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НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА
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Ком па ни ја „ZF e-mobility
СРБ д. о. о.” у на ред не три
го ди не отва ра 540 рад них
ме ста

По че так ра до ва то ком ју на

Вред ност ин ве сти ци је 85
ми ли о на евра

Од лу ка о усва ја њу Ела бо ра та о оправ -
да но сти оту ђе ња не из гра ђе ног гра -
ђе вин ског зе мљи шта – ка та стар ске
пар це ле број 9419/27 к. о. Пан че во,
не по сред ном по год бом, без на кна де,
ком па ни ји „ZF e-mobility СРБ д. о.
о.”, про шла је Град ско ве ће 27. апри -
ла. Исто вре ме но, при хва ћен је текст
На цр та уго во ра о оту ђе њу тог зе мљи -
шта, ко је се на ла зи у се вер ној ин ду -
стриј ској зо ни, на пу та ка Ја бу ци.

С об зи ром на то да се пи смом о на -
ме ра ма ин ве сти тор оба ве зао да ће на
сва ка два ара за по сли ти по јед ну осо -
бу на нео д ре ђе но вре ме, тре ба ло би
да у на ред не три го ди не отво ри 540
рад них ме ста (по вр ши на пар це ле је
10,8 хек та ра), а при хва тио је и оба ве -
зу да их за др жи на по слу у на ред них
пет го ди на. По де ље но по пе ри о ди ма,
у пр вој го ди ни пла ни ра но је отва ра -
ње 160, до кра ја дру ге го ди не 260 рад -
них ме ста, а са ис те ком тре ће би ће,
пре ма до го во ру ко ји сто ји у ак ти ма,
540 за по сле них.

Ин ве сти ци ја не мач ке ком па ни је,
ка ко се мо гло чу ти на сед ни ци Ве ћа,
би ће под сти цај на ме ра за хва љу ју ћи
ко јој ће Пан че во до би ти пр ву грин -
филд ин ве сти ци ју у по след њих не -
ко ли ко де це ни ја, чи ме ће би ти уна -
пре ђен ло кал ни еко ном ски раз вој.

већ и лич но сво је, као гра ђа нин ко ји
се ба ви при вре дом. Кр стић је имао
при мед бе на кра так рок за увид, про -
це ње ну тр жи шну вред ност, ко ја је по
ње му ни жа од ре ал не, а пред ло жио је
и до пу ну чла на 11 На цр та уго во ра.

Ра ди се о пла ти вој га ран ци ји за до -
бро из вр ше ње по сла, ко ја би на пр ви
по зив тре ба ло да по кри је тр жи шну
вред ност не из гра ђе ног гра ђе вин ског
зе мљи шта од 10,8 хек та ра, ве за ну за
евро пу тем сред њег кур са НБС за евро,
уве ћа ну за из нос за те зне ка ма те, об -
ра чу на те за пе ри од од да ту ма уго ва -
ра ња па све до на пла те га ран то ва не
вред но сти, за слу чај да се пред мет ни
уго вор не ре а ли зу је. Ово по след ње је
де ли мич но и усво је но.

Ела бо рат ће у пе так, 4. ма ја, ићи
пред од бор ни ке Скуп шти не гра да, за -
тим мо ра да га одо бри Вла да Ср би је,
па ће по но во пред став ни ци гра ђа на
Пан че ва усва ја ти го тов до ку мент. За
сед ни цу ко ја ће се одр жа ва ти ка да
овај број но ви на бу де био на ки о сци -
ма, 4. ма ја, на ја вље но је још де вет та -
ча ка днев ног ре да.

Већ ни ци су се са ста ли и у по не де љак,
30. апри ла. Усво је ни су на цр ти ре ше ња
о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта на
шест ка та стар ских пар це ла, при хва ће но
је ре ше ње о из ме на ма и до пу на ма Ре -
ше ња о обра зо ва њу рад не гру пе за пре -
го во ре у по ступ ку за кљу че ња По себ ног
ко лек тив ног уго во ра за јав на пред у зе ћа
гра да и Ко лек тив ног уго во ра код по сло -
дав ца, да би, на кра ју, про шао и пред лог
за кључ ка у ве зи са уче ство ва њем гра да
на Кон кур су за до де лу под сти цај них
сред ста ва за ре а ли за ци ју ра до ва на уре -
ђе њу ка нал ске мре же у функ ци ји од вод -
ња ва ња по љо при вред ног зе мљи шта на
те ри то ри ји АП Вој во ди не у 2018.

С. Трај ко вић

Ра до ви ће по че ти кра јем ју на ове го -
ди не.

Ка ко је ре кла Оли ве ра Су бо тић, се -
кре тар Се кре та ри ја та за при вре ду и еко -
ном ски раз вој, про јек то ва ни укуп ни при -
хо ди од по ре за на за ра де и по ре за на
имо ви ну (јав ни при хо ди) по осно ву ре -
а ли за ци је ин ве сти ци је за пе ри од од пет
го ди на од по чет ка ре а ли за ци је ин ве сти -
ци је (јул 2018 – јун 2023) на осно ву по -
да та ка из Пи сма о на ме ра ма и Би знис
пла на из но се не што ма ње од 1.460.000
евра, а укуп но про це ње ни тро шко ви Гра -
да Пан че ва по осно ву из о ста ја ња при -
хо да од про да је не из гра ђе ног гра ђе вин -
ског зе мљи шта ма ло пре ко 701.350 евра.
На осно ву ове ра чу ни це, оче ки ва ни при -
хо ди два пут су ве ћи од вред но сти гра -

ђе вин ског зе мљи шта, па је од лу че но да
се пред мет но зе мљи ште пре да фир ми
„ZF e-mobility” без на кна де.

Вред ност са ме ин ве сти ци је би ће 85
ми ли о на евра.

Јав ни увид у На црт тра јао је осам
да на. Ми ни стар ство фи нан си ја и Раз -
вој на аген ци ја Ср би је има ли су ма ње
при мед бе на текст Ела бо ра та, ко је је
Тим за из ра ду Ела бо ра та на сед ни ци
13. апри ла усво јио, а де ли мич но је
им пле мен ти ра на и јед на од три при -
мед бе гра ђа ни на Дра го љу ба Кр сти ћа.

Он, да под се ти мо, тре нут но пред во -
ди ГО Де мо крат ске стран ке, а ин си сти -
рао је 11. апри ла на кон фе рен ци ји за
но ви на ре на то ме да и по ред стра нач ке
функ ци је из но си ста во ве не са мо ДС-а

МАЈ
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Пип, пип, пи и и и ип!!!
Пре око ме сец да на не ки Зо ран Н. је на „Феј сбу ку” об ја вио овај ста -
тус:

„Ју трос у по сла сти чар ни ци ’Марс’ у Обре нов цу јед на ба ка ушла и
пи та да јој про да ва чи ца од се че ма ло бу ре ка за 35 ди на ра. У ру ци
сит ниш у ме та лу. Ка же јој про да ва чи ца да је бу рек 100 ди на ра и да
не мо же да се че. Ба ка се за пла ка и кре те да иза ђе. Ја јој ку пио бу рек
и јо гурт. Би ло ми жао. Хте де да ми по љу би ру ку па ми би ло глу по,
ни сам не знам шта учи нио. Је де и бри ше су зе. Не ћу ни ког да про зи -
вам... И љу ди су по ста ли ћо ра ви, глу ви, без ду шни. Не маш ви ше ко -
ме шта да го во риш. Све оти шло у п. м.”

* * *
Баш у то вре ме свет је об и шла и вест да је уги нуо по след њи муж јак
се вер ног бе лог но со ро га на све ту. Пи са ло се да је но со рог Су дан био
„део ам би ци о зних на по ра за спа са ва ње те под вр сте од из у ми ра ња,
за јед но с још две жен ке”. У јед ном од тек сто ва да то је ова кво по ја -
шње ње:

„У по след њих 50 го ди на по пу ла ци ја но со ро га у Афри ци је дра -
стич но опа ла, за 96 од сто. Ло во кра ди це жу де за ње го вим ро го ви ма
ко је мо гу до бро да на пла те. Ро го ви се ко ри сте као ор на мен ти (чуј –
ор на мен ти!) или у тра ди ци о нал ној ки не ској ме ди ци ни. Ка да се рог
пре тво ри у прах и про да као ме ди цин ски про из вод, ње го ва це на мо -
же би ти и 75.000 до ла ра по ки ло гра му”.

Су дан је уги нуо у 45. го ди ни, а са да су, за хва љу ју ћи љу ди ма, на
све ту оста ле са мо две жен ке ове под вр сте. Тран сфер сти да.

* * *
У јед ној гру пи на „Феј сбу ку” про шле не де ље об ја вље на је, из ме ђу
оста лих по све му слич них, ова по ру ка:

„Да ли мо жда не ко из Но вог Са да има гар де ро би цу, пи џа ми це и
ча ра пи це да од не се у Деч ју бол ни цу на не у ро пе ди ја три ју? Не би тан
је пол. Де вој чи ца око го ди ну и по да на је са ма, у пре ма лом бо ди ћу
ко ји не мо же да се за коп ча и у де бе лим ча ра пи ца ма. Се стре ка жу да
ро ди те љи не ће ни до ла зи ти, а ни су оста ви ли ни шта за де те. Ја сам
са си ном и њом у со би. Пла че она, пла чем ја. Ако има не ка ма ма да
јој не тре ба да по кло ни за де вој чи цу... Има на њој пе ле на, али се стре
ни су ни шта ре кле за то...”

Шта до да ти?

* * *
Сла ђа је про шле не де ље да ва ла че тр де се то днев ни по мен су пру гу.
Имао је 39 го ди на. Рак. Из бе гли су оно мад из Хр ват ске, жи ве ли у
Ба на ту, па оти шли у Швед ску у по тра зи за бо љим жи во том.

Оста ле Сла ђа и ћер ки ца пот пу но са ме та мо. Сли ка ла ми спи сак
љу ди ко ји су свет на пу сти ли истог да на у истом гра ду: њих пет на е -
стак, име, пре зи ме, го ди не – нај мла ђи 76, оста ли ту око 85–90, нај -
ста ри ји 98. Са мо њен муж ис под сва ког про се ка. Пи там ка ко је то
мо гу ће. Ка же, Шве ђа не не ма ко да нер ви ра, не ма ју про бле ма, све
им је обез бе ђе но, њи хо во је са мо да ужи ва ју...

И на ово са мо не ка соч на псов ка мо же да се из го во ри...

* * *
Исто на „Феј сбу ку”, у гру пи где се углав ном оку пља ју Пан чев ци, на -
ша су гра ђан ка се сад за ви кенд по жа ли ла да јој је по ред јед не тра -
фи ке ис па ла ко вер та са 20.000 ди на ра и за мо ли ла по ште ног на ла за -
ча да јој се, ако ви ди по ру ку и има ср ца, ја ви.

За оне ко ји су се за пи та ли от куд јој 20.000 ди на ра да се та ко нон -
ша лант но ше та по гра ду с њи ма, од го вор се на шао у ње ној по след -
њој ре че ни ци: то јој је це ло ме сеч на пла та.

Ни је се ја вио на ла зач, али се не ко по ну дио да сви из гру пе да ју по
200 ди на ра, да се же ни са ку пи но вац да пре гу ра до сле де ће ис пла те.

Ре ак ци је? Она је ка те го рич ки од би ла. И сви оста ли су од би ли. Не -
ко ли ко њих је, под пу ним име ном и пре зи ме ном и фо то гра фи јом
обра за-ђо на на пи са ло не што у сти лу: „Ево и ја сам из гу био, ску пи те
и за ме не”, „Мо јој ба би код тра фи ке та ко ис па ла пен зи ја, дај те и за
њу”...

Не ће мо да ље, ра ди из бе га ва ња вул гар но сти...

* * *
У Пан че ву је је дан чо век, је дан отац, пре не ко ве че се би од у зео жи -
вот. Из пи што ља, у цен тру гра да. Јед ног дру гог оца су пре не ко ју тро
упу ца ли. Исто из пи што ља, у цен тру гра да. Ни је сад бит но за ову
при чу ни ко су, ни шта су, ни за што... По ен та је у то ме да су не ка де -
ца до жи ве ла оно што ни јед но де те ни кад не би сме ло.

И по ен та је у то ме да смо на ова кве ве сти огу гла ли, оту пе ли... Чи -
ни се као да смо и са ми се бе још одав но уби ли а да то ни смо ни при -
ме ти ли. ’Ем ти жи вот!

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан

Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.

Идемо. Од 1869.

Као што је у пр ва три април ска из да -
ња уста но вље но, и у че твр том, ко ји је
иза шао у не де љу 4. ма ја 1869, по чев
од на слов ни це, на ста вље но је с про ми -
шља њем на ак ту ел не дру штве не те ме.

Овог пу та би ло је ре чи о „усло ви ма
ма те ри јал ног бла го ста ња” (што је на -
ста вље но и у на ред ном „Пан чев цу”).

У јед ном де лу аутор ка же да „ко
не ра ди за до бро сви ју и сва ко га, тај
не ра ди ни за соп стве но до бро, јер

оп ста нак људ ски осно ван је да нас
на сло жној за јед ни ци сви ју љу ди,
а жи вот чо ве чи ји на раз ме ни услу -
га и рад ње људ ске”.

А на пи та ње ка ко се до ла зи до тле
да сви ма и сва ко ме бу де до бро, пре -
ма на пи са ном, од го вор ни је лак: „То
је јед но од оних пи та ња с ко јим се по -
гла ви то да нас за ни ма цео свет” и
пред ста вља нај ва жни је у „ка ти хи зи су
(уџ бе ник о осно ва ма хри шћан ске ве -
ре – прим. нов.) ин ди ви ду ал ног и на -
род ног жи во та”. Јер, ка же се у да љем
тек сту, „бла го на ро ду, ко ји је ра дом
сво јим по ка зао да уме од го во ри ти на
то огром но пи та ње! У те жњи да сви -
ма и сва ком бу де до бро, ле жи те жња
за оп штим до бром”.

У че твр том бро ју је и по след њи део
при че о школ ском пи та њу у Пан че ву,
а ис кри ста ли са ло се не ко ли ко пред -
ло га за ње го во ре ше ње, и то од срп -
ског, ка то лич ког и про те стант ског жи -
вља. Тим по во дом је бри гад ни
ђе не рал Кжиж и рас пи сао Оп штин -
ско ве ће, на ко јем је раз ма тра на ова
си ту а ци ја. На кон по ду жег ве ћа ња ве -
ћи ном гла со ва усво јен је срп ски пред -
лог, пре ма ко јем се, по ред оста лог,
кон фе си о нал ним оп шти на ма оста вља

КО НЕ РА ДИ ЗА ДО БРО СВИ ЈУ...

„пра во кан ди да ци је сво јих учи те ља”,
као и то да њи хо ве пла те бу ду фи нан -
си ра не из оп штин ске бла гај не.

Но Гор ди јев чвор ти ме ни је де фи -
ни тив но раз мр шен, с об зи ром на то да
је по след ња реч би ла у ру ка ма „во је не

упра ве” у Ва ра ди ну, о чи јој од лу ци ће
чи та о ци би ти бла го вре ме но оба ве -
ште ни.

И на да ље је „Пан че вац” об ја вљи вао
ре дов не ру бри ке, као што су „До ма ће
ве сти”, „На род на при вре да”, „Бр зо јав -
не ве сти”, „Те чај беч ке бер зе”, „По ли -
тич не но во сти”, „Раз лич но сти”, као и,
са ове вре мен ске дис тан це, ур не бе сно
ша љи ве огла се. Ј. Фи ли по вић



Панчево ће и ове године бити
центар дечјег света, и то од 11.
маја до 11. јуна, када се одржа-
ва међународна манифестаци-
ја Бијенале уметничког дечјег
израза. Тема седмог БУДИ-ја
је „Лепо се играј!” и инспири-
сана је најчувенијом играчком
која потиче из Данске – лего
коцкама.

Током месец дана БУДИ ће
представити преко педесет про-
грама за децу (изложбе, концер-
те, представе, радионице, пер-
формансе, промоције књига, фил-
мове, трибине, предавања…). 
БУДИ традиционално отварају
градоначелник Панчева и ам-
басадор земље госта-домаћина.

Програм свечаног отварања
седмог БУДИ-ја одвија се на
три локације. Поред награђених
радова с међународног БУДИ
конкурса за децу до петнаест
година, посетиоци могу очеки-
вати занимљиве изложбе, пер-
формансе, радионице и наступ
дечјег хора и највеселијег брат-
ско-сестринског дуа.

