ну Радо са вље ви ћу. Без тре -
нин га, побе ђи вао је на школ -
ским так ми че њи ма, а потом
је три јум фо вао и у трци на 60
мета ра на сед мој Спорт ској
олим пи ја ди школ ске омла ди -
не Вој во ди не (СОШОВ) у Сом -
бо ру – пред ста вља мо Сте фа -
на Михај ло ва, једи ног сприн -
те ра којег наш град тре нут но
има. У пита њу је репре зен та -
ти вац наше земље и момак

који је после нешто више од
две годи не бавље ња атле ти -
ком скре нуо пажњу на себе.

Већ на десе тим Олим пиј -
ским игра ма у Вра њу 2016.
годи не био је нај бр жи у трци
на 100 мета ра, а исте годи не
је три јум фо вао и на Првен -
ству Срби је за ста ри је пио -
ни ре. Побе дио је и на 60 и на
100 мета ра. Тада је иза бран
и за нај бо љег каде та наше га
гра да.

Сјај не резул та те Сте фан је
наста вио да пости же и у 2017.
годи ни. На дво ран ском
Првен ству Срби је у кон ку -
рен ци ји мла ђих јуни о ра осво -
јио је брон зу на 200 мета ра, а

потом је исти успех поно вио
и на држав ном шам пи о на ту
у мају. Био је тре ћи и на 100
и на 200 мета ра. Фено ме нал -
на достиг ну ћа нашег мла дог
сугра ђа ни на нису оста ла неза -
па же на, па је убр зо добио и
позив за репре зен та ци ју
Срби је. И оправ дао је оче -
ки ва ња селек то ра. На Бал -
кан ском првен ству у Истан -
бу лу осво јио је сре бр но
одлич је као члан шта фе те у
трци на 4 x 100 мета ра. На
Купу Бео гра да мла ди Михај -
лов је осво јио сре бр на одлич -
ја на 100 и 200 м, а потом је
на шам пи о на ту за ста ри је
јуни о ре у фина лу трке на 100
мета ра зау зео пето место иако

је био чак три
годи не мла ђи од
сво јих рива ла.
„Муња са Стре ле”
је и 2017. годи не
иза бран за нај бо -
љег спор ти сту гра -
да Пан че ва – овог
пута у кате го ри ји
јуни о ра.

Сте фан је одлич -
но почео и у 2018.
Као члан шта фе -
те АК-а Дина мо у
трци на 4 x 400
мета ра осво јио је
сре бр ну меда љу на
Првен ству Срби је
у јану а ру, а бри -
љи рао је и про те -
кле неде ље. На
тре ћем интер на -
ц и  о  н а л  н о м
митин гу „Срби ја
опен”, који је одр -
жан 21. фебру а ра,

у изу зет но јакој кон ку рен ци -
ји Сте фан је био нај бр жи у
трци на 60 м. Поред одлич -
ног резул та та, тре ба иста ћи
да је био једи ни наш сугра -
ђа нин на овом митин гу, кога
атлет ски струч ња ци сма тра -
ју и јачим од држав них шам -
пи о на та. Про шле субо те, на
Првен ству Срби је за мла ђе
јуни о ре, оки тио се титу лом
вице шам пи о на у над ме та њу
на 60 мета ра. Сва ка част!

Сте фан Михај лов је сада
уче ник дру гог раз ре да ЕТШ
„Нико ла Тесла”, али њего ве
трке одав но пра те и атлет ски
струч ња ци из дру гих клу бо -
ва и гра до ва. Ове годи не му
пред сто је насту пи на 100 и
200 м на држав ном првен -
ству у јуну, али пре тога и
при пре ме јуни ор ске репре -
зен та ци је. Тако ђе, поку ша ће
да оства ри нор му за пла сман
на Европ ско првен ство.

СТЕ ФАН МИХАЈ ЛОВ, АТЛЕ ТИ ЧАР

СПОР ТИ СТА ЗА ПРИ МЕР

У Зре ња ни ну је про шлог
викен да одр жа но Првен ство
Вој во ди не у пли ва њу, на којем
су, у вео ма јакој кон ку рен ци -
ји, одлич не резул та те оства ри -
ли и так ми ча ри ПК-а Дина мо.