У петак, 11. маја, у 19 сати,
у Галерији савремене уметно-
сти биће отворена изложба
„Коцкасти универзум – лего у
Србији” Ане Дајић, коју су при-
редили Етнографски музеј у
Београду и Клуб љубитеља ле-
го коцки „Скоцкани”, као и из-
ложба „Спектри” Центра за про-
моцију науке и перформанс
„Царево ново одело” ученика
IV3 ОШ „Јован Јовановић Змај”
(ментор Предраг Старчевић).

Од 19 сати у простору СК12
(Улица др Светислава Касапи-
новића 12) биће представљене
изложбе награђених радова с
међународног конкурса 7. БУ-
ДИ: „Лепо се играј”; „Лудус”
Мање Лекић и Ксеније Мар-
ковић; „Мали Монмартр”; за-
тим изложба и радионице „БУ-
ДИ лего градитељ” које орга-
низује „Беокоцка”, као и изло-
жба плаката „The Bicycle Ex hi -
bi ti on”, у оквиру путујуће из-

ложбе „Bicycle In no va tion Lab
– The Good City”.

Присутнима ће се свечано
обратити градоначелник Пан-
чева Саша Павлова и амбаса-
дор Данске у Србији Њ. е. Ан-
дерс Кристијан Хаугор, након
чега ће уследити концерт бен-
да „Лака” из Босне и Херцего-
вине. Као специјални гости на-
ступиће хор „Вокал кидс”.

У кафеу „Галерија” у 21 сат
исте вечери биће отворена из-
ложба „Дански стрип данас”, у
склопу деветнаесте балканске
смотре младих стрип-аутора.
Селектор програма је Марко
Стојановић. Музички део про-
грама приредиће ди-џејеви Ди-
рижабл и Ана Дајић.

Међународни Бијенале умет-
ничког дечјег израза (БУДИ),
покренут 2006. године, једин-
ствена је манифестација у Ср-
бији и свету. БУДИ траје месец
дана и посвећен је промоцији
дечјег стваралаштва и ствара-
лаштва за децу. Теме БУДИ-ја
тичу се екологије, живота у гра-
ду и других важних проблема.
Иако се ово на први поглед мо-
же чинити преозбиљним за нај-
млађе ствараоце, број деце која
више од месец дана стварају у
оквиру ликовних, филмских,
књижевних, музичких и других
радионица, као и дела која се
том приликом реализују неги-
рају ову претпоставку. Резултат
БУДИ-ја јесте готово неочеки-
вано богата дечја уметничка
продукција у најразноврснијим

облицима изражавања. Тиме је
постигнут основни циљ „дечјег”
– придавање веће озбиљности и
значаја уметничком изражава-
њу деце, као и омогућавање усло-
ва у којима ће она моћи да ин-
тегришу своју машту и истраже
могућности свог стваралаштва.
Поред тога, најмлађим посети-
оцима нуди се и богат програм
гостовања дечјих представа, фил-
мова, концерата. Мноштво ди-
сциплина, заједнички пројекти,

међународна сарадња и друже-
ње – главне су одлике овог до-
гађаја.

Један од основних БУДИ ци-
љева јесте повезивање деце раз-
личитих култура света, а томе
су много допринеле земље го-
сти-домаћини фестивала. До-
сад су се у овој улози појавиле
Куба (2006), Мађарска (2008),
Јапан (2010), Шведска (2012),
САД (2014) и Велика Брита-
нија (2016). Визија Бијенала
уметничког дечјег израза јесте
да кроз уметност, игру и креа-
тивно стваралаштво доприне-
се интеркултуралном дијалогу
међу малишанипма, развоју
њихових културних потреба и
навика, уметничког образова-
ња и критичког размишљања.
Идеја овог фестивала је и кре-
ирање новог система вредно-
сти, у коме се различитости
поштују и толеришу, а умет-
ност се воли и ствара. М.М.В.

Ма ни фе ста ци ју 
ор га ни зу ју Цр ве ни
крст, Хит на по моћ и
Ме ди цин ска шко ла

Опро бај те се 
у ре а ни ма ци ји

Обе ле жа ва ње ва жних да ту ма у
Ка лен да ру здра вља – 8. ма ја,
Свет ског да на Цр ве ног кр ста и
Цр ве ног по лу ме се ца, и 12. ма -
ја, Ме ђу на род ног да на ме ди -
цин ских се ста ра, као и по че -
так про сла ве Не де ље Цр ве ног
кр ста (од 8. до 15. ма ја) са мо
су не ки од по во да за ма ни фе -
ста ци ју „Ве шти не ко је жи вот
зна че”, ко ја ће би ти при ре ђе на
у су бо ту, 5. ма ја, у На род ној
ба шти, у ор га ни за ци ји Цр ве -
ног кр ста Пан че во, Ме ди цин -
ске шко ле „Сте ви ца Јо ва но вић”
и Слу жбе хит не по мо ћи.

Ка ко је на ја ви ла Је ле на Три -
фу но вић, струч на са рад ни ца
Цр ве ног кр ста, во лон те ри те
ор га ни за ци је пред ста ви ће у су -
бо ту сво је тра ди ци о нал не про -
грам ске ак тив но сти за мла де.
– У На род ној ба шти ће мо су -
гра ђа не под се ти ти на на ше
про гра ме бор бе про тив тр го -
ви не љу ди ма, до бро вољ ног да -
ва ла штва кр ви, без бед но сти у
са о бра ћа ју и пре вен ци је зло у -
по тре бе пси хо ак тив них суп -
стан ци. На рав но, на пр вом ме -
сту је сва ка ко про грам пр ве
по мо ћи, ко ји пред ста вља основ -
ну и нај ва жни ју ак тив ност на -
ше ор га ни за ци је. За све за ин -
те ре со ва не су гра ђа не при пре -
ми ли смо по себ не ра ди о ни це
о основ ним тех ни ка ма ре а ни -
ма ци је и збри ња ва ња по вре да

За вод за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
пр ва и је ди на уста но ва тог
ти па у Вој во ди ни, кон стант -
но ра ди на про ши ре њу бо -
га тог спек тра сво јих услу -
га, због чи јег ква ли те та је
већ по стао не пре ва зи ђен, и
то не са мо по ми шље њу
број них Пан че ва ца и Пан -
чев ки већ и ста нов ни ка чи -
та вог ју жног Ба на та.

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра -
ду не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др Љу -
би ца Ла зић из Кли нич ког
цен тра Ср би је. До вољ но је
ре ћи да др Љу би цу Ла зић
ко ле ге сма тра ју јед ним од
нај бо љих ди јаг но сти ча ра у
на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу ура ди ти и све
вр сте ул тра звуч них пре гле -
да ср ца, а уско ро ће се у За -
во ду „Пан че вац” ра ди ти и
пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ове услу ге
ан га жо ван је је дан од во де -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
То мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма -
ги стар кар ди о ло ги је са Ин -
сти ту та „Де ди ње”. Спе ци ја -
ли стич ки пре глед и ЕКГ код
овог ле ка ра ко шта ју 3.000
ди на ра, це на ул тра зву ка ср -
ца је 4.000 ди на ра, а мо гу -
ће је ура ди ти и спе ци ја ли -
стич ки пре глед и ул тра звук
ср ца по це ни од 7.000 ди -
на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, а
уро ло шке ње гов ко ле га из
исте уста но ве др Не бој ша
Та сић, док је за пре гле де
из обла сти ги не ко ло ги је за -
ду жен др Јо ван Ру дић из
ГАК „На род ни фронт”. Тре -
ба на по ме ну ти да су пре -

гле ди код др Не бој ше Та -
си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло -
шки пре глед ко шта 2.000
ди на ра, ул тра звуч ни уро -
ло шки пре глед ста је та ко -
ђе 2.000 ди на ра, док обе
ове услу ге у па ке ту ко шта -
ју 3.600 ди на ра.

Као што је већ на гла ше -
но, сви на бро ја ни спе ци ја -
ли стич ки пре гле ди оба вља -
ју се са мо су бо том, а за ка -
зу ју се рад ним да ни ма пу -
тем те ле фо на 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

Од ма ја, сва ког рад ног
да на, у За во ду „Пан че вац”
мо гу ће је ура ди ти и ко лор
до плер пре гле де вра та, ру -
ку, но гу или аб до ми нал не
аор те, као и ул тра звуч не
пре гле де вра та и ме ких
тки ва. Ове пре гле де ис кљу -

чи во рад ним да ни ма оба -
вља др Не над Мар ги тин,
спе ци ја ли ста ра ди о ло ги је,
шеф од се ка CT ди јаг но сти -
ке и за ме ник на чел ни ка
Слу жбе ра ди о ло шке ди јаг -
но сти ке у Оп штој бол ни ци
Пан че во.

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја се
и по то ме што у хе ма то ло -
шко-би о хе миј ској ла бо ра -
то ри ји те уста но ве па ци јен -
ти ве ћи ну ве ри фи ко ва них,
кон тро ли са них и су ми ра -
них ре зул та та мо гу до би ти
за све га сат вре ме на.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по себ -
но он да ка да је нео п ход но
ура ди ти пре гле де и ана ли -
зе на јед ном ме сту и до би -
ти ре зул та те што пре. С тим
у ве зи, тре ба под се ти ти и
на то да се у За во ду, при ме -
ра ра ди, све вр сте ле кар -
ских уве ре ња из да ју за мак -
си мал но два са та.

Као и увек до са да, и
овог ме се ца су у За во ду за
кли јен те осми шље ни и но -
ви па ке ти услу га по из у -
зет но по вољ ним це на ма, а
ви ше о то ме, као и о до -
дат ним по год но сти ма ко -
је оства ру ју сви они ко ји
по се ду ју ло јал ти кар ти це
Ау то-цен тра „Зо ки”, по гле -
дај те на ре клам ним стра -
на ма ак ту ел ног бро ја на -
шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

У СУ БО ТУ, У НА РОД НОЈ БА ШТИ

НА У ЧИ ТЕ ВЕ ШТИ НЕ КО ЈЕ ЖИ ВОТ ЗНА ЧЕ

нал ним ни во и ма. Ка ко би се
ови по ли го ни аде кват но до ча -
ра ли на шим су гра ђа ни ма, пла -
ни ра но је да се они и ви зу ел но
осна же, па ће та ко у при пре -
ми уче ство ва ти и ти мо ви за
ре а ли стич ки при каз по вре да,
обо ље ња и ста ња Цр ве ног кр -
ста Пан че во и Ме ди цин ске
шко ле „Сте ви ца Јо ва но вић”.

На ја вље не ак тив но сти за си -
гур но су до во љан мо тив да ове
су бо те ис ко ри сти те ју тро за при -
јат ну шет њу кроз На род ну ба -
шту. Упот пу ни те тај уго ђај ти -
ме што ће те по се ти ти ма ни фе -
ста ци ју „Ве шти не ко је жи вот
зна че” и сте ћи зна ња ко ја вам у
жи во ту и те ка ко мо гу по слу -
жи ти. Д. Ко жан

Петак, 4. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

САМО У „НИКО ДЕН ТУ”

Врхун ски ква ли тет, 
а нај по вољ ни је цене

У цен тру Пан че ва сме -
штен је лук су зно опре -
мље ни цен тар за хит ну
и ре ста у ра тив ну сто ма -
то ло ги ју „Ни ко дент ме -
дик”, ко ји се од са мог
отва ра ња ис та као по
ква ли те ту услу га, про -
фе си о нал ном и љу ба -
зном осо бљу и при јат -
ном ам би јен ту.

Струч ни тим „Ни ко -
ден та” спре ман је да на
јед ном ме сту од го во ри
на све зах те ве из обла -
сти це ло куп не сто ма то ло ги је,
па се сто га све ве ћи број Пан -
чев ки и Пан че ва ца од лу чу је
упра во за по се ту овом цен -
тру, ко јим ру ко во ди др Ђор -

ђе Ни ко лић.
Због ве ли ког

ин те ре со ва ња на -
ших су гра ђа на, у
„Ни ко ден ту” су
од лу чи ли да по -
но во по кре ну
мно го број не ак -
ци је у окви ру ко -
јих сто ма то ло шке
услу ге по ста ју до -
ступ не сви ма. Ис -
ко ри сти те ову
при ли ку и за ка -
жи те пре глед пу -

тем те ле фо на 064/21-75-056. Ова
са вре ме на и мо дер но опре мље -
на ор ди на ци ја на ла зи се пре ко
пу та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2.

и ста ња – на ја ви ла је Је ле на
Три фу но вић.

Истог да на на истом ме сту
Слу жба хит не ме ди цин ске по -
мо ћи, у са рад њи с фир мом МИТ
из Но вог Са да, ре а ли зо ва ће ак -
тив ност „КПР иза зов”, као на -
ста вак про јек та ко ји је по др жао
Град Пан че во. При ме ном нај -
са вре ме ни јих тре на же ра за ожи -
вља ва ње свим за ин те ре со ва ни -
ма би ће омо гу ће но да те сти ра ју
сво је спо соб но сти за спро во ђе -
ње успе шне ре а ни ма ци је. Ка ко
ка жу ор га ни за то ри, ова ма ни -
фе ста ци ја пред ста вља иде ал ну
при ли ку да се су гра ђа ни упо -
зна ју са спо соб но сти ма но вих
са ни тет ских во зи ла ко је је обез -
бе ди ла Слу жба хит не по мо ћи.

Ђа ци Ме ди цин ске шко ле
„Сте ви ца Јо ва но вић” овом при -
ли ком ће пред ста ви ти област
уз на пре до ва ле жи вот не по др -
шке то ком и на кон ре а ни ма -
ци је, уз по моћ при ме не ино -
ва тив них ди дак тич ких сред -
ста ва. Го сти те шко ле би ће уче -
ни ци Хе миј ско-ме ди цин ске
шко ле из Вр шца и Ме ди цин -
ске шко ле „На де жда Пе тро -
вић” из Зе му на. Еки пе пр ве
по мо ћи по ме ну тих три ју шко -
ла, као и еки пе Цр ве ног кр ста
Пан че во ре а ли зо ва ће и се ри ју
ве жбов них по ли го на из обла -
сти пр ве по мо ћи. Ова ак тив -
ност је део за јед нич ких при -
пре ма за так ми че ња ко ја сле -
де на по кра јин ским и на ци о -

Не бри ни те, ово је са мо ве жба

БИЈЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ДЕЧЈЕГ ИЗРАЗА

Отварање уз концерт састава „Лака”



Хр ват ска је кре ну ла по гре шним пу тем. Не знам шта ће да
ура де. Али, по на вљам, шта год да од лу че, Ср би ја ће ре а го ва -
ти и увек од го во ри ти истом ме ром, јер је то ди пло мат ско
пра ви ло. Ре ци про ци тет је мај ка ди пло ма ти је. Та ко ра де и
До налд Трамп и Вла ди мир Пу тин.

(Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по сло ва, у ин тер вјуу за
„Ин фор мер”, 30. април)

* * *
Др жа ва Ср би ја по чи ње те мељ ну ис тра гу по сле ди ца НА ТО
бом бар до ва ња 1999. го ди не. Ка да утвр ди мо шта су њи хо ве
бом бе ура ди ле на шем на ро ду, упо зна ће мо цео свет с ре зул -
та ти ма. Да до дам, ни су све че сти це оси ро ма ше ног ура ни ју -
ма ко ји је осло бо ђен то ком бом бар до ва ња за вр ши ле у на шој
зе мљи. Не ке су за га ди ле жи вот ну сре ди ну у Бу гар ској, Грч -
кој, Ру му ни ји.

(Го ран Три ван, ми ни стар за еко ло ги ју у Вла ди Ср би је, 
у ин тер вјуу за „Ин фор мер”, 30. април)

* * *
Не знам ни јед ног ра зум ног чо ве ка ко ји би ре као да би пут
ми ни стра Ву ли на у Ја се но вац по бољ шао од но се Ср би је с
Хр ват ском. Све стра не тре ба да бу ду па мет ни је. И Хр ва ти
има ју кри ви цу. Они тре ба да бу ду ма ло гла сни ји про тив
свих из ра за про шло сти ко ји по ти чу из уста штва. То је њи хо -
ва по ли ти ка, то је ва ша по ли ти ка, али за јед нич ка по ли ти ка
би тре ба ло да бу де за мир, еко ном ски про спе ри тет и ин те -
гра ци ју свих ових зе ма ља у ЕУ.

(Кајл Скот, ам ба са дор САД, у ин тер вјуу за „Блиц”, 
30. април)

* * *
Про шло го ди шњи текст на ше но ви нар ке Алек сан дре По по вић
о ква ру ком пју тер ског си сте ма Кон тро ле ле те ња Ср би је и Цр -
не Го ре и пре у сме ра ва њу 120 пут нич ких ави о на ко ји су тре ба -
ли да над ле те Ср би ју, али су због ква ра пре у сме ре ни на ал тер -
на тив не прав це и окол не ае ро дро ме, ушао је у нај у жи из бор за
ово го ди шњу на гра ду НУНС-а. Ис пра ти ли смо ту при чу од по -
чет ка – од пр во бит ног не ги ра ња на ших ин сти ту ци ја да се тај
про блем уоп ште до го дио, па до кра ја – до по кре та ња ис тра ге
Кон тро ле ле те ња и Ди рек то ра та за ци вил но ва зду хо плов ство,
да би се утвр ди ла од го вор ност за тај до га ђај.

(Са оп ште ње ли ста „Да нас”, 30. април)

* * *
По во дом шам пи он ске ти ту ле „Цр ве ној зве зди” су сти гле че -
стит ке са свих стра на, а пр ва је сти гла, ве ро ва ли или не, из
„Пар ти за на”!

– Че сти там „Зве зди”, за слу же но су осво ји ли пр во ме сто.
Би ли су нај бо љи ове се зо не – из ја вио је за „Аре ну спорт” Ми -
ро слав Ђу кић, тре нер „Пар ти за на”.

(Ин фор ма ци ја у ли сту „Ку рир”, 30 април)

По ма ци у обла сти
обра зо ва ња и
за по шља ва ња

Окру гли сто о еко ном ском
осна жи ва њу Ро ма и Ром ки ња
одр жан је, с ма лим за ка шње -
њем због Ус кр са, по во дом Свет -
ског да на Ро ма, 21. апри ла. Го -
во ри ли су Је ле на Јо ва но вић,
по кра јин ски по сла ник, Ми лен -
ко Чуч ко вић, члан Град ског ве -
ћа за ду жен за рад, за по шља ва -
ње и со ци јал на пи та ња, Гор да -
на Ма то вић из На ци о нал не слу -
жбе за за по шља ва ње и Па ва
Но ва ков Ча бри лов ски, ко ор ди -
на тор ка за ром ска пи та ња Град -
ске упра ве Пан че во.

Про бле ми Ро ма су мно го -
број ни. По сто је по ма ци у обла -
сти обра зо ва ња и за по шља ва -
ња, али на то ме тре ба још мно -
го ра ди ти. Је ле на Јо ва но вић је
ис та кла да Град Пан че во да је
огро ман до при нос ка да је у пи -
та њу ром ска за јед ни ца, по себ -
но у обла сти обра зо ва ња и за -
по шља ва ња, јер јед но без дру -
гог не иде.

– Обра зо ва ње је нај си гур ни -
ји на чин да Ро ми иза ђу из за -
ча ра ног кру га си ро ма штва и бе -
де. АП Вој во ди на под сти че Ро -
ме сту ден те кроз про гра ме сти -
пен ди ра ња и низ дру гих афир -
ма тив них ме ра ве за них за обра -
зо ва ње. По сто је и про гра ми за
са мо за по шља ва ње и за по шља -
ва ње, али и пре ква ли фи ка ци ју
и до ква ли фи ка ци ју при пад ни -
ка ром ске на ци о нал не за јед ни -
це ка ко би лак ше на шли по сао.

Пан че во је при мер до бре прак -
се у Вој во ди ни у обла сти по др -
шке мла дим Ро ми ма сред њо -
школ ци ма и сту ден ти ма. По -
хва ли ла бих и рад ко ор ди на -
тор ке за ром ска пи та ња Па ве
Но ва ков Ча бри лов ски, ко ја пру -
жа ве ли ку по моћ у ре ша ва њу
про бле ма Ро ма – ре кла је Је -
ле на Јо ва но вић.

Ми лен ко Чуч ко вић је под -
ву као да Пан че во има из ра ђе -
ну Стра те ги ју за ин те гра ци ју
Ро ма, као и Ло кал ни ак ци о ни
план за ин те гра ци ју Ро ма, за
ко је се обез бе ђу је но вац из град -
ског бу џе та. Ове го ди не је из -
дво је но се дам ми ли о на ди на -
ра. Он је до дао:

– Сред ства су пре све га на -
ме ње на за на бав ку уџ бе ни ка,
на гра де вр ло до брим и од лич -
ним уче ни ци ма, ко ји су успе -

шно за вр ши ли шко лу, као и за
из да ва ње лич них до ку ме на та,
ко је по је ди ни Ро ми још увек
не ма ју. Про шле го ди не у окви -
ру Ло кал ног ак ци о ног пла на
за по шља ва ња кроз струч ну
прак су за по сли ли смо не ко ли -
ко Ро ма, као и пу тем јав них
ра до ва ко је смо има ли на под -
руч ју гра да. То ће мо на ста ви -
ти и ове го ди не. Уз по моћ не -
мач ке ху ма ни тар не ор га ни за -
ци је „Хелп” ан га жо ва ће мо је -
дан број Ро ма кроз гран то ве,
ко ји се до де љу ју уз мо гућ ност
за по шља ва ња – ка зао је Чуч -
ко вић.

Ко ор ди на тор ка за ром ска пи -
та ња и чла ни ца удру же ња „Им -
пулс” Па ва Но ва ков Ча бри лов -
ски ка же да је Дан Ро ма ове
го ди не обе ле жен рад но, у зна -
ку обра зо ва ња.

– Пред ста ви ли смо све по -
год но сти ко је пру жа ју Град и
На ци о нал на слу жба за за по -
шља ва ње Ро ми ма да се лак ше
обра зу ју и за по сле. Пут за ин -
те гра ци ју Ро ма је дуг, зах те ва
ду го роч ну по др шку ин сти ту -
ци ја си сте ма и до но си ла ца од -
лу ка и же ља нам је да што ви -
ше Ро ма за вр ши фа кул те те и
за сну је рад ни од нос у скла ду
са сво јим зна њи ма и ве шти на -
ма – на гла си ла је Па ва Но ва -
ков Ча бри лов ски.

Гор да на Ма то вић је пред ста -
ви ла ак ту ел не кон кур се за за -
по шља ва ње, али и оне за пре -
ква ли фи ка ци ју и ис та кла да је
ва жно да се Ро ми при ли ком
при ја вљи ва ња на еви ден ци ју
пр вен стве но из ја сне да су ром -
ске на ци о нал но сти, јер у том
слу ча ју мо гу да ра чу на ју на ви -
ше по сти цај них ме ра по др шке
и има ју пред ност при за по шља -
ва њу и ода би ру за пре ква ли -
фи ка ци ју.

Свет ски дан Ро ма у на шем
гра ду ове го ди не је увр штен у
ка лен дар ма ни фе ста ци ја Ту -
ри стич ке ор га ни за ци је Вој во -
ди не, а Удру же ње гра ђа на „Им -
пулс – ром ска ин те гра ци ја же -
на Пан че во”, ко је је ор га ни за -
тор окру глог сто ла, по ред Гра -
да, по др жа ла је и По кра јин ска
вла да.

Страну 
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КОНЦЕПТ

МИ НИ СТАР ЂОР ЂЕ ВИЋ У НА ШЕМ ГРА ДУ

Оби ла зак
„Тех но мар ке та”

ПО КРА ЈИ НА ОДО БРИ ЛА ГРА ДУ ДВА ПРО ЈЕК ТА

ПО ДР ЖА НЕ ИДЕ ЈЕ ИЗ 
КО МУ НАЛ НЕ ОБЛА СТИ

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН РО МА

Дуг пут до ин те гра ци је

Ми ни стар за рад, за по шља ва -
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња
Зо ран Ђор ђе вић, ам ба са дор Кра -
ље ви не Нор ве шке Ар не Са нес
Бјорн стад, в. д. ди рек то ра Ин -
спек то ра та за рад Сте ван Ђу ро -
вић и на чел ни ца Ју жно ба нат -

ског управ ног окру га Да ни је ла
Лон чар об и шли су у по не де љак,
30. апри ла, по гон за про из вод -
њу и по слов ну згра ду фир ме
„Тех но мар кет” у Пан че ву. Том
при ли ком ми ни стар Ђор ђе вић
је из ја вио да је реч о дру штве но
од го вор ној ком па ни ји ко ја пред -
ста вља пра ви при мер функ ци о -
ни са ња и где су јед на ко за до -
вољ ни и по сло дав ци и рад ни ци.

– Же ли мо да сти му ли ше мо
оста ле по сло дав це да по слу ју
на исти на чин као ова фир ма.
Ср би ја мо ра има ти ви ше ком -
па ни ја у бе лој зо ни ко је су као
та кве кон ку рент не на тр жи шту
ра да – ре као је Ђор ђе вић.

Пре ма ре чи ма ми ни стра,
Вла да Ср би је по шту је ова кав
на чин по сло ва ња и по зи ва ма -
ла и сред ња пред у зе ћа, а од
ове го ди не и по чет ни ке, да се
пре ко Фон да за раз вој Ср би је
обра те Вла ди, ко ја ће у скла ду
с мо гућ но сти ма по мо ћи у њи -
хо вом да љем раз во ју и бо љем
по сло ва њу.

– Про је кат „Ре ци НЕ ра ду на
цр но” по кре ну ли смо уз по моћ
Кра ље ви не Нор ве шке и уз лич -
но ан га жо ва ње ам ба са до ра
Бјорн ста да, ко јем смо као др -
жа ва ве о ма за хвал ни. Он већ
да је пр ве по зи тив не ре зул та те.

Гра ђа ни схва та ју ко ју ко рист
има ју они, али и др жа ва од
спре ча ва ња ра да на цр но и пре -
ко ак ти ви ра не бес плат не ли -
ни је при ја вљу ју оне по сло дав -
це ко ји не ра де у скла ду са за -
ко ном, што је и циљ ме диј ске
кам па ње што се спро во ди у
окви ру овог про јек та – ис та као
је Ђор ђе вић.

Ар не Са нес Бјорн стад ре као
је да ком па ни ја ко ју је по се -
тио пред ста вља пра ви при мер
оста лим, као и по тен ци јал ним
ин ве сти то ри ма, јер има од ли -
чан од нос пре ма рад ни ци ма и
ви сок ква ли тет про из вод ње.
До дао је да је „Нор ве шка из -
гра ди ла сво је бо гат ство јед ним
де лом јер по шту је пра ва рад -
ни ка”.

Ди рек тор „Тех но мар ке та”
Ми ро љуб Кр ша нин ис та као је
да ње го ва ком па ни ја во ди ра -
чу на о сва ком рад ни ку по себ -
но и пру жа им шан се за на -
пре дак, те да бри не „пре све га
о без бед но сти”.

Из град ња во до вод не
мре же дуж Ја буч ког
пу та и фе кал не 
ка на ли за ци је у 
Пе ли стер ској ули ци 
у Пан че ву

Из но во сад ске ка се
16,5 ми ли о на ди на ра

Пот пред сед ник По кра јин ске
вла де Ђор ђе Ми ли ће вић 26.
апри ла у Но вом Са ду све ча но
је уру чио уго во ре нај ви шим
пред став ни ци ма ло кал них са -
мо у пра ва ко је су оства ри ле пра -
во на аси стен ци ју По кра ји не
по осно ву кон кур са о до де ли
сред ста ва за су фи нан си ра ње
из град ње, са на ци је и ре кон -
струк ци је вод них обје ка та у јав -
ној сво ји ни и обје ка та фе кал -
не ка на ли за ци је на те ри то ри ји
АП Вој во ди не у 2018.

Кон курс је рас пи сао По кра -
јин ски се кре та ри јат за по љо при -
вре ду, во до при вре ду и шу мар -
ство. При сут ни ма су се овим по -
во дом обра ти ли Ми ли ће вић и
мр Вук Ра до је вић, по кра јин ски
се кре тар за по љо при вре ду, во -
до при вре ду и шу мар ство, а уго -
во ре за Град Пан че во пот пи сао
је гра до на чел ник Са ша Па влов.

Око 300 до ма ћин ста ва 
до би ја во ду
На шем гра ду су по овом кон -
кур су одо бре на сред ства за два
про јек та. Пр ви је „Из град ња
не до ста ју ће во до вод не мре же
у ули ци Ја буч ки пут у Пан че -
ву”, вре дан 19,2 ми ли о на ди -
на ра, од че га По кра јин ски се -
кре та ри јат обез бе ђу је 69 од сто,
од но сно 13,3 ми ли о на ди на ра,
а Град 31 од сто, или 5,9 ми ли -
о на ди на ра. Дру ги про је кат је
„Из град ња не до ста ју ће ка на ли -
за ци о не мре же у ули ци Пе ли -
стер ској у Пан че ву”. У од но су
49 пре ма 51 од сто, По кра јин -
ски се кре та ри јат из два ја 3,2, а

Град 3,4 ми ли о на ди на ра (укуп -
на ин ве сти ци о на вред ност је
6,6 ми ли о на ди на ра).

Па влов је, на кон пот пи си ва -
ња уго во ра, ре као:

– Град је кон ку ри сао с два
вр ло ва жна про јек та и оба су
одо брена. Сто га ду гу је мо ве ли -
ку за хвал ност на огром ној по -
др шци, не са мо ове го ди не већ
и не ко ли ко го ди на уна зад, По -
кра јин ском се кре та ри ја ту за по -
љо при вре ду, во до при вре ду и шу -
мар ство и, на рав но, По кра јин -
ској вла ди. Про је кат из град ње
се кун дар не во до вод не мре же на
Ја буч ком пу ту нам је мно го би -
тан. Ка да ка жем се кун дар не мре -
же, то зна чи да ће во до вод на
мре жа с обе стра не Ја буч ког пу -
та у ду жи ни од око два ки ло ме -
тра омо гу ћи ти при кљу че ње ве -
ли ког бро ја до ма ћин ста ва, нај -
ма ње око 300, пре све га из на се -
ља Ка ра у ла. Су гра ђа ни ће би ти
ко ри сни ци здра ве, пи ја ће во де,

а то је исто вре ме но и ве ли ка
по др шка на шој при вре ди, јер
упра во на том по те зу Ја буч ког
пу та има мо бли зу 20 при вред -
них су бје ка та из сек то ра ми кро
и ма лих пред у зе ћа.

Гра до на чел ник је до дао да
је то ва жно за при вред ни раз -
вој Пан че ва и за но ва за по -
шља ва ња, јер ће на тај на чин
при вред ни ци до би ти кон ку -
рент ни је усло ве за по сло ва ње.

Ра до ви и на Ми си
Су шти на дру гог одо бре ног про -
јек та је у то ме што ће про се ци
у Пе ли стер ској ули ци до би ти
фе кал ну ка на ли за ци ју ду гу бли -
зу 300 ме та ра. По за вр шет ку
ра до ва пре ко 400 до ма ћин ста -
ва би ће при кљу че но на град ску
мре жу фе кал не ка на ли за ци је.

– То је вр ло зна чај но због
да ље из град ње овог де ла на -
шег гра да, ко ји је ин фра струк -
тур но је дан од нај не о пре мље -

ни јих у овом тре нут ку. Па ра -
лел но ће се из гра ђи ва ти фе -
кал на ка на ли за ци ја и на са -
мом Но во се љан ском пу ту. Крај -
њи циљ нам је по др шка ко ју
ће мо, и то ви ше не го си гур но,
јер смо ушли у њи хов про грам,
до би ти од КfW-а за из град њу
по стро је ња за пре ра ду от пад -
них во да. То је ка пи та лан про -
је кат за раз вој Пан че ва, ко ји
ће има ти ве ћи зна чај уко ли ко
има мо из гра ђе ни ју ин фра струк -
ту ру фе кал не ка на ли за ци је, та -
ко да се тру ди мо да на овај на -
чин, уз по моћ По кра ји не, по -
кри је мо ка на ли за ци о ним це -
ви ма цео град, са свим при -
град ским на се љи ма. Тај си стем
ће су тра би ти при кљу чен на
по стро је ње за пре ра ду от пад -
них во да – под ву као је Па влов.