Вања Гру јић је осво ји ла злат -
не меда ље у трка ма на 100 м
мешо ви то, као и на 50, 100 и
200 м леђнo, а брон зу је зара -
ди ла у апсо лут ној кон ку рен ци -
ји на 100 м леђ но. Тео до ра
Ногу ло вић је дру га сти гла на
циљ у трка ма на 100 м мешо -
ви то и 200 м прсно, а тре ћа је
била на 100 м прсно. Ката ри на

Белић је осво ји ла сре бро на 100
и 200 м прсно и брон зу на 100
м мешо ви то. Дуња Нишић је
заслу жи ла сре бр но одлич је на
100 м дел фин, а Ива на Гој со -
вић на дупло дужој део ни ци
истим сти лом.

Кадет ска шта фе та у трци на
4 x 50 м мешо ви то зау зе ла је
тре ће место, а пли ва ле су: Тео -
до ра Ногу ло вић, Ката ри на
Белић, Јеле на Врхо вац и Миа
Пољак.

Тако ђе у Зре ња ни ну, одр жа -
но је првен ство покра ји не и за
нај мла ђе пли ва че, на којем су

так ми ча ри Дина ма пока за ли
зави дан ква ли тет.

Дуња Сто ев је била нај бр жа у
трка ма на 50, 100 и 200 м кра -
ул, а злат ну меда љу осво ји ла је
и шта фе та Дина ма на 4 х 50 м
кра ул коју су чини ле: Андреа
Нађ, Дуња Сто ев, Хеле на Рајић
и Јана Обра до вић. Петар Ран -
ко вић се оки тио сре бр ним
одлич ји ма на 100 и 200 м прсно,
као и у шта фет ној трци на 4 х
50 м мешо ви то, а тим су, поред
њега, сачи ња ва ли и Стра хи ња
Шон дић, Вик тор Нађ и Лазар
Анто ни је вић. Брон за не меда ље
су осво ји ли Дуња Сто ев на 400м
кра ул и Стра хи ња Шон дић у
трка ма на 100 и 200 м прсно.

ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У ПЛИ ВА ЊУ

КОФЕ РИ ПУНИ МЕДА ЉА

ТРИ ТАКМИЧАРА – ЧЕТИРИ ТРОФЕЈА

Пливачки клуб Спарта из нашег града предводио је

тренер Ненад Јовић, а надметали су се Јована Бог-

дановић, Ања Јакимовски и Милош Трајановски.

Јована Богдановић је у апсолутној категорији три-

јумфовала у тркама на 100 и 200 м прсно, а резул-

тат који је постигла на дужој деоници, од 2:25,80,

по ФИНА бодовима је највреднији резултат у жен-

ској конкуренцији на овом такмичењу.

Ања Јакимовски се надметала у групи пливачица

од шеснаест и седамнаест година. У трци на 50 м

делфин освојила је сребрно одличје, а на 50 м леђ-

но трећа је стигла на циљ.

Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СЕХА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ВАРДАР

уторак, 6. март, 17.15

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – МЕТАЛАЦ

субота, 17.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Јаша Томић: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО

среда, 7. март

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЛАВИЦЕ 07

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–СЛОГА

субота, 20 сати

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ВРБАС

субота, 19 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

С. Пазова: С. ПАЗОВА – ДИНАМО

Б. Н. Село: БНС–ШИМАНОВЦИ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

С. Митровица: СРЕМ–ДИНАМО 1:3

ПРВА ЛИГА

Клек: КЛЕК–БОРАЦ 0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Рума: РУМА – ОДБОЈКА 013 3:0

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Нови Сад: МИНАКВА – ЖРК ПАНЧЕВО 33:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ЗРЕЊАНИН 32:24

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Златибор: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ 69:61

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС 88:92

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Шимановци: ПИНК–ЈЕДИНСТВО 71:91

Панчево: ДИНАМО–БНС 59:80
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Jolland

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лх7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

У уто рак, 6. мар та,
про тив Вар да ра

И Пан чев ке пред 
сво јим нави ја чи ма

Трка за бодо ве у реги о нал ној
СЕХА лиги пола ко ула зи у сам
финиш. Деби тан ти у том јаком
међу на род ном над ме та њу,
руко ме та ши Дина ма, оправ да -
ли су оче ки ва ња овда шње
спорт ске јав но сти. У доса да -
шњем шам пи о на ту успе ли су
да оства ре две побе де и да два
пута игра ју нере ше но про тив
рено ми ра них про тив ни ка. За
прву годи ну у СЕХА лиги –
сасвим довољ но. Мада, тре ба
саче ка ти крај трке, па суми ра -
ти ути ске.