На пред мет ном кон кур су АП
Вој во ди на је су фи нан си ра њем
по др жа ла укуп но 44 про јек та
из 28 ло кал них са мо у пра ва.
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Свет ски дан сло бо де ме ди ја обе ле -
жа ва се сва ке го ди не 3. ма ја ши ром
све та с ци љем да се скре не па жња на
уло гу ме ди ја у уна пре ђи ва њу мир -
ног, пра вед ног и ин клу зив ног дру -
штва. Овај дан уста но ви ла је Ге не -
рал на скуп шти на УН 1993. го ди не.

Пре ма ранг-ли сти ко ју сва ке го ди -
не об ја вљу је ме ђу на род на ор га ни за -
ци ја „Ре пор те ри без гра ни ца”, Ср би -
ји се зна чај но про ме ни ла по зи ци ја
ове го ди не. У 2016. је с 59. па ла на
66. ме сто. Пре ма нај но ви јем из ве -
шта ју, Ср би ја је па ла за још де сет ме -
ста и са да се на ла зи на 76. ме сту од
укуп но 180 ис пи та них зе ма ља. То је,
уз Мал ту, Че шку и Сло вач ку, нај ве ћи
пад у Евро пи, а са мим тим и на це ло -
куп ној ли сти. Од зе ма ља у ре ги о ну
ис пред Ср би је су БиХ (62), Хр ват ска
(69) и Ал ба ни ја (75), а иза – Ко со во
(78), Цр на Го ра (103) и Ма ке до ни ја
(109). Осим Ср би је, све зе мље су на -
пре до ва ле у од но су на про шлу го ди -
ну – Ал ба ни ја за јед но ме сто, БиХ за
три, Хр ват ска за пет, Ко со во за че ти -
ри, Ма ке до ни ја за два, Цр на Го ра за
три, а Сло ве ни ја за пет ме ста.

Ка ко је на ве де но, по је ди ни хра бри
но ви на ри и да ље по кри ва ју опа сне
те ме као што су кри ми нал и ко руп -
ци ја, али њи хо ви из ве шта ји су че сто
об ја вљи ва ни пре ко он лајн ме ди ја са
огра ни че ним при сту пом. По сто ји до -
слух из ме ђу по ли ти ча ра и ме ди ја, ви -
сок ни во кон цен тра ци је вла сни штва

и не до ста так плу ра ли зма у штам па -
ним и електронским ме ди ји ма, што
пред ста вља ве ли ки раз лог за за бри -
ну тост.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ка кво
је њи хо во ви ђе ње о то ме ко ли ко су
ме ди ји да нас сло бод ни.

ЗВОН КО ПАН ТОШ, ко мер ци ја ли ста:
– Ми слим да не ма сло бо де ме ди ја.

До ду ше, имам ма ло вре ме на да гле -
дам те ле ви зи ју, углав ном се ин фор -
ми шем пре ко ра ди ја док сам у ко ли -
ма. Али ра дио је спе ци фи чан ме диј,
јер има ви ше му зи ке не го ин фор ма -
тив ног про гра ма, али је мо је ми шље -
ње да је ге не рал но ја ко ло ше. Ка да
баш же лим да до ђем до не ке ин фор -
ма ци је, тра жим их у он лајн ме ди ји -
ма, али се за др жа вам ве о ма крат ко на
ин тер не ту. Ни шта по себ но не мо же
да се ви ди и да се чу је. Чо век је углав -
ном срећ ни ји ако не гле да те ле ви зи ју.

СПА СЕ СИ ЈА НОВ СКИ, ма шин ски
тех ни чар:

– Ме ди ји ни су сло бод ни да нас. До -
ста је за о штре ни је не го ра ни је, али
ни ка да ни је би ло сјај но. Тру дим се да
што ма ње пра тим ве сти и све че шће
слу шам му зи ку. Не ка да пра тим ра -
дио-ста ни це, али ме све ма ње за ни ма
ин фор ма тив ни про грам. По не што про -
чи там и на „Феј сбу ку”. Ми слим да је
ста ње с ме ди ји ма слич но сву да на све -
ту, да вла сти др же све под кон тро лом.

ТИ ХО МИР МА ЛУЦ КОВ, пен зи о нер:
– Сви раз ли чи то ми сли мо. Ја ми -

слим да је са свим у ре ду. Ре дов но
чи там штам пу, али пра тим ве сти и
пре ко те ле фо на. На те ле ви зи ји гле -
дам днев ник и спорт ски про грам.

ИЛИН КА ЧА ВО ШКИ, 
пен зи о нер ка:

– Ме ди ји су пре ви ше сло бод ни. Пи -
шу сва шта, али не пи шу пра ве ства -
ри. Ја слу шам шта го во ре о пред сед -
ни ку, то је пре вр ши ло ме ру. Ви ше се
ин фор ми шем пре ко те ле ви зи је, рет -
ко чи там штам пу. Кад је ку пу јем, узи -
мам је ди но „Ин фор мер”, он ми је нај -
по у зда ни ји.

МИ РА БА ШИЋ, до ма ћи ца:
– Сма трам да су ме ди ји при лич но

сло бод ни, али мо гла би си ту а ци ја да
бу де и бо ља. 

ЉИ ЉА НА ШПА ДИ ЈЕР, дипл. 
еко но ми ста у пен зи ји:

– Ме ди ји ни су сло бод ни. Ја се углав -
ном ин фор ми шем пре ко ин тер не та.
Чи там све до ма ће он лајн ме ди је, стра -
ну штам пу, а пра тим не ке ства ри ко је
ме за ни ма ју и пре ко „Ју тју ба”. Имам
до вољ но вре ме на јер сам у пен зи ји. О
све му имам сво је ми шље ње, али ни -
ко ме га не на ме ћем. Отво ре них очи ју
гле дам ствар ност.

Анкетирала Мирјана Марић

Величковић

И. ЧАВОШКИТ. МАЛУЦКОВ М. БАШИЋ Љ. ШПАДИЈЕР

НАША АНКЕТА

КО ЛИ КО СУ МЕ ДИ ЈИ ДА НАС СЛО БОД НИ?

Не до ста так ин те ре со ва ња за 
ин фор ма тив ни про грам

С. СИЈАНОВСКИЗ. ПАНТОШ

ХРОНИКА

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

ДНЕВ НИ РЕД КАО У ПО ЗИ ВУ, 
БЕЗ ДО ПУ НА

гра да Ти гра на Ки ша да се из ја сни о
то ме за што не од го ва ра на од бор нич -
ка пи та ња. Ка зао је да је Киш ре као
да ће од бор ни ци ма би ти од го во ре но
пи сме но, али да се то ни је де си ло.
За го вор ни цу је он да иза шао Гла мо ча -
нин, ре кав ши да од го ва ра уме сто пред -
сед ни ка Скуп шти не: „Не сме, пар тиј -
ска ди сци пли на...”

Уз гла сан смех при пад ни ка и вла -
сти и опо зи ци је, сед ни ца се за вр ши ла
рав но 53 ми ну та на кон што је по че ла.

С. Трај ко вић

У АТП-у рад ни ци има ју
ми ни мал це и те шке 
усло ве за рад – ре кла је
Је ли ца Пе тро вић

Пред став ни ци гра ђа на
усво ји ли ре ше ње 
о име но ва њу Да ни ла 
Бје ли це за ди рек то ра ЈКП-а
„Зе ле ни ло”

У пе так, 27. апри ла, одр жа на је 22.
сед ни ца Скуп шти не гра да. На њој је
би ло 18 та ча ка днев ног ре да, али о
њи ма се ско ро уоп ште ни је рас пра -
вља ло – пред ло зи од лу ка усва ја ни су
екс пре сно.

Је ди но што је ли чи ло на пар ла мен -
тар но за се да ње, то ком ког тре ба да се
су че ља ва ју ми шље ња, до га ђа ло се пре
пр ве зва нич не те ме, ка да су опо зи ци -
о ни од бор ни ци обра зла га ли соп стве -
не пред ло ге за из ме ну и до пу ну днев -
ног ре да.

Ван ред но ста ње
Жар ко Је ли сав чић („Сло бод но Пан -
че во”) тра жио је да се „уве де ван ред но
ста ње због оп са де ко ма ра ца, јер они
пре но се ви ру се”, као и да се град по за -
ба ви цве та њем ам бро зи је, „што иза зи -
ва озбиљ не здрав стве не про бле ме”.
Освр нуо се и на ре зул та те пан че вач ког
кон кур са за су фи нан си ра ње ме диј ских
про је ка та, ко ји су, по ње му, та кви да
су „но вац до би ли по доб ни ме ди ји”.

Па вле Ђу кић је ин фор ми сао пред -
став ни ке гра ђа на да од бор нич ка гру -
па „За на ше Пан че во” по сто ји по ла
го ди не, а да не ма тех нич ке мо гућ но -
сти за рад, по пут про сто ри ја и опре ме,
а Је ли ца Пе тро вић (са мо стал на од бор -
ни ца, екс СРС) ка за ла је да у АТП-у
рад ни ци има ју ми ни мал це и те шке

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК У УПРАВ НОМ ОД БО РУ НА ЛЕД-а

О ре форм ским 
при о ри те ти ма

Управ ни од бор На ци о нал не али јан -
се за ло кал ни еко ном ски раз вој (НА -
ЛЕД) иза брао је 17. апри ла гра до на -
чел ни ка Са шу Па вло ва за но вог чла -
на Управ ног од бо ра.

Он је уче ство вао у ра ду два на е сте
го ди шње скуп шти не НА ЛЕД-а, 24.
апри ла, у хо те лу „Ха јат Ри џен си” у Бе -
о гра ду. На ве ли ком за се да њу при ват -
ног, јав ног и ци вил ног сек то ра чла но -
ви су раз мо три ли оства ре не ре зул та те
и стра те шке ци ље ве за на ред не че ти -
ри го ди не и де фи ни са ли ре форм ске
при о ри те те за 2018/19. У при су ству
ис так ну тих при вред ни ка, гра до на чел -
ни ка и ли де ра др жав них и ме ђу на -
род них ин сти ту ци ја, овом при ли ком
је пред ста вље на ини ци ја ти ва за ин -
сти ту ци о на ли за ци ју са рад ње зе ма ља
ју го и сточ не Евро пе на уса гла ша ва њу
и уна пре ђе њу по слов ног окру же ња и
уру че ни су цер ти фи ка ти оп шти на ма
и гра до ви ма ко ји ну де нај бо ље усло ве
за ин ве сти ра ње у ре ги о ну.

Ми си ја НА ЛЕД-а је уна пре ђе ње
при вред ног ам би јен та Ср би је кроз

ин сти ту ци о нал не ре фор ме уз ак тив -
но уче шће и са рад њу при вре де, ло -
кал не са мо у пра ве и гра ђа на. Ци ље -
ви ове али јан се су уна пре ђе ње ре гу -
ла тор ног окви ра за по сло ва ње и ја -
ча ње ка па ци те та ло кал не са мо у пра -
ве за ба вље ње ло кал ним раз во јем.

Наш град и НА ЛЕД су парт не ри
на оства ре њу на ве де них за јед нич -
ких ци ље ва, при че му су Стра те ги -
ја раз во ја гра да Пан че ва 2014–2020.
и ис пу ња ва ње за да тих ме ра ра ди
уна пре ђе ња при вред ног ам би јен та
и по ди за ња ефи ка сно сти услу га
ком пле мен тар ни с ми си јом На ци -
о нал не али јан се за еко ном ски раз -
вој. Пан че во је но си лац цер ти фи -
ка та ло кал не са мо у пра ве с по вољ -
ним по слов ним окру же њем за ју -
го и сточ ну Евро пу (BFC SEE), а члан -
ство гра до на чел ни ка у Управ ном
од бо ру је по твр да до бре са рад ње,
ко ја се стал но уна пре ђу је, ра ди по -
зи ци о ни ра ња Пан че ва као ли де ра
ме ђу ло кал ним са мо у пра ва ма у Ре -
пу бли ци Ср би ји. С. Т.

усло ве за рад. До да ла је да ће ако се и
га ра жа усту пи при ват ни ци ма, град
оста ти без јав ног пре во зни ка.

Ра ди кал Ср ђан Гла мо ча нин зах те -
вао је да се рас пра вља о то ме за што
не ма ди рект них пре но са сед ни ца
Скуп шти не гра да на РТВ Пан че ву, ре -
кав ши да са мим тим не по сто ји јав -
ност ра да ло кал ног пар ла мен та, што
је, ка же он, не до пу сти во. Он је тра -
жио и да се ко мар ци тре ти ра ју из ави -
о на, јер „Ср би ја ни је у ЕУ, ни ти ће
ика да би ти”.

На рав но, ни је дан пред лог за из ме ну
и до пу ну днев ног ре да ни је про шао.

Апла уз Цу ци ћу
Од бор ни ци из ре до ва вла да ју ће ве ћи -
не по ди за ли су ру ке у ве зи са из ме на -
ма и до пу на ма пла но ва ге не рал не ре -
гу ла ци је Ка ра у ле, Скро ба ре, Ку де љар -
ца и Ма лог ри та. За тим су из ме ње не
Од лу ка о уре ђе њу са о бра ћа ја на те ри -
то ри ји гра да и Од лу ка о мак си мал -
ном бро ју за по сле них на нео д ре ђе но
вре ме у си сте му ло кал не са мо у пра ве.

Про ме не су до жи ве ли про гра ми по -
сло ва ња и фи нан сиј ски пла но ви ЈКП-а
„Гре ја ње” и ЈКП-а „Ком брест” из Ба -
нат ског Бре стов ца.

Од из ве сти ла ца, за го вор ни цом се
по ја вио са мо др Дра го љуб Цу цић, ру -
ко во ди лац Ре ги о нал ног цен тра за та -
лен те „Ми хај ло Пу пин”, ко ји је „бра -
нио” из ве штај о ра ду те уста но ве и
ње не пла но ве. До био је на кра ју апла -
уз од свих од бор ни ка.

По сле још не ко ли ко та ча ка чи ји су
сми сао те ме о ко ји ма смо оп шир но пи -
са ли у из ве шта ји ма са сед ни ца Град -
ског ве ћа, пред став ни ци гра ђа на су усво -
ји ли ре ше ње о име но ва њу Да ни ла Бје -
ли це за ди рек то ра ЈКП-а „Зе ле ни ло”.
Од бор нич ко пи та ње имао је Ни ко ла
Ће бић („Сло бод но Пан че во”). Он је
тра жио од пред сед ни ка Скуп шти на

У СУ БО ТУ У ИВА НО ВУ

Тр ка дро но ва
Ме ђу на род ни дан дро но ва одр жа ва
се у це лом све ту, у око сто пе де сет зе -
ма ља, са пре ко 50.000 уче сни ка, а
иде ја ор га ни за то ра је да при ка же мо -
гућ но сти ових ле те ћих на пра ва и том
при ли ком оку пи пи ло те, ен ту зи ја сте,
као и што ви ше пу бли ке.

Це ло днев ни спек такл би ће одр жан
у су бо ту, 5. ма ја, од 9 до 17 са ти, на
ста ди о ну ФК „Стре ла” у Ива но ву. Том
при ли ком, у са рад њи с До мом кул ту -
ре, би ће ор га ни зо ва на FPV тр ка и
„Free Style” ре ви ја нај бо љих пи ло та у
зе мљи.

Ина че, FPV (First Person View) тр -
ка ње пред ста вља спорт ску ди сци пли -
ну упра вља ња дро но ви ма ко ји су опре -
мље ни ка ме ра ма. Те ле те ли це су у
ства ри нај че шће ми ни ја тур ни бес пи -
лот ни ави о ни или ква дро коп те ри кон -
тро ли са ни по мо ћу ра дио-ве зе. Упра -
вља ње се оба вља по мо ћу спе ци јал них

на о ча ра или екра на ко ји је при чвр -
шћен на гла ву пи ло та, а при ка зу је „li-
ve stream” с ле те ли це.

Док тр ка ње дро но ви ма јед но став -
но под ра зу ме ва ком пле ти ра ње ста зе
с пре пре ка ма у нај кра ћем мо гу ћем
вре ме ну, FPV „Free Style” је упра вља -
ње ле те ли цом кроз уске про ла зе и
ма ле отво ре, ис под др ве ћа, око пре -
пре ка, укљу чу ју ћи и раз не три ко ве.
Пи ло ти то ра де ка ко би из бе гли уда -
ра ње у зе мљу, или да не за ка че не ку
пре пре ку док из во де лу пин ге.

По др шку до га ђа ју да ће две FPV гру -
пе, као и Удру же ње гра ђа на љу би те -
ља ра дио-кон трол мо де лар ства.

Све у све му, по се ти о ци ће пр ви пут
има ти при ли ку да на јед ном ме сту
ви де тр ку и акро бат ско так ми че ње
бес пи лот них ле те ли ца.

Ј. Ф.



На осно ву од лу ке Управ ног од -
бо ра При вред не ко мо ре Ср би -
је о обра зо ва њу Од бо ра ре ги о -
нал них при вред них ко мо ра, у
РПК Ју жно ба нат ског управ ног
окру га 17. апри ла одр жа на је
кон сти ту тив на сед ни ца Од бо -
ра сек то ра за ин ду стри ју. За
пред сед ни ка Од бо ра иза бран
је Сло бо дан Рај ко вић, пред -
став ник пред у зе ћа „West Phar-
maceutical Services” из Ко ви -
на, а за за ме ни ка пред сед ни ка
Дра ги ша Бо жић из пред у зе ћа
„Па но ни ја” из Пан че ва.

При сут ни ма се обра тио и
увод ну реч дао др Мар ко Ћу -
ли брк, ди рек тор РПК Ју жно -
ба нат ског управ ног окру га. Он
је том при ли ком упо знао при -
сут не са од лу ком Управ ног од -
бо ра ПК Ср би је о обра зо ва њу
Од бо ра ре ги о нал них при вред -
них ко мо ра у Ср би ји с ци љем
раз ма тра ња и пред ла га ња ста -

во ва пре ма пи та њи ма за од ре -
ђе ни део при вре де – ин ду стри -
је, по љо при вре де и услу га. Ди -
рек тор ко мо ре ука зао је на то
да од бо ри до ста вља ју ста во ве,

пред ло ге и ини ци ја ти ве пар -
ла мен ту при вред ни ка, као и
над ле жном сек то ру ПКС ра -
ди уса гла ша ва ња, за сту па ња
и за шти те ин те ре са чла но ва

ко мо ре пре ко над ле жних ор -
га на ко мо ре. У свом из ла га њу
пре зен то вао је пла ни ра не ак -
тив но сти ПК Ср би је и Ре ги о -
нал не ко мо ре у на ред ном пе -
ри о ду, ра ди по мо ћи у по сло -
ва њу пред у зе ћа на до ма ћем и
ино стра ном тр жи шту.

На овој сед ни ци чла но ви
Од бо ра раз ма тра ли су и ин -
фор ма ци ју о при вред ним кре -
та њи ма на те ри то ри ји Ју жно -
ба нат ског управ ног окру га за
2017. го ди ну. Увод но из ла га -
ње по овој ин фор ма ци ји имао
је Зо ран Ви рић, ко ор ди на тор
за ин ду стри ју.

На ут, сла ну так или ле бле -
би ја (Cicer arietinum) је сте
ма ху нар ка ко ја се га ји ра -
ди зр на ве ли ке хран љи ве,
енер гет ске и ви та мин ске
вред но сти. По хран љи вој
вред но сти и ко е фи ци јен ту
свар љи во сти (до 97%) пре -
ва зи ла зи па суљ. Пре ма
круп но ћи се ме на на ут се
де ли на два ти па: круп но -
се ме ни (ка бу ли тип или гар -
бан зо) и сит но се ме ни (де -
си тип). Круп но се ме ни на -
ут има бе ле, не пиг мен ти -
ра не цве то ве и круп на, лоп -
та сто-угла ста се ме на све -
тло крем бо је, док су цве то -
ви сит но се ме ног цр вен ка -
сти или љу би ча сти, а се ме -
на сит на, по об ли ку угла ста
и там ни је бо је. Ова два ти -
па на у та га је на су раз дво је -
на ве ли ким ге о граф ским
про сто ром, та ко да су са чу -
ва ла сво је основ не мор фо -

ло шке и про из вод не осо би -
не. И по ред то га, они се мо -
гу укр шта ти и да ју хи бри де
ко ји су, по мор фо ло шким
и дру гим осо би на ма, на пре -
ла зу из ме ђу круп но се ме ног
и сит но се ме ног на у та.

У ис хра ни љу ди зре ло зр -
но се спре ма као ва ри во или
пе че но, као по сла сти ца. Од
пе че ног зр на спра вља се су -
ро гат за бе лу ка фу. Бра шно
до би је но мле ве њем зр на ко -
ри сти се у пе кар ској и по -
сла сти чар ској ин ду стри ји. У
ис хра ни се ко ри сте и не до -
зре ла зр на. Ви сок са др жај
есен ци јал них ами но ки се ли -
на свр ста ва зр но на у та у по -
моћ на ле ко ви та сред ства ал -
тер на тив не ме ди ци не. Ху -
мус је јед но од по зна ти јих
је ла арап ских на ро да. Овај
на маз или та ко ре ћи пи ре од
ле бле би ја пр во бит но је пра -
вљен у Егип ту, а да нас је по -
пу ла ран у це лом све ту, што
због бо га тог уку са, што због

хран љи во сти и ни ске ка ло -
риј ске вред но сти.

За ис хра ну до ма ћих жи -
во ти ња зр но мо же по слу жи -
ти као кон цен тро ва на сточ -
на хра на за млеч на гр ла.
По ред то га, као сточ на хра -
на ко ри сте се и же тве ни
оста ци ко ји су бо га ти укуп -
ним про те и ни ма (око 5%)
и ва жним ор ган ским ки се -
ли на ма.

На ут је кул ти ви сан на
под руч ју Бли ског ис то ка пре
око 6.400 го ди на. На овом
ге о граф ском про сто ру и да -
нас има раз ли чи тих са мо -
ни клих вр ста и фор ми на у -
та. Пр ви пи са ни по да ци о
га је њу по ти чу из ан тич ке
Грч ке. Из по стој би не про -
из вод ња је ра ши ре на по
Ази ји и се вер ној Афри ци.
Ри мља ни су на ут до не ли
пре око 1.000 го ди на у ју -
жну Евро пу, а Ара пи у Шпа -

ни ју. На Бал кан је до спео
из Грч ке. У све ту се га је сор -
те сит но се ме ног на у та (де -
си тип) на око 85% по вр -
ши на, а круп но се ме ног (ка -
бу ли тип) на око 15%. Круп -
но се ме ни на ут је у про из -
вод њи у ју жној Евро пи, Мек -
си ку, Ау стра ли ји, Ру си ји и
у не ким под руч ји ма Ин ди -
је. По вр ши не, као и укуп на
про из вод ња из го ди не у го -
ди ну по ка зу ју тренд бла гог
по ве ћа ва ња услед све ве ће
по тро шње зр на у ис хра ни
љу ди. Иа ко зва нич на ста -
ти сти ка не бе ле жи по вр ши -
не под на у том у Ср би ји, мо -
же се на ћи на окућ ни ца ма
у ју жним обла сти ма. У под -
руч ји ма где се се ју гра шак
и па суљ, по сто је по вољ ни
усло ви и за га је ње на у та.
На ут има ве ли ки агро тех -
нич ки зна чај, обо га ћу је зе -
мљи ште азо том, ра но са зре -
ва и ве о ма је це њен пре ду -
сев за усе ве је се ње се тве.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 4. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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На ут – ла ко свар љи ва
про те ин ска хра на

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ТРЕ НИНГ ЗА МИ КРО ПРЕ ДУ ЗЕ ЋА

УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ПО СЛОВ НИХ 
ВЕ ШТИ НА У ОБЛА СТИ ТУ РИ ЗМА

Обу ке одр жа не 
у Пан че ву, Ко ва чи ци
и Зре ња ни ну

Се ми нар тра јао три
да на

Ре ги о нал на при вред на ко мо ра
Ју жно ба нат ског управ ног окру -
га ор га ни зо ва ла је у на шем гра -
ду, од 25. до 27. апри ла, тре -
нинг за про мо ви са ње раз во ја
ло кал них ми кро пре ду зе ћа. Циљ
ове еду ка ци је је уна пре ђи ва ње
по слов них ве шти на и бо ље упо -
зна ва ње с про јек том „Еко Та -
миш”.

Тре нинг је по себ но ди зај ни -
ран за ми кро пре ду зе ћа. Пр вог
да на се го во ри ло о ис тра жи ва -
њу тр жи шта и од ре ђи ва њу циљ -
них гру па, док су се то ком дру -
гог да на тре нин га уче сни ци ин -
фор ми са ли о прак тич ним
аспек ти ма по сло ва ња, као и о
про мо ци ји, са ак цен том на он -
лајн мар ке тин гу. По след њег да -
на су ми ран је це ло ку пан рад и
де фи ни са не су на у че не тех ни -
ке и ала ти ко ји мо гу да се по -
ве жу с кон крет ним ту ри стич -
ким про из во дом „Еко Та миш”.

– Кроз ову еду ка ци ју по ку -
ша ва мо да ин фор ми ше мо сва
ми кро пре ду зе ћа ко ја се на ла зе
на ло ка ци ја ма и ме сти ма ко ја
су на Та ми шу и уз Та миш ка ко
да про на ђу на чин и сво је ме -
сто у окви ру но вог ту ри стич -
ког про из во да „Еко Та миш”.
Има ју ћи у ви ду да су ов де сва

ОДР ЖА НА КОН СТИ ТУ ТИВ НА СЕД НИ ЦА ОД БО РА СЕК ТО РА ЗА ИН ДУ СТРИ ЈУ

Иза бра ни пред сед ник и за ме ник

При вред на ко мо ра Ср би је ор -
га ни зу је ше сти ис пит ни рок за
по ла га ње ис пи та за сти ца ње ли -
цен це про фе си о нал ног управ -

ни ка, ко ји ће би ти ре а ли зо ван
22. ма ја, ка да ће би ти одр жан
пи сме ни део ис пи та. Сви за ин -
те ре со ва ни мо гу се при ја ви ти за

по ла га ње елек трон ским пу тем
или пу тем по ште. Рок за под но -
ше ње при ја ве с ком плет ном до -
ку мен та ци јом је 12. мај. Упут -

ства за под но ше ње при ја ве мо -
гу се про на ћи на стра ни ци Ре -
ги о нал не при вред не ко мо ре Ју -
жно ба нат ског управ ног окру га.

При вред на ко мо ра Ср би је –
Ре ги о нал на при вред на ко мо -
ра Ју жно ба нат ског управ ног
окру га упу ти ла је по зив свим
за ин те ре со ва ним чла но ви ма
да се пред ста ве на ово го ди -
шњем, два на е стом Ме ђу на род -
ном и ре ги о нал ном сај му при -
вре де „Су бо ти ца 2018”, ко ји ће
би ти одр жан од 31. ма ја до 2.
ју на у Ха ли спор то ва у Су бо -
ти ци. Су ор га ни за то ри сај ма су
Град ска упра ва Су бо ти ца, ЈКП

„Су бо тич ке пи ја це” и При вред -
на ко мо ра Ср би је – Ре ги о нал -
на при вред на ко мо ра Се вер -
но бач ког управ ног окру га, а
циљ је да се на јед ном ме сту
оку пи ве ћи број по слов них љу -
ди ра ди по бољ ша ња до са да -
шње по слов не по зи ци је пред -
у зе ћа на тр жи шту.

По ред уче сни ка из зе мље, сво -
је при су ство су на ја ви ла и пред -
у зе ћа из Хр ват ске, Ма ђар ске и
БиХ. То ком сај ма би ће ор га ни -

зо ва ни број ни еду ка тив ни се ми -
на ри, пре зен та ци је и де гу ста -
ци је про из во да. Глав на те ма
ово го ди шњег сај ма је ту ри зам.

У скла ду с ра ни је ус по ста -
вље ном са рад њом из ме ђу ре -
ги о нал них ко мо ра, а са да и је -
дин стве ног ко мор ског си сте -
ма, упу ћен је по зив и ком па -
ни ја ма из на шег ре ги о на ко је
же ле да уче ству ју на овој са -
јам ској ма ни фе ста ци ји. У слу -
ча ју да по сто ји ин те ре со ва ње

при вред ни ка, ва жно је по ме -
ну ти да ће уче шће би ти пот пу -
но бес плат но.

На ступ на сај му би ће ор га -
ни зо ван у окви ру за јед нич ког
штан да. Ви ше де та ља мо же
се до би ти на број 013/343-
255 или 343-841 или на имејл
zoran.cernoh@pks.rs. Рок за
при ја вљи ва ње је ве о ма кра -
так, па се мо ле по тен ци јал ни
уче сни ци да се при ја ве нај ка -
сни је до 10. ма ја.

ЛИ ЦЕН ЦА ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НОГ УПРАВ НИ КА

По ла га ње ис пи та 22. ма ја

ПО ЗИВ ЗА УЧЕ ШЋЕ НА САЈ МУ „СУ БО ТИ ЦА 2018”

Семинари, презентације и дегустације

Страну припремила

Мирјана Марић 
Величковић

ми кро пре ду зе ћа ко ја су ве за на
за ту ри зам и услу ге у ту ри зму,
ми смо то ком тро днев ног тре -
нин га об ра ђи ва ли те ме као што
су ис тра жи ва ње тр жи шта у ту -
ри зму, циљ не гру пе, бри га о
куп ци ма, про мо ци ја у ту ри зму,
он лајн мар ке тинг и на ко ји на -
чин пра вил но пре зен то ва ти сво -
ју уго сти тељ ску и ту ри стич ку
по ну ду кроз дру штве не мре же
и ка ко ко ри сти ти ала те он лајн
мар ке тин га, као и упо зна ва ње
са овим ту ри стич ким про из во -
дом – ре кла је Зо ра на Вла ду,
док то ранд ме наџ мен та.

Она је ис та кла да је кључ
успе шне са рад ње ко му ни ка ци -
ја, та ко да је тре нинг по све ћен
сти ца њу те ве шти не, по себ но
ка да је у пи та њу по слов на ко -
му ни ка ци ја и ко му ни ка ци ја с
го сти ма, јер је ово услу жна де -
лат ност и ку пац, по се ти лац,
гост или ту ри ста су у цен тру
па жње пру жа ња услу ге.

– Ка да при ча мо о по ну ди де -
сти на ци је, укљу чу ју ћи ло кал не
са мо у пра ве ко је у окви ру сво јих
оп шти на и гра до ва има ју ор га -
ни за ци је што се ба ве про мо ци -
јом ту ри зма, нај ва жни ја је ин те -

гри са на ту ри стич ка по ну да, од -
но сно умре жа ва ње не са мо пред -
у зе ћа у Пан че ву већ и у свим
на се ље ним ме сти ма и оп шти -
на ма у не по сред ном окру же њу.
Та ква по ну да мо же до ве сти до
ја сни јег по зи ци о ни ра ња овог ту -
ри стич ког про из во да на тр жи -
шту – ис та кла је Зо ра на Вла ду.

Уче сни ци се ми на ра има ли су
при ли ку да на у че све што је нео -
п ход но у са мом кре и ра њу по ну -
де, да би при ву кли и за др жа ли
по се ти о це, а све с ци љем про -
мо ци је де сти на ци је ко ја је об у -
хва ће на про јек том „Еко Та миш”.



стри је и Ми ни стар ства фи нан -
си ја ка ко би се раз мо три ле ал -
тер на ти ве за ре ша ва ња овог
про бле ма. Еко ло шко ми ни -
стар ство је у мар ту ура ди ло
пре ли ми нар ну про јек ци ју бу -
џе та за 2019. го ди ну. По тра -
жи ва ња су 11 ми ли јар ди ди -
на ра, од че га 3,5 ми ли јар ди за
ре ци кла жну ин ду стри ју.

Став ре ци кле ра је ја сан: нео -
п ход на је од луч на са рад ња Ми -
ни стар ства фи нан си ја и Ми -
ни стар ства за шти те жи вот не
сре ди не ка ко би се еко ло шке
так се на пла ти ле у пот пу но сти
пре ма ди рек ти ви „за га ђи вач
пла ћа”, а под сти цај на сред ства
за пре ра ђе ни опа сан от пад ис -
пла ти ла пра во вре ме но и у пу -
ном из но су. Да под се ти мо, ми -
ни стар за шти те жи вот не сре -
ди не Го ран Три ван пот пи сао је
кра јем го ди не с пред став ни ци -
ма ре ци кла жне ин ду стри је уго -
во ре на осно ву ко јих је др жа ва
де ли мич но ис пла ти ла под сти -
цај на сред ства при вред ни ци -
ма. Реч је са мо о де лу ви ше го -
ди шњих ду го ва ња ко ја над ле -
жне ин сти ту ци је у др жа ви мо -

Дуг за тре ти ран от пад
те жак не ко ли ко 
ми ли јар ди ди на ра

Осни ва ње зе ле ног
фон да при о ри тет

Ми ни стар ство за шти те жи вот -
не сре ди не и пред став ни ци ре -
ци кла жне ин ду стри је (ме ђу њи -
ма је и пан че вач ки „Ре ци кла -
жни цен тар”, у вла сни штву ком -
па ни је „Бо жић и си но ви”) пот -
пи са ли су уго во ре о ис пла ти
под сти цај них сред ста ва за от -
пад пре ра ђен у 2017. го ди ни,
та ко да ће ре ци кле ри ма би ти
ис пла ће но све га 75 про це на та
од укуп но оства ре них под сти -
цај них сред ста ва и би ће опет
ус кра ће ни за ви ше од 25 про -
це на та за оно што су ура ди ли
то ком про шле го ди не.