У вре ме када је овај број „Пан -
чев ца” већ био у штам пи, руко -
ме та ши Дина ма су у Сло ве ни ји
игра ли про тив Цеља, а већ у уто -
рак, 6. мар та, на про гра му ће
бити још један спорт ски спек -
такл у нашем гра ду. У Халу спор -
то ва на Стре ли шту сти же првак
Евро пе, Вар дар из Ско пља. Биће
то при ли ка за све истин ске
покло ни ке спор та у Пан че ву и
око ли ни да ужи ва ју у мај сто ри -
ја ма „чароб ња ка с лепљи вом
лоп том”. Не деша ва се баш тако
често да у нашем гра ду госту је
нај бо љи тим Ста рог кон ти нен -
та. Упра во због тога овај меч не
би тре ба ло про пу сти ти. Утак -
ми ца почи ње у 17.15

Руко ме та ши це ЖРК Пан че -
ва, које се так ми че у Супер Б
лиги, про шле неде ље су оди -
гра ле два меча. Оне су у 11.
колу у Зре ња ни ну савла да ле
дома ћи Про ле тер с 36:14 и тако
се при кљу чи ле еки па ма на врху
првен стве не табе ле.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

СТИ ЖЕ ШАМ ПИ ОН ЕВРО ПEСРЕ БРО И БРОН ЗА
На поје ди нач ном Првен ству
Срби је за мла ђе јуни о ре запа -
же не резул та те оства ри ли су и
чла но ви Атлет ског клу ба
Тамиш.

У брзом хода њу на 2.000 м
Сте фан Лазић је осво јио сре -
бр ну меда љу, а Јеле на Васи ље -
вић оки ти ла се брон зом, при -
том поста вив ши лич ни рекорд.

Овим так ми че њем атле ти ча -
ри Тами ша су завр ши ли дво -
ран ску сезо ну, са осво је них
седам меда ља на држав ним
првен стви ма.

НОВИ УСПЕХ 
КАЧАРЕВАЦА

На сениорском првенству Вој-
водине у џуду, одржаном 25.
фебруара у Каћу, одлични су
били и чланови ЏК-а Једин-
ство из Качарева.

Неда Остојић је освојила
бронзано одличје, а на Првен-
ство Србије пласирала се и Ива-
на Новаковић, која је заузела
пето место.

OДЛИЧЈА ИЗ НИША
Осам на е сти мемо ри јал ни тур -
нир у стре ли чар ству „Михај ло
Чоло вић Чоле” одр жан је про -
шлог викен да у Нишу. У вео ма
јакој, међу на род ној кон ку рен -
ци ји над ме та ло се и десет чла -
но ва СК-а Пан че во, који су и
овог пута пости гли запа же не
резул та те.

Јован Шпе хар је осво јио сре -
бр но одлич је у над ме та њу каде -
та, док је Сте фан Кља јић заслу -
жио брон зу у истој кон ку рен -
ци ји. Сре бр ну меда љу зара дио
је и ста ри ји пио нир Лазар
Андре јев, па су тако ови тален -
то ва ни деча ци наста ви ли кон -
ти ну и тет у осва ја њу тро фе ја за
СК Пан че во.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Тре нер еки пе из нашег гра -
да Мар ко Крстић на рас по ла -
га њу је имао сле де ћи састав:
Миха е ла Хуч ка (један гол), Ива -
на Руп чић (два), Неве на Џелај -
ли ја (један), Маг да ле на Живој -
нов (три), Неве на Којић (један),
Неве на Ста ни шко вић (пет),
Дра га на Чак мак (шест), Сања
Павло вић, Све тла на Ничев ски
(два), Тама ра Бер нар дић, Алек -
сан дра Сте фа но вић, Ката ри на
Шубе рић (пет), Јова на Јова но -
вић (девет) и Мари ја Мили ће -
вић (један гол).