Да ствар бу де го ра, за от пад
тре ти ран то ком 2016. др жа ва
још ни је пла ти ла, а дуг из но си
950 ми ли о на ди на ра. Ка ко ка -
жу пред став ни ци ове при вред -
не бран ше, са да шњи си стем
фи нан си ра ња про це са упра -
вља ња от па дом ни је одр жив,
јер ре ци кле ри већ че ти ри ме -
се ца у овој го ди ни тре ти ра ју
от пад у скла ду са сво јим по -
слов ним оба ве за ма, а кон курс
о до де ли сред ста ва за 2018.
још ни је рас пи сан. За сав от -
пад ко ји са да пре ра ђу ју у скла -
ду са за кон ском ре гу ла ти вом
и за чи ји из воз аван сно пла ћа -
ју, на фи нан сиј ску на док на ду
мо ћи ће да ра чу на ју тек из бу -
џе та Ре пу бли ке Ср би је за 2019.
го ди ну. Обрт на нов ча на сред -
ства, ра ди днев не ли квид но -
сти, ре ци кле ри узи ма ју од по -
слов них ба на ка, та ко да због
пла ћа ња ка ма та ко рист од еко-
так са има ју бан ке.

Лоп ти ца у дру гом дво ри шту
Над ле жни у Ми ни стар ству за -
шти те жи вот не сре ди не ис ти -
чу да раз у ме ју про бле ме ре -
ци кла жне ин ду стри је и на по -
ми њу да је то ми ни стар ство
до би ло из ре пу блич ког бу џе та
са мо по ло ви ну нов ца од еко -
ло шких так са, та ко да не ма ју
нов ца да из ми ре те ку ћа ду го -
ва ња. По кре ну та је ини ци ја -
ти ва да се у на ред ном пе ри о -
ду ор га ни зу је са ста нак пред -
став ни ка ре ци кла жне ин ду -

Ди ги та ли за ци ја 
по сло ва ња

Раст оба ве зе пре ма
др жа ви

НИС је на Бе о град ској бер зи
про шле не де ље представиo јав -
но сти ре зул та те по сло ва ња за
пр во тро ме сеч је 2018. го ди не.
Струч ној јав но сти, ин ве сти то -
ри ма, бро ке ри ма и ак ци о на -
ри ма о ре зул та ти ма је го во рио
Ан тон Фјо до ров, ди рек тор
Функ ци је за фи нан си је, еко -
но ми ку, пла ни ра ње и ра чу но -
вод ство. Реч је о кон со ли до ва -
ним ре зул та ти ма по сло ва ња за
пр ви квар тал 2018. го ди не ко -
ји су при пре мље ни у скла ду с
ме ђу на род ним стан дар ди ма
фи нан сиј ског из ве шта ва ња.

Ка ко сто ји у из ве шта ју, ру ско-
-срп ски нафт ни ги гант је у пр -
вом тро ме сеч ју те ку ће го ди не
на ста вио ре а ли за ци ју стра те шких
про је ка та, та ко да је ме наџ мент
у да љи раз вој ком па ни је ин ве -
сти рао 7,8 ми ли јар ди ди на ра,
што је 68 од сто ви ше не го у истом
пе ри о ду прет ход не го ди не.

По во дом об ја вљи ва ња ре зул -
та та по сло ва ња у пр вом квар -
та лу 2018. го ди не, Ки рил Тјур -
де њев, ге не рал ни ди рек тор
НИС-а, ре као је:

– У скла ду са Стра те ги јом
раз во ја НИС-a до 2025. го ди не,
у на ред ном пе ри о ду би ће мо фо -
ку си ра ни на на ста вак ре а ли за -
ци је стра те шких ин ве сти ци ја
ко је ће од ре ди ти наш да љи раз -
вој. Наш при о ри тет оста је уво -
ђе ње и им пле мен та ци ја ино ва -
тив них ре ше ња и опре ме ко ји
да ју по зи ти ван би знис ефе кат
и до при но се за шти ти здра вља
љу ди и жи вот не сре ди не. Исто -
вре ме но ће мо ра ди ти на уна -
пре ђе њу опе ра тив не ефи ка сно -
сти, a у овој го ди ни ће мо на -
пра ви ти и зна чај не ко ра ке ка
ди ги та ли за ци ји по сло ва ња
НИС-а на свим ни во и ма. Ре а -
ли за ци ја ових ци ље ва омо гу ћи -

ће нам да ефи ка сно од го во ри -
мо на ком плек сне иза зо ве са -
вре ме ног тр жи шта.

Нај ви ше сред ста ва из дво је -
но је за област ис тра жи ва ња и
про из вод ње наф те и га са, као
и за на ста вак мо дер ни за ци је
Ра фи не ри је наф те у Пан че ву.
Но во про стро је ње за ду бо ку пре -
ра ду наф те с тех но ло ги јом од -
ло же ног кок со ва ња, вред но ви -
ше од 300 ми ли о на евра, пред -
ста вља нај зна чај ни је че до НИС-
-овог ин ве сти ци о ног ци клу са у
на ред не три го ди не. Ка да је реч
о по слов ним ре зул та ти ма, не -
то до бит НИС-а за пр ва три ме -
се ца 2018. го ди не из но си 3,7
ми ли јар ди ди на ра, док је по -

ка за тељ EBITDA (до бит пре пла -
ћа ња ка ма та, по ре за на до бит
и амор ти за ци је) 8,9 ми ли јар -
ди ди на ра. Ана ли зом је утвр -
ђе но да се у овом из ве штај ном
пе ри о ду на ста вља по раст пла -
ћа ња оба ве за НИС-а по осно ву
по ре за и дру гих јав них при хо -
да, ко ји у пр вом квар та лу из -
но се 43,2 ми ли јар де ди на ра,
што је го то во осам ми ли јар ди
ви ше не го у пр вом тро ме сеч ју
про шле го ди не.

Ка да је реч о опе ра тив ним по -
ка за те љи ма, уку пан обим про -
из вод ње наф те и га са из но сио је
329.000 услов них то на. Исто вре -
ме но, НИС је на ста вио да уна -
пре ђу је ре зул та те у обла сти пре -
ра де си ро ве наф те и про ме та
нафт них де ри ва та. Уку пан обим
пре ра де наф те и по лу про и зво да
из но сио је 786.000 то на, што је
три од сто бо љи ре зул тат од про -
шло го ди шњег. Обим про ме та
нафт них де ри ва та до сти гао је
765.000 то на, од но сно се дам од -
сто ви ше од про ме та оства ре ног
у пр вом квар та лу про шле го ди -
не. Ова квом ре зул та ту до при не -
ли су раст ве ле про да је у Ср би ји,
раст про да је у ино ак ти ва ма и
по ве ћа ње оби ма из во за. У про -
из вод ним ка па ци те ти ма НИС-а
у овом из ве штај ном пе ри о ду про -
из ве де но је 43.613 MWh елек -
трич не енер ги је.

Уче ни ци и про фе со ри Тех -
нич ке шко ле „23. мај” одр жа -
ли су у пе так, 27. апри ла, са -
јам обра зо ва ња, на ком су уче -
ство ва ле пан че вач ке сред ње
шко ле. Реч је о ма ни фе ста -
ци ји ко ја се тра ди ци о нал но
одр жа ва у хо лу те пан че вач ке
сред ње струч не шко ле са иде -
јом да се ма ту ран ти ма основ -
них шко ла омо гу ћи да на јед -
ном ме сту ви де и са зна ју ка -
кве обра зов не и про фе си о нал -
не мо гућ но сти пру жа ју пан -
че вач ке сред ње шко ле.

Све сред ње шко ле ода зва ле
су се по зи ву, та ко да су уче -
ни ци и про фе со ри го то во че -
ти ри са та, на ве што уре ђе ним
штан до ви ма, по мо ћу ре клам -
ног ма те ри ја ла и при руч них
на став них учи ла, пред ста ви -
ли са да шњим осма ци ма сво је
вас пит но-обра зов не про фи ле

и сме ро ве. Бу ду ћи сред њо -
школ ци има ли су при ли ку да
на јед ном ме сту са зна ју шта
ну де све пан че вач ке сред ње
шко ле, што је, пре ма ре чи ма
школ ских пе да го га и пси хо -
ло га, ве о ма ва жно при ли ком
до но ше ња ко нач не од лу ке о
из бо ру бу ду ће про фе си је.

Ка ко струч ња ци ис ти чу, ве -
о ма је ва жно да ро ди те љи и

де ца при ку пе што ви ше ре -
ле вант них ин фор ма ци ја о за -
ни ма њи ма, о ве шти на ма, зна -
њи ма и уме ћи ма по треб ним
да би се ква ли тет но оба вљао
не ки по сао. При ме на си сте -
ма про фе си о нал не ори јен та -
ци је, од но сно ква ли тет на еду -
ка ци ја ђа ка о бу ду ћим по -
слов ним иза зо ви ма кроз ин -
тер вјуе с пре зен те ри ма за -
ни ма ња, кви зо ве зна ња и ре -
а ли за ци ју те мат ских ра ди о -
ни ца са мо су не ке од ак тив -
но сти ко је шко ле тре ба да
спро ве ду ка ко би бу ду ћи
сред њо школ ци сте кли са зна -
ња о све ту ра да и за ни ма ња
и про ши ри ли зна ња о да љем
обра зо ва њу и ка ри је ри. Ка -
ко ка жу, за јед ни ца мо ра да
по мог не и олак ша уче ни ци -
ма из бор аде кват ног за ни ма -
ња и да им пру жи од го во ре

на пи та ња: ку да да ље, шта
упи са ти и чи ме се ба ви ти?

Да под се ти мо, ма ла ма ту -
ра је за ка за на за 18, 19. и 20.
јун. Са да шњи и бу ду ћи осма -
ци бо до ва ће се по но вом прин -
ци пу – на осно ву успе ха до -
би ће нај ви ше 60 по е на, а на
за вр шном ис пи ту би ће у при -
ли ци да осво је још мак си мал -
но 40.

Не дав но су до де ље на при -
зна ња у окви ру кам па ње „Тра -
жи мо за га ђи ва ча го ди не и за -
штит ни ка жи вот не сре ди не”,
ко ју су ор га ни зо ва ли Ра дио
Бе о град 2 и По крет го ра на
Вој во ди не. Реч је о нај ста ри -
јој еко ло шкој ак ци ји у Ср би -
ји, ор га ни зо ва ној
три де сет пе ти пут,
чи ји је циљ про мо -
ви са ње на по ра на
очу ва њу и уна пре -
ђи ва њу жи вот не
сре ди не и јав но ука -
зи ва ње на еко ло шке
про бле ме и за га ђи -
ва че, ка ко би се јав -
ност под ста кла да
се ак тив ни је укљу -
чи и до при не се за -
шти ти жи вот не сре -
ди не и при ро де.

Ми ни стру за -
шти те жи вот не сре -
ди не у Вла ди Ре пу -
бли ке Ср би је Го ра -
ну Три ва ну на при -
год ној све ча но сти
у Срем ским Кар лов ци ма уру -
чен је „Зе ле ни лист” за ви -
ше де це ниј ски до при нос за -
шти ти жи вот не сре ди не и
при ро де. Из ра жа ва ју ћи за -
хвал ност због до де ље ног спе -
ци јал ног при зна ња, ми ни стар
Три ван је ис та као зна чај уло -
ге Ра дио Бе о гра да 2 и По -
кре та го ра на Вој во ди не, не
са мо као ор га ни за то ра ове
ма ни фе ста ци је већ као ви -
ше де це ниј ских за го вор ни ка
за очу ва ње и уна пре ђе ње жи -
вот не сре ди не, чи ја ће за ла -
га ња би ти све зна чај ни ја у
вре ме ну ко је до ла зи. Ка ко је
ми ни стар ре као, еко ло ги ја се
још увек бо ри за ме сто ко је
јој при па да, да и дру ги схва -
те да је пи та ње очу ва ња здра -

вог жи вот ног окру же ња, при -
ро де у ње ном бо гат ству, при -
о ри тет но пи та ње од ко јег за -
ви си бу дућ ност свих нас. Ова -
кво при зна ње је до каз да су
пре по зна ти за ла га ња и на по -
ри да се жи вот на сре ди на у
Ср би ји про ме ни на бо ље.

По ред ми ни стра Три ва на,
спе ци јал но при зна ње до де -
ље но је и Ми ро сла ву Ми хај -
ло ви ћу, за че тр де сет го ди на
ра да у обла сти за шти те и уна -
пре ђе ња жи вот не сре ди не у
По кре ту го ра на Ср би је. „Цр -
ни лист”, упо зо ре ње за га ђи -
ва чу го ди не, до де љен је ком -
па ни ји „Степ транс” из Но вог
Са да, због др жа ња не ко ли ко
де се ти на пу та ве ће ко ли чи не
опа сног от па да од оне за ко ју
је има ла до зво лу.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 4. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ДР ЖА ВА ИС ПУ НИ ЛА ДЕО ОБА ВЕ ЗА ПРЕ МА РЕ ЦИ КЛА ЖНОЈ ИН ДУ СТРИ ЈИ

ИС ПЛА ЋЕ НА ПОД СТИ ЦАЈ НА СРЕД СТВА
ОДР ЖАН СА ЈАМ ОБРА ЗО ВА ЊА

Ку да да ље?

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ра ју да пла те за ура ђе ни по сао
чи шће ња Ср би је од от па да.

Кр пље ње бу џе та
Над ле жни ми ни стар је у не ко -
ли ко на вра та ис ти цао да су ре -
ци кле ри зна ча јан парт нер Вла -
де Ре пу бли ке Ср би је у на по ри -
ма да се у на шој зе мљи раз ви је
цир ку лар на еко но ми ја, од но -
сно да се одр жи вим упра вља -
њем от па дом оја ча ју зе ле на еко -
но ми ја и уку пан при вред ни раст
зе мље. По ред то га, ми ни стар
Три ван је јав но го во рио да је
до де ла под сти цај них сред ста ва
од ви тал ног зна ча ја за за шти ту
жи вот не сре ди не и да та ме ра
под сти че пра вил но збри ња ва -
ње по себ них то ко ва от па да, као
и да ре ци кле ри сво јим ра дом
до при но се ста бил ни јем по сло -
ва њу и очу ва њу рад них ме ста у
ре ци кла жној ин ду стри ји. Ме -
ђу тим, ра чу ни под не ти др жа ви
за 2016. и 2017. го ди ну још увек
ни су ис пла ће ни, па ре ци кле ри
и да ље има ју ве ли ких про бле -
ма да одр же ста би лан рад.

Про шле го ди не је пре ра ђе -
но ви ше од ше зде сет ми ли о на

ки ло гра ма опа сног от па да и,
пре ма ре чи ма струч ња ка, то
је да ле ко ис под ка па ци те та ко -
ји ма рас по ла же срп ска ре ци -
кла жна ин ду стри ја. Осни ва ње
зе ле ног фон да је пред у слов за
пред ви ди во фи нан си ра ње за
све уче сни ке у овој обла сти.
Европ ска ко ми си ја је у не ко -
ли ко на вра та упо зо ра ва ла ре -
пу блич ку вла ду на про пу сте
ка да је реч о то ко ви ма тзв.
еко-нов ца. Још пре две го ди -
не је на ја вље но да  ће др жа ва
ре ши ти пи та ње Фон да за за -
шти ту жи вот не сре ди не, али
од то га ни ове го ди не не ће би -
ти ни шта. Но вац до би јен на -
пла том еко ло шких так са и да -
ље слу жи за кр пље ње по је ди -
них бу џет ских ли ни ја ко је не ма -
ју ве зе са за шти том жи вот не сре -
ди не. Фонд на ме њен за за шти ту
жи вот не сре ди не пот пу но је из -
гу био сво ју пр во бит ну на ме ну –
да по ма же раз вој за шти те жи вот -
не сре ди не у ло кал ној за јед ни ци,
јер се нај ве ћи део сред ста ва при -
ку пље них на осно ву раз ли чи тих
еко ло шких так са тро ши на ко је -
ка кве не е ко ло шке про гра ме.

ДО ДЕ ЉЕ НА ЕКО ЛО ШКА ПРИ ЗНА ЊА

Ми ни стар ла у ре ат

ТРО МЕ СЕЧ НИ ПО СЛОВ НИ ИЗ ВЕ ШТАЈ НИС-а

На ста вљен ин ве сти ци о ни ци клус
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

У за ви сно сти од то га на ком
сте кон ти нен ту ро ђе ни, же -
ља за од ре ђе ном бо јом ко же
је раз ли чи та. Углав ном же -
ли мо су прот но од оно га што
нам је да то ро ђе њем. Ази ја -
ти, на при мер, ко ри сте све
мо гу ће про из во де за из бе -
љи ва ње ко же, а ми – за по -
там њи ва ње. Код нас же не не
мо гу да обу ку сук њу ако им
но ге ни су пре пла ну ле. Због
то га бе со муч но иду у со ла -
ри ју ме док не до би ју за до -
во ља ва ју ћу бо ју.

Без об зи ра на мо ду и хи -
ро ве, за и ста је бит но огра ни -
чи ти упо тре бу со ла ри ју ма на
нај ма њу мо гу ћу до зу зра че -
ња или ко ри сти ти ал тер на -
ти ву – ер браш.

УВ ин декс је ин декс ул тра -
љу би ча стог зра че ња и пред -
ста вља ме ђу на род ни стан дард
за ме ре ње ја чи не ул тра љу би -

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

Па жљи во са 
со ла ри ју мом

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: че ти ри пи ле ћа ба та -

чи ћа, две ка ши ке ме да, ка ши -

чи ца љу тог сен фа, ка ши чи ца

обич ног сен фа, ка ши чи ца со ја

со са и по ла ка ши чи це из мр -

вље ног ру зма ри на.

При пре ма: Пи ле ће ба та ке

за се ћи на два-три ме ста

оштрим но жем и пре ли ти ма -

ри на дом од ме да, сен фа, со ја

со са и ру зма ри на. Оста ви ти

да сто је та ко 30 ми ну та и по -

вре ме но их окре та ти. За гре ја ти пећ ни цу на 200 сте пе ни и ста ви ти

ба та чи ће за јед но с ма ри на дом да се пе ку на нај ви шој преч ки. По -

вре ме но их пре ли ва ти со ком ко ји пу сте. Пе ћи око по ла са та, а он да

по ја ча ти тем пе ра ту ру на 220 сте пе ни и пе ћи још де се так ми ну та.

По слу жи ти то пло уз при лог од ри же и сос од ја бу ка. Ова ком би -

на ци ја уку са је по ма ло нео бич на, али ако сте љу би тељ ки не ске ку -

хи ње, он да ће вам се до па сти. Пи ле ти на је бла го слат ка стог уку са и

фи но иде уз осве жа ва ју ћи сос од ја бу ка.

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

Гри ло ва на пи ле ти на 
с ме дом

ча стог зра че ња од сун ца на
од ре ђе ном ме сту у од ре ђе но
вре ме. Ако се пи та те ко ли ки
је УВ ин декс уну тар со ла ри ју -
ма, бе ле жи се ра спон из ме ђу
11 и 36. Иа ко је вре ме про ве -
де но у со ла ри ју му ве о ма крат -
ко, ја ки из во ри УВ зра че ња
због аку му ла ци о них ефе ка та
мо гу про из ве сти не са гле ди ве
по сле ди це, по го то во у по пу -
ла ци ји мла ђој од 35 го ди на.
Јед на од њих је и рак ко же.

Здра ва за ме на за со ла ри -
јум је ер браш или тен-лајн.
То је апа рат ко јим се по те лу
пр ска спе ци јал на бо ја на ба -
зи „пан те но ла”. То ли ко је без -
бед на да чак и труд ни це мо -
гу да ко ри сте овај вид по -
там њи ва ња ко же. Пре трет -
ма на по треб но је код ку ће се
ис ту ши ра ти и ура ди ти пи -
линг лу фа ру ка ви цом или
гру бљим пе шки ром, а по том
до ћи на трет ман у ле пр ша -
вим – ши рим ства ри ма, ка -
ко се све жа бо ја не би ски ну -
ла на вла че њем уске оде ће.
По том се уђе у ка би ну за по -
там њи ва ње, на пр ска се бо ја
апа ра том, осу ши и трет ман
је го тов за 15–20 ми ну та. На -
ред на че ти ри са та бо ја се раз -
ви ја, а на кон то га се ис ту ши -
ра те. Трај ност бо је је од се -
дам до 10 да на, а не ста је без
фле ка – јед но став но из бле -
ди. Трет ман се мо же по на -
вља ти ко ли ко год пу та же -
ли те, ап со лут но је без бе дан
и за сва ку је пре по ру ку.

Ра ди о лог ра ди 
рад ним да ни ма 
од 7 до 14 са ти

Пре гле ди се за ка зу ју
пу тем те ле фо на
013/21-90-900 и
013/21-90-903

Ис ко ри сти те пе ри од
сни же них це на

Тим струч ња ка За во да за здрав -
стве ну за шти ту рад ни ка „Пан -
че вац”, у ко ји спа да ју не ки од
нај зна чај ни јих пред став ни ка
до ма ћег здрав ства, овог ме се -
ца про ши рен је за још јед но
ва жно име, а са мим тим на бо -
гат спи сак услу га ко је се у овој
пре сти жној уста но ви ре а ли зу -
ју, до да те су и не ке но ве.

На и ме, од са да у За во ду „Пан -
че вац” ра ди и др Не над Мар -
ги тин, спе ци ја ли ста ра ди о ло -
ги је. Код овог ле ка ра са 25-го -
ди шњим ис ку ством у стру ци
за ин те ре со ва ни ће мо ћи сва ког
рад ног да на да оба ве че ти ри
вр сте ко лор до плер пре гле да:
ру ку, но гу, вра та и аб до ми нал -
не аор те, и две вр сте кла сич -
них ул тра звуч них пре гле да: вра -
та и ме ких тки ва. Тре ба на по -
ме ну ти да је тре нут но у то ку
ак ци ја, па сва ка од шест на ве -
де них вр ста пре гле да ко шта по
2.000 ди на ра. Пре гле ди се мо -
гу за ка за ти пу тем те ле фо на За -
во да 013/21-90-900 и 013/21-
90-903, сва ког рад ног да на од
7 до 14 са ти.

Док тор Не над Мар ги тин је
1995. го ди не ди пло ми рао на
Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе -
о гра ду, а 2005. је на ис тој обра -
зов ној уста но ви за вр шио спе -
ци ја ли за ци ју из обла сти ра ди -
о ло ги је. За оба вља ње ко лор до -
плер пре гле да уса вр ша вао се у
Цен тру за ра ди о ло ги ју Кли -
нич ког цен тра Вој во ди не, а о
то ме ко ли ко је зна ње и струч -
ност у овој обла сти по ка зао,
све до чи и чи ње ни ца да га је
аме рич ка ком па ни ја за ква ли -
тет пре гле да „AG Mednet” ода -
бра ла да вр ши ко лор до плер
пре гле де па ци је на та у јед ној
др жав ној сту ди ји. По ред то га,
Мар ги тин је за вр шио и Шко лу
CT, MR и PET CT ди јаг но сти ке
у Бе о гра ду, под по кро ви тељ -
ством Ка те дре за по сле ди плом -
ску на ста ву из ра ди о ло ги је Ме -
ди цин ског фа кул те та у Бе о гра -
ду, Цен тра за ра ди о ло ги ју и
маг нет ну ре зо нан цу Кли нич -
ког цен тра Ср би је и Сек ци је
за ра ди о ло шку ди јаг но сти ку
Срп ског ле кар ског дру штва.

Од 1995. до 2000. го ди не
Мар ги тин је ра дио у Слу жби
хит не ме ди цин ске по мо ћи у
Пан че ву, да би 2000. го ди не
пре шао у пан че вач ку Оп шту
бол ни цу, и то на ме сто ше фа
Од се ка ул тра звуч не ди јаг но -
сти ке. Од 2008. го ди не Мар -
ги тин је шеф Од се ка CT ди јаг -
но сти ке и за ме ник на чел ни ка
Слу жбе ра ди о ло шке ди јаг но -
сти ке у ов да шњој бол ни ци.

ПАН ЧЕ ВАЦ: По че му се пре -
гле ди ко лор до пле ром раз ли -
ку ју од кла сич них пре гле да ул -
тра зву ком?

ДР НЕ НАД МАР ГИ ТИН: Раз -
ли ка је у то ме што се обич ним
ул тра звуч ним пре гле ди ма не
мо гу пре гле да ти крв ни су до -
ви, ка ко би се на њи ма уо чи ле
про ме не зна чај не за да ље ле -
че ње па ци је на та с раз ли чи тим
те го ба ма. Ко лор до плер ул тра -

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР НЕ НАД МАР ГИ ТИН, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА РА ДИ О ЛО ГИ ЈЕ

ПО ЧЕ ЛИ ПРЕ ГЛЕ ДИ КО ЛОР 
ДО ПЛЕ РОМ У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

звуч ни пре глед је без бол на не -
ин ва зив на ди јаг но стич ка ме -
то да ко јом се мо же ме ри ти
про ток кр ви кроз крв не су до ве
вра та, ру ку или но гу. По мо ћу
ове ме то де мо гу се от кри ти су -
же ња или про ши ре ња крв них
су до ва, на сла ге на ар те ри ја ма,
тром бо зе, про ши ре не ве не и
та ко да ље.

• Ко је ин ди ка ци је до во де па -
ци јен те на ко лор до плер кр вих
су до ва вра та, а ко тре ба да ура -
ди пре глед но гу?

– На пре глед крв них су до ва
вра та упу ћу ју се осо бе ко је има -
ју те го бе у ви ду вр то гла ви це,
не све сти це или шло га, ка ко би
се уста но ви ло да ли је њи хо ва
цир ку ла ци ја од го ва ра ју ћа, да
ли има по тре бе за хи рур шким
ле че њем или се мо же пре пи -
са ти са мо ме ди ка мент на те ра -
пи ја. На ко лор до плер пре глед
но гу до ла зе нај че шће па ци јен -
ти ко ји има ју про бле ме с вен -
ском цир ку ла ци јом у ви ду про -
ши ре них ве на, за па ље ња ве на
или тром бо зе ве на. Ова кав пре -
глед нам по ма же да уста но ви -
мо у ка квом је ста њу њи хо ва
вен ска цир ку ла ци ја. Та ко ђе,
пре гле да ју се и па ци јен ти ко ји
оте жа но хо да ју, од но сно они
ко ји не мо гу да ко ра ча ју ви ше
од пе де сет, сто или сто пе де сет
ме та ра, ка ко би се уста но ви ло
да ли има ју за кр че ње ар те риј -
ских крв них су до ва. То је на -
ро чи то бит но код па ци је на та
ко ји бо лу ју од ше ћер не и дру -
гих хро нич них бо ле сти. Ве о ма
је ва жно да ова кав пре глед оба -
ве и пу ша чи, по што се код њих
про ме не де ша ва ју на за вр шним
гра на ма ар те риј ских крв них
су до ва но гу.

• Шта се мо же уста но ви ти
пре гле дом ру ку?

– Ко лор до плер пре гле ди ру -
ку ра де се па ци јен ти ма ко ји
има ју раз ли чи те те го бе, у ви ду
тр ње ња или по ре ме ћа ја у ра -
зли ци при ти са ка из ме ђу јед не
и дру ге ру ке. Ова вр ста ди јаг -
но сти ке нам по ма же да уста -
но ви мо да ли је цир ку ла ци ја
на ве ли ким крв ним су до ви ма,
и то нај че шће на ар те ри ји суп -
кла ви ји, јед на ка с ле ве и де сне
стра не.

• Шта се још мо же пре гле да -
ти ко лор до пле ром?

– До плер пре глед се вр ло че -
сто ра ди и код осо ба ко је има ју
про ши ре ну аб до ми нал ну аор -
ту ка ко би се уста но ви ле ње не
ка рак те ри сти ке и пра ти ле про -
ме не, с ци љем пра во вре ме ног
упу ћи ва ња на хи рур шку ин тер -
вен ци ју, ка ко не би до шло до
ње ног пу ца ња и смрт ног ис хо -
да. Са ве ту је се свим љу ди ма ко -
ји пу ше, има ју хро нич не бо ле -
сти или те го бе у ви ду вр то гла -
ви це, не све сти це, бо ло ва у ли -
сто ви ма, или ру ка ма да пре или
ка сни је ура де до плер пре глед

вра та, ру ку или но гу. Та ко ђе,
ова ква ди јаг но сти ка је вр ло че -
сто нео п ход на као до пу на пре -
гле ди ма ле ка ра спе ци ја ли ста
не у ро ло ги је, ин тер не ме ди ци -
не, ва ску лар не хи рур ги је и дру -
гих гра на ме ди ци не.

• Да ли до плер пре гле де тре -
ба ра ди ти и пре вен тив но?

– До плер пре глед тре ба ура -
ди ти и пре вен тив но с ци љем
са зна ња о ква ли те ту на ших крв -
них судoва. Та ко мо же мо да на
вре ме ре ду ку је мо сво је ло ше
на ви ке или да пак поч не мо да
ко ри сти мо пра вил ну те ра пи ју,
ко ја спре ча ва да до ђе до за че -
пље ња крв них су до ва, шло га,
ам пу та ци је но ге и слич но.

• Ка ко из гле да пре глед ко -
лор до пле ром и ка ко се па ци -
јен ти при пре ма ју за до ла зак
код ра ди о ло га?

– При пре ма па ци јен та за пре -
глед до пле ром, осим у слу ча ју
пре гле да аб до ми нал не аор те,
ни је по треб на, јер су крв ни су -
до ви до ступ ни сон ди. Код пре -
гле да аб до ми нал не аор те нео п -
ход но је да па ци јент не је де нај -
ма ње пет са ти пре до ла ска код
ле ка ра. До плер пре глед тра је од
15 до 30 ми ну та, у за ви сно сти
од на ла за на крв ним су до ви ма.
Ни је бо лан и не ма ни ка квог дис -
кон фор ми те та. Сва ки па ци јент
мо же са со бом по не ти ра ни је
сним ке и на ла зе, у слу ча ју да их
по се ду је, ка ко би се на пра ви ла
ком па ра ци ја тре нут ног ста ња с

прет ход ним. По за вр шет ку пре -
гле да па ци јент до би ја пи са ни
из ве штај, као и са вет о ле че њу
и те ра пи ји. За раз ли ку од мно -
гих дру гих уста но ва овог ти па,
у За во ду „Пан че вац” пре гле ди
се ра де на два мо дер на ул тра -
звуч на апа ра та ви со ке кла се,
„Ви вид 7” и „То ши ба”, ко ји има -
ју ви со ку ре зо лу тив ност пре гле -
да и ми ни мал ни сте пен ул тра -
звуч не гре шке, па је то још јед -
на пред ност за све оне ко ји ма
су нео п ход ни пре ци зни и ве ро -
до стој ни ре зул та ти.

• По ред пре гле да ко лор до -
пле ром, ра ди те и кла сич не ул -
тра звуч не пре гле де вра та и ме -
ких тки ва. Шта они об у хва та ју?

– Ул тра звуч ни пре глед вра -
та об у хва та не ин ва зи ван пре -
глед шти та сте жле зде, пљу вач -
них жле зди и лим фних чво -
ро ва. Зна ча јан је у ра ном от -
кри ва њу про ме на у шти та стој
жле зди – чво ро ва, уве ћа ња или
гу ша во сти, те при ти ска на ду -
шник. По ред то га, овим пре -
гле дом се уо ча ва по сто ја ње
уве ћа них лим фних чво ро ва, а
он нам омо гу ћа ва и да на пра -
ви мо раз ли ку из ме ђу упал них
и ма лиг но уве ћа них лим фних
чво ро ва. Ул тра звук ме ких тки -
ва под ра зу ме ва пре гле де про -
ме на на ко жи и у пот ко жном
ма сном тки ву, с ци љем да се
уста но ви да ли је реч о ма -
сним чво ро ви ма, крв ним под -
ли ви ма или ту мо ри ма.