После госто ва ња у Зре ња ни -
ну усле дио је пут у Срп ску Ати -
ну и мег дан с јед ним од глав -

них фаво ри та за пла сман у
виши ранг – еки пом Мина кве.

Ново са ђан ке су оче ки ва но и
заслу же но три јум фо ва ле с
33:26, али девој ке из нашег гра -
да пру жи ле су досто јан отпор
вели ком рива лу.

Јова на Јова но вић је с девет
голо ва била нај е фи ка сни ја у
редо ви ма Пан чев ки, а пра ти ла
ју је Неве на Којић, која је седам
пута савла да ла про тив нич ког
гол ма на. Дра га на Чак мак је пет
пута била пре ци зна, а Ива на
Руп чић три. По јед ном су се у
листу стре ла ца упи са ле и Неве -
на Ста ни шко вић и Неве на
Џелај ли ја.

У наред ном, 13. колу руко -
ме та ши це Пан че ва на свом
тере ну доче ку ју Мета лац. Утак -
ми ца се игра у субо ту, 3. мар -
та, од 17.30.

После зим ске пау зе про шлог
викен да је наста вље на трка за
бодо ве и у Дру гој лиги „Север”.

ОРК Пан че во је на свом тере -
ну савла дао Зре ња нин с 32:24
(15:12). Нај е фи ка сни ји у редо -
ви ма дома ћег тима био је Дани -
јел Лац ко, који је пости гао једа -
на ест голо ва.

Наред ног викен да ОРК Пан -
че во госту је у Јаши Томи ћу,
где ће одме ри ти сна гу с Рад -
нич ким.

При ли ка да се попра ви
бодов ни сал до

Крис-крос у сери ји
побе да

Утак ми ца ма 20. кола про шлог
викен да је наста вље на првен -
стве на трка за бодо ве у Кошар -
ка шкој лиги Срби је. После вео -
ма важног и убе дљи вог три -
јум фа над ОКК Бео гра дом,
мом ци које пред во ди Бојан
Јови чић путо ва ли су на Зла ти -
бор, где су од исто и ме ног дома -
ћи на изгу би ли са 69:61, по
четвр ти на ма 18:13, 20:16, 12:21
и 19:9.

Био је то дуел еки па из врха
првен стве не табе ле, па је публи -
ка могла да при су ству је изјед -
на че ном и неиз ве сном сусре -
ту. Оба рива ла су у меч ушла с
мак си мал ном жељом за три -
јум фом. Дома ћи игра чи су у
првој четвр ти ни иско ри сти ли
неко ли ко изгу бље них лоп ти
мома ка из пан че вач ког тима,
а Тамиш је имао про бле ма и с
лич ним гре шка ма свог првог
цен тра. Зла ти бор је то зна лач ки

кажња вао, па је после првих
десет мину та имао пред ност
од пет пое на.

Наста вак сусре та при пао је
Зла ти бор ци ма. Дома ћи кошар -
ка ши су успе ли да пове ду и са
дво ци фре ним резул та том, али

Тамиш се није пре да вао ни
тада. Мла ден Вит ко вић и њего -
ви саи гра чи успе ли су да се
при бли же на само три пое на
„мину са”, али је финиш првог
полу вре ме на опет при пао Зла -
ти бо ру, па су дома ћи ни на
одмо ру има ли девет пое на
„вишка”.

У тре ћој четвр ти ни шут је
постао јако оруж је пан че вач -
ког тима. Поче ли су да „пљу -
ште” пого ци за три пое на у кош
Зла ти бо ра, про до ри у напа ду
били су неза у ста вљи ви, што се
одмах одра зи ло и на резул тат.
После тре ће четвр ти не Тамиш
је имао пред ност од два пое на
(50:52).

Послед њи пери од утак ми це
био је нај у збу дљи ви ји и нај не -
и зве сни ји. „Трој ком” капи те на
Вит ко ви ћа Пан чев ци су се
„одле пи ли” на чети ри пое на
раз ли ке и када се учи ни ло да
је Тамиш конач но „пре ло мио”
сусрет у сво ју корист, дома ћи

кошар ка ши су иско ри сти ли
неко ли ко гре ша ка гости ју, успе -
ли су да се изву ку из неу год не
ситу а ци је и да пре о кре ну резул -
тат.

Није ово толи ко болан пораз
еки пе из наше га гра да. Тамиш
и даље све кон це држи у сво -
јим рука ма, бар када је реч о
конач ном пла сма ну. Оно што
је увек добро, јесте када се изву -
ку поу ке из изгу бље них мече -
ва. Тако ђе, тре ба напо ме ну ти
да први плеј меј кер Тами ша,
Алек сан дар Илкић, беле жи
одлич не пар ти је у послед њих
месец дана. У прет ход них пет
кола мла ди орга ни за тор игре
про сеч но је оства рио учи нак
од 15,8 пое на и 4,8 аси стен ци -
ја по утак ми ци.

Наред ног викен да Тамиш на
свом тере ну доче ку је послед ње -
пла си ра ну Сло гу из Кра ље ва.

Вео ма важан три јумф у бор -
би за опста нак у Првој реги о -
нал ној лиги оства ри ли су
кошар ка ши Крис-кро са. Они
су про шлог викен да госто ва ли
у Кули, ода кле су се вра ти ли
уздиг ну тих руку: Хај дук – Крис
крос 88:92, по четвр ти на ма
18:25,12:25, 23:23 и 35:19.

Виде ло се од почет ка утак -
ми це да су игра чи из Пан че ва
били вео ма моти ви са ни и кон -
цен три са ни за игру, па је у тре -
ћој четвр ти ни пред ност изно -
си ла чак 29 пое на у корист
гости ју. Хај дук се није пре да -
вао, па је, пред во ђен иску сним
Баји ћем, успео да се при бли -
жи, али не и да пре ло ми утак -
ми цу у сво ју корист.

Иду ћег викен да у Пан че во
дола зи лидер – еки па Врба са.
Утак ми ца се игра у сали ОШ
„Јован Јова но вић Змај” у субо -
ту, 3. мар та, од 19 сати, а
Милош Сте па нов и њего ви
мом ци оче ку ју пуне три би не и
обе ћа ва ју вели ку бор бу.

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ЗЛА ТИ БОР ПРО ШАО, НА РЕДУ „ФЕЊЕ РАШ”



У Банат ском Кар лов цу је
про шлог викен да одр жа но
Првен ство Бана та у кара -
теу за поле тар це, пио ни ре
и наде, на којем су с мно го
успе ха уче ство ва ли и мла -
ди бор ци из нашег гра да.

КК Дина мо се пред ста -
вио с 33 мала бор ца, који
су осво ји ли 25 меда ља.

Нај вред ни је тро фе је су
заслу жи ли: Мак сим Сто ја -
ди нов, Алек са Јова но вић,
Мили ца Гагић, Лука Сте -
па нов, Сте фан Стој ко вић,
Михај ло Димов ски и Бори -
сав Јевре мо вић. Сре бр на
одлич ја су зара ди ли: Лука
Добро та, Вук Вор ка пић,
Јеле на Вуч ко вић, Тео до ра
Гагић, Јова на Сто ил ков ски,
Павле Мило шев, Огњен
Чеке ре вац, Јеле на Милен -
ти је вић, Вишња Тон чев и
Бори во је Весин, а брон за -

на: Огњен Ради во јев, Лазар
Нико лић, Мир ко Гра нић,
Андреа Кука, Ста ша Јевре -
мо вић, Ката ри на Шаре нац,
Вања Чеке ре вац и Анто ни -
је Ћули брк. На четвр та
места су се пла си ра ли:
Огњен Бојо вић, Нико ла
Мар че та, Јан ко Гли шић,
Сер геј Аћи мо вић, Мак сим

Седла ров, Мате ја Сте па нов
и Павле Мило шев.

Да Пан че во не тре ба да
бри не за сво ју кара те будућ -
ност, потвр ди ли су и чла -
но ви КК-а Мла дост. Насту -
пи ло је 30 так ми ча ра, а сви
су осво ји ли меда ље у сво -
јим кате го ри ја ма.

Злат на одлич ја су заслу -
жи ли: Деја на Ива но вић,
Сара Ара ђа нин, Мили ца
Дра ги че вић, Тара Ђур ђе -
вић, Ната ша Пап Мар ко -
вић, Лазар Пет ко вић, Бра -
ни слав Срећ ков, Миха и ло
Пан те лић, Дра га на Мацу -
ра, ката-тим поле тар ки
(Сара Лепе дат, Маша Јова -
нов и Уна Тер зић), тим пио -
нир ки у бор ба ма (Мили ца

Дра ги че вић, Дра га на Мацу -
ра, Софи ја Сте фа но вић и
Деја на Ива но вић) и тим
пио ни ра у бор ба ма (Нико -
ла Бра ца но вић, Душан Вла -
хо вић, Милош Милу ти но -
вић и Лазар Пет ко вић).Сре -
бром су се оки ти ли: Нађа
Штр бац, Ката ри на Петро -
вић, Нина Ара ђа нин, Миља -
на Рома нов, Лара Пече ни -
ца, Милош Милу ти но вић и
тим нада у бор ба ма (Сара
Жунић, Тара Ђур ђе вић,
Миља на Рома нов и Миља -
на Тодо ро вић). Брон зе су
осво ји ли: Дра га на Мацу ра
(две), Сара Жунић, Мили -
ца Ама но вић, Ката ри на
Петро вић, Ната ша Пап
Мар ко вић, Миља на Тодо -
ро вић, ката-тим пио нир ки
(Ана ста си ја Крстић, Мио -
на Видић и Андреа Ђур ко -
вић) и ката-тим поле та ра -
ца (Милош Милу ти но вић,
Алек са Попов и Ђор ђе
Шушак).

На вели ком међу на род -
ном тур ни ру у Тузли сени -
ор КК-а Мла дост Милош
Маки тан насту пио је за тим
Бео град ског кара те Саве за,
који је у екип ној кон ку рен -
ци ји осво јио прво место.

A. Ж.
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Јова на 
Недељ ков, 
гим на зи јал ка:
     
– Дого во ри ћу се с
дру штвом да 
иза ђе мо некуд 
или ћемо само 
про ше та ти 
и попи ти пиће.

Мари ја 
Анто ни је вић, 
гим на зи јал ка:
     
– Про ве шћу вре ме 
с при ја те љи ма, 
а поку ша ћу да 
издво јим вре ме 
и за тере та ну.

Алек са 
Мари ло вић, 
гим на зи ја лац:
     
– Нај ве ро ват ни је 
ћу бити у Клу бу 
љуби те ља ига ра 
и фан та сти ке 
Д20 и игра ћу неке 
игри це.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Лете ти

Хра на за тело.

И за душу.

Ово све то двој ство нео п ход но је да би се:

а) удру жи ли воља и срце,

б) ура зу ми ли неми ри и пора зи,

ц) осло бо ди ли при ро да и разум.

Ства ри јед но став но мора ју да се покло пе.

Како би човек поле тео.

Запли ва ти

Три, чети ри, пет... И тако даље пута.

Запи та ли сте се у вези с мно го бит них ства ри.

Јесам ли добро иза брао живот ни позив?

Да ли ме деца пошту ју и воле?

А мој живот ни сапут ник? А како у томе све му видим себе?

Свој живот.

Да ли сам запли вао?

За поче так...

Посто је успо ни и падо ви.

И лето и зима.

И јин и јанг.

И при ро да.

И деч ја радост.

И оче во буд но око.

За поче так.

Још једно такмичење
хуманитарног карактера

Хала спортова претесна за
све заинтересоване

Хала спор то ва на Стре ли шту била је у
неде љу, 25. фебру а ра, резер ви са на за
ММА бор бе. Наши сугра ђа ни су још
јед ном пока за ли да воле бори лач ке
спор то ве, па је дво ра на била испу ње -
на до послед њег места. Баш као нека -
да, када су у ринг изла зи ли бок се ри
Дина ма... Два на е сти тур нир под нази -
вом „Ком бат челенџ” орга ни зо ва ло је
удру же ње „Срп ска Спар та”, а при ход
од ула зни ца биће усме рен за лече ње
Мило ша Обре но ви ћа Дабе, јед ног од
осни ва ча тог удру же ња.

Так ми че ње је отво рио пред сед ник
Скуп шти не гра да Пан че ва Тигран
Киш, а потом су у окта гон поче ли да
ула зе неу стра ши ви мом ци који су се
пред ста ви ли публи ци.

У првом мечу је наш сугра ђа нин
Милан Рада ко вић, по одлу ци суди ја,
савла дао Небој шу Мрши ћа из Бач ке
Палан ке. Потом је Нико ла Мило са -
вље вић из Леба на побе дио Нена да
Куно ви ћа из Новог Сада, а онда је
борац из Тив та Саво Лазић лако решио
у сво ју корист меч про тив Сла ђа на
Дра ги ши ћа из Вра ња. Нема ња Мило -
ше вић и Васо Бако че вић су без про -
бле ма већ у првој рун ди над ви си ли
сво је рива ле, а потом је у окта гон
ушао наш сугра ђа нин Вла ди мир Јова -
но вић. Попу лар ни Мара до на је тех -
нич ким нока у том већ у првој рун ди
савла дао Воји сла ва Јани ћи је ви ћа.

– Хва ла публи ци што је дошла у
ово ли ком бро ју. Спре мао сам се за
дру гог бор ца, за рива ла из Бугар ске,
али он је три дана пре тур ни ра отка -
зао меч. Иде мо даље. Хва ла и чел ни -

меча успео да савла да сјај ног Буку -
ми ри ћа.

– Прву рун ду сам убе дљи во изгу -
био, а у дру гој сам неким слу ча јем
дошао до побе де. Крсто Буку ми рић
је одли чан борац, има вели ко срце.
Знам да је вече рас био под вели ким
при ти ском, јер се борио пред сво јим
људи ма. Да се овај меч одр жа вао у
Загре бу, ја бих сигур но изгу био – рекао
је Тру шчек гле да о ци ма у хали.

У мани ру пра вог спор ти сте, иако
му није било лако, микро фон је потом
узео и Крсто Буку ми рић.

– Људи, хва ла сви ма! Изви ни те ако
сам вас раз о ча рао. Нос ми је пукао.
Срце је хте ло даље да се бори, али
гла ва није дозво ља ва ла – смо гао је
сна гу да се обра ти публи ци попу лар -
ни Пит бул.

Тур нир у нашем гра ду је био и про -
шао. Пан че вач ки бор ци уве ли ко пра -
ве пла но ве за нове бор бе и нове тро -
фе је. А. Живковић

ци ма Пан че ва што су наш тур нир
поди гли на нај ви ши ниво – рекао је
Мара до на после меча.

Вели ким ова ци ја ма публи ка у хали
поздра ви ла је и Мар ка Рада ко ви ћа,
који је по јед но гла сној одлу ци суди ја
савла дао Хрва та Зора на Ђођа и тако
оства рио сво ју сед му побе ду у низу.

– Три годи не се нисам борио у свом
гра ду. Хва ла мојим Пан чев ци ма на
без ре зер вној подр шци. Сада се спре -
мам за 24. март, када ћу у Кар лсру еу
напа сти шам пи он ски појас – иста као
је попу лар ни „ловац на гла ве”.

У прет по след њој бор би Едис
Бешић је савла дао нашег Дали бо ра
Милу ти но ви ћа, а потом је усле дио
меч вече ри. Сна ге су одме ри ли иску -
сни Иви ца Тру шчек из Загре ба, један
од нај по зна ти јих бора ца у реги о ну,
који је одра дио пре ко 60 про фе си о -
нал них мече ва, и наш сугра ђа нин
Крсто Буку ми рић. После жесто ке бор -
бе у првој рун ди Хрват је у настав ку

КОМ БАТ ЧЕЛЕНЏ, ДВА НА Е СТИ ПУТ

ПАН ЧЕВ ЦИ ВОЛЕ ММА

ПРВЕН СТВО БАНА ТА ЗА НАЈ МЛА ЂЕ КАРА ТИ СТЕ

ЗА БУДУЋ НОСТ НЕ ТРЕ БА БРИ НУ ТИ