ХРАНА ЗА ДУШУ

(По)спре ма ње

Дра ги мо ји, оби чај да се на -
пра ви ве ли ко спре ма ње или
ге не рал но чи шће ње одр жа -
ва се упр кос убр за њу ко је
до би ја сва ко дне ви ца и све -
при сут ном мањ ку вре ме на.
Нај ве ћи иза зов пред ста вља
пре по зна ва ње не по треб них
ства ри и ре ше ност да их се
ота ра си мо на не ки на чин.

Ве зи ва ње за ства ри пред -
ста вља по пу ња ва ње емо тив -
не пра зни не, ко ја на ста је
као по сле ди ца не за до вољ -
ства на чи ном на ко ји пру -
жа мо, до би ја мо или чак под -
ра зу ме ва мо љу бав, по што -
ва ње, за хвал ност... Осе ћај
сре ће и за до вољ ства иза зи -
ва мо та ко што у ио на ко пре -
тр па не ор ма ре, га ра же, ку -
ће... уно си мо још „нео п ход -
них” ства ри, уз оче ки ва ње
да ће мо њи ма ус пе ти да за -
тр па мо и емо тив ни бол, не -
си гур ност, страх, сум њу, са -
мо са жа ље ње...

Сва ко днев но за тр па ва ње
бри га ма, слут ња ма, оче ки -
ва њи ма... пре ти да угу ши сва -
ки по ку шај да осе ти мо сре -
ћу и за до вољ ство. Са ми се би
не до зво ља ва мо пра во на из -
бор ми сли и тре ну та ка од
ко јих се пра ви сре ћа, јер смо,
при ти сну ти те ре том сва ко -
дне ви це, у јед ном тре нут ку
за бо ра ви ли да има мо моћ да
сво ју жи вот ну енер ги ју усме -
ра ва мо ка ко и где же ли мо.

Нај бо ље вре ме за (по)спре -
ма ње је баш са да, јер не мир
мо же мо ре ши ти са мо од лу -
ком да за ста не мо и на пра -
ви мо ко рак из ван зо не при -
ти ска и те ско бе. Нај ва жни је
је да то ком емо тив ног раш -

чи шћа ва ња бу де мо ис трај ни
у од ба ци ва њу „мо ра ња” и „та -
ко тре ба ња” ко ја су нам на -
мет ну ли дру ги ка ко би нас
при ла го ди ли сво јим ци ље -
ви ма. Че сто сво је нај ве ће
вред но сти и нај ја ча уве ре ња
ста вља мо у стра ну ка ко би -
смо ис па ли до бри у очи ма
дру гих или да би смо спре -
чи ли свет да при ча ло ше о
на ма. Да би смо би ли при -
хва ће ни, по што ва ни и во ље -
ни, ме ња мо сво је ми шље ње,
при ла го ђа ва мо се из гле дом
и по на ша њем зах те ви ма мод -
не и ин те лек ту ал не „ели те”
и ме ња мо се до не пре по зна -
тљи во сти.

Осе ћај те ско бе у соп стве -
ној ко жи пред ста вља крај њи
мо ме нат за по че так спре ма -
ња и од ба ци ва ња све га што
нас гу ши, жу ља и спу та ва да
бу де мо за до вољ ни со бом и
сво јим жи во том. Же ља да
на у чи мо но ве ства ри, да ура -
ди мо оно за шта смо ро ђе -
ни, а не оно што дру ги ми -
сле да тре ба, је сте хра брост
ко ја је нео п ход на у ве ли ком
спре ма њу се бе. Пр во тре ба
да на у чи мо да ка же мо „не
же лим”, „не ћу” или „не мо -
гу” на пра ви на чин, јер та ко
пра ви мо ме ста оно ме што
же ли мо да уђе у наш жи вот.
На те ме љи ма не си гур но сти
и не за до вољ ства не мо же мо
гра ди ти за до вољ ство со бом
и сре ћу. За то је нео п ход но
раш чи шћа ва ње с ло шим емо -
тив ним ве за ма, без об зи ра
на то да ли су у пи та њу љу ди
или ства ри. Мо жда ће не ко -
ме би ти по треб на струч на
по моћ у за по чи ња њу ге не -
рал ног чи шће ња свог жи во -
та, али је код ве ћи не то ствар
лич не од лу ке и уса гла ше но -
сти с њом.

По спре ми ти свој жи вот
или оста ти за тр пан – од лу ка
је, као и увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог



У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти у уто рак, 24. апри ла, отво ре -
на је из ло жба сли ка и цр те жа
Па вла Јо во ви ћа, умет ни ка ко га
за ни ма ју људ ска пси ха и чо ве -
ко ва ду ша. Нa сво јим сли ка ма
на сто ји да из ра зи те аспек те чо -
ве ко вог жи во та, ко ји се не ме -
ња ју де се ти на ма хи ља да го ди на.

Град ски већ ник за ду жен за
кул ту ру и омла ди ну Не ма ња
Ро тар ис та као је да су са вре -
ме не тех но ло ги је по ти сну ле
умет нич ку сли ку, те да, као
што је у ли те ра ту ри по е зи ја
по ти сну та у од но су на про зу, а
на ро чи то до ми ни ра ју књи ге ко -
је об ја вљу ју по зна те лич но сти,
та ко зва ни се ле бри ти, или књи -
ге ко је се ба ве њи хо вим би о -
гра фи ја ма, та ко је умет ност ко -
ја има шта да ка же и ко ја пле -

ди ра да бу де озбиљ на, по ти -
сну та на мар ги ну.

Па вле Јо во вић је ро дом из Ужи -
ца, а основ не сту ди је и пр ву го -
ди ну ма стер-сту ди ја за вр шио je
на Фа кул те ту ли ков них умет но -
сти у Бе о гра ду. Шко ло ва ње je на -
ста вио у Па ри зу, на Ви со кој шко -
ли ле пих умет но сти (ENSBA).

Ово је пр ви пут да из ла же сво -
је ра до ве у на шем гра ду, па је
ис ко ри стио при ли ку да ис так не
да је при ли ком отва ра ња ове из -
ло жбе у га ле ри ји „Про грес” у Бе -
о гра ду 2017. го ди не го во рио о
то ме шта ње го ва умет ност ни је,
те да је овом при ли ком же лео
да ка же не што о то ме шта ње го -
ва умет ност је сте, од но сно шта
је он сво јим ра до ви ма же лео да
ис ка же. Та ко у ка та ло гу ко ји је
об ја вљен по во дом ове из ло жбе

сто ји да је „Осно ва” на зив ко ји
је ода брао за ову се ри ју ра до ва:
„’Ого ље но’ је на зив ко ји би бу -
квал но пре вео ен гле ски ’Bare /
in Spite of”. ’Осно ву’ пред ста вља
осло бо ђе ност од са вре ме не дог -
ме, по пу лар них те ма и по ри ва
умет ни ка да се до пад не или бу -
де при хва ћен кроз рад”. Ау тор је
ис пр ва же лео да на зо ве ову се -
ри ју „ЈЕ БИ ТЕ СЕ сли ке”, да би
при ка зао бес иза зван сва ко днев -
ном не ла го дом ко ју ме ди ји ства -
ра ју иде а лом о то ме ка ко жи вот
и умет ност тре ба да из гле да ју.

„Не згод но је што умет ност
упра во зах те ва не за ви сност и
со ци ја ли за ци ју, али док ства -
рам, инер тан сам на оче ки ва -
ња умет нич ког све та или жи -
вот них нор ми, не про тив њих...
Без об зи ра на осе ћа ња, мо ја

умет ност ни је про тра ће на ни -
ти по све ће на бе су иза зва ном
ло шим стра на ма са вре ме ног
дру штва или соп стве ним егом.
Она по ка зу је да, упр кос при ти -
ску на ин ди ви дуу, по ме ну те ма -
ни пу ла тив не, али про мен љи ве
струк ту ре мо гу се иг но ри са ти.
Ка да их се осло бо ди мо и окре -
не мо гла ву, оно што оста је смо
ми”, на пи сао је ау тор из ло жбе.

Сли ке су ра ђе не у тех ни ци
уље и спреј на плат ну, а на
отва ра њу је би ло ре чи и о то ме
да их од ли ку ју екс пре си ван из -
раз и брз по крет, те да је на
овим ра до ви ма при сут на и јед -
на спе ци фич на ор на мен ти ка
ко ја га ве зу је за род ни крај.

Из ло жбу сли ка „Bare / in Spi-
te of” по се ти о ци мо гу по гле да -
ти до 4. ма ја. Н. П.

Имо џен је на след ни ца у бек -
ству, си ро че, ку ва ри ца и пре -
ва рант ки ња. Џул је бо рац,
дру штве ни ка ме ле он и спор -
тист ки ња. Ин тен зив но при -
ја тељ ство. Не ста нак. Уби ство,
а мо жда и два. Не здра ва ро -
ман са, а мо жда и три. Ту пи
пред ме ти, пре ру ша ва ња, крв
и чо ко ла да. Аме рич ки сан,
су пер хе ро ји, шпи ју ни и зли -
ков ци. Де вој ка ко ја од би ја
да пру жи љу ди ма оно што
оче ку ју од ње. Де вој ка ко ја
од би ја да бу де оно што је не -
кад би ла, да оме та тај ни свет
пи са ма, Џу ли јет и Де клан
от кри ће исти не ко је пре те да
их не по врат но раз дво је.

ДРУШТВО
Петак, 4. мај 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас с ким би -
сте пле са ли под ме се чи ном.
„Пан че вац” и из да вач ка ку -
ћа „Вул кан из да ва штво” при -
пре ми ли су по је дан при ме -
рак књи ге „Тан го под ме се -
чи ном” Али Син клер за два
на ша чи та о ца или чи та тељ -
ке ко ји су нај кре а тив ни је од -
го во ри ли на то пи та ње.

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

„Са ше фом. Схва ти ла сам
да бо ље про ла зе они што се
њи шу ка ко ве тар ду ва и игра -
ју ка ко шеф сви ра, па бих и
ја да ухва тим ри там.”
069/7223...

„Ја бих пле са ла с не ким
би зни сме ном од не ких 90 го -
ди на (они ни су то ли ко зах -
тев ни).” 064/1792...

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

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

а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње ка кав ро ман о са вре ме -
ном му шкар цу би на пи са ли.
Они ће осво ји ти по је дан при -
ме рак књи ге „Му шка азбу -
ка” Мир ја не Бо бић Мој си -
ло вић.

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

„Кад као же на упо ре дим
свој жи вот с њи хо вим, жар -
ко по же лим да бу дем му шка -
рац, па да он да на пи шем ро -
ман о се би!” 064/4930...

„То би био ро ман под на -
зи вом ’Шта му шкар ци зна ју
о же на ма’ на хи ља ду стра на.
Пра зних.” 064/3292...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на, ка -
ко би смо њи хо ве по дат ке про -
сле ди ли спон зо ри ма. Но ва
на град на пи та ња по тра жи те
на стра ни ца ма овог бро ја
„Пан чев ца”. Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 9. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Ко ја пе -
сма гру пе ЕКВ мо же да опи ше ваш жи вот?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Ма ги – Као да је би ла не кад” Ду ша -
на Ве си ћа. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Ово је књи га о сво је вр сној
femme fatale не ка да шње ју го -
сло вен ске сце не ко ја је сво -
јом му зи ком и ха ри змом обе -
ле жи ла је дан пе ри од у исто -
ри ји рок сце не на овим про -
сто ри ма. Мар ги та је пре ми -
ну ла 2002. у 43. го ди ни жи -
во та, а на чин на ко ји је жи ве -
ла и умр ла пред мет је кон -
тро верз них ту ма че ња. Књи -
гом „Ма ги – Као да је би ла
не кад” Ве сић је же лео да од -
го во ри на по ја ву та бло и да ко -
ји из но ва по сег ну за Мар ги -
том Сте фа но вић и не ким „шо -
кант ним” де та љем из ње ног
жи во та кад год не зна ју о че -
му да пи шу и да је ре а лан по -
глед на јед ну од нај вред ни јих
по ја ва на срп ској и екс ју го -
сло вен ској рок сце ни.

„Ма ги – Као да је би ла
не кад” Ду ша на Ве си ћа

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Искре на пре ва ра”
Еми ли Лок харт

Два чи та о ца ко ји до сре де, 9. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Шта је за вас нај го ра пре ва ра?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Искре на пре ва ра” Еми ли Лок харт. Нај -
бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”,
а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -

ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор

мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

УХВАЋЕН ПЉАЧ КАШ БАН КЕ

УКРАО ВИ ШЕ ОД СЕ ДАМ МИ ЛИ О НА ДИ НА РА
Пан че вач ки 
по ли цај ци су 
ухап си ли и две осо бе
осум њи че не за 
оби ја ње ку ће јед ног
оште ће ног и кра ђу
злат ног на ки та чи ја је
вред ност про це ње на
на 200.000 ди на ра

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву ухап си ли су М. Ш. (1993)
због по сто ја ња осно ва сум ње
да је по чи нио кри вич но де ло
раз бој ни штво.

Сум ња се да је он из јед не
бан ке у Пан че ву од шал тер ске
слу жбе ни це, уз прет њу пи што -
љем, украо ви ше од се дам ми -
ли о на ди на ра. На кон то га је,
уз кри вич ну при ја ву, при ве ден
Ви шем јав ном ту жи ла штву у
Пан че ву.

Пан че вач ки по ли цај ци су
ухап си ли и две осо бе осум -
њи че не за оби ја ње ку ће јед -
ног оште ће ног и кра ђу злат -
ног на ки та чи ја је вред ност
про це ње на на 200.000 ди на -
ра. Због по сто ја ња осно ва сум -
ње да су по чи ни ли кри вич но
де ло те шка кра ђа, при тво ре -
ни су О. Ј. (1981) и С. Н.
(1995) и уз кри вич ну при ја ву
при ве де ни над ле жном ту жи -
ла штву.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Плес са ше фом

Тро ји ца ухап ше них у ак ци -
ја ма пан че вач ке по ли ци је ли -
ше на су сло бо де за јед но с 55
осо ба, ко ли ко их је ових да на
при тво ре но ши ром Ср би је. Њи -
ма су ста вље не ли си це на ру ке
због осно ва не сум ње да су по -
чи ни ли ви ше кра ђа, те шких
кра ђа и раз бој ни шта ва.

Ме ђу ухап ше ни ма је и Д. Р.
из Бе о гра да, ро ђен 1979. го -
ди не. Он је нај пре раз ва лио
бра ве на два ау то мо би ла и из
њих украо ба те риј ску лам пу,
MP3 пле јер и то чак са алу ми -
ни јум ском фел ном, а он да је
по ку шао да на си лу отво ри још

на ра, 550 евра и 50 швај цар -
ских фра на ка.

По ли ци ја је ових да на у са -
рад њи с над ле жним ту жи ла -
штви ма ухап си ла и осам осо ба
ко је се сум њи че за кри вич но
де ло не до зво ље на про из вод ња,
др жа ње, но ше ње и про мет
оруж ја и екс пло зив них ма те -
ри ја. Од њих је од у зе то 38 пу -
ша ка, 13 пи што ља, три ре вол -
ве ра, ви ше од 2.200 ко ма да му -
ни ци је раз ли чи тог ка ли бра, као
и јед на руч на бом ба.

Је дан од ухап ше них је Ужи -
ча нин, ро ђен 1975. го ди не, ко -
ји је пре пра вљао ло вач ко на о -
ру жа ње. У им про ви зо ва ној ра -
ди о ни ци ко ју је ко ри стио, по -
ли ци ја је про на шла две ва зду -
шне пу шке, три ка ра би на и три
ло вач ке пу шке на ко ји ма је
тре ба ло да пре пра ви кун да ке,
а у ње го вом ста ну је на ђен још
је дан ло вач ки ка ра бин.

У Бо ру су ухап ше на три ли -
ца због не за ко ни тог ло ва и кр -
ше ња за кон ских од ред би ко је
се од но се на др жа ње, про из -
вод њу и но ше ње ва тре ног
оруж ја. Они су у вре ме ло во -
ста ја не за ко ни то ло ви ли ди -
вљач по лу а у то мат ском пу -
шком, са оп тич ким ни ша ном
и ба те риј ском лам пом на це -
ви, из пут нич ког мо тор ног во -
зи ла ко јим је упра вљао је дан
од ухап ше них.

М. Глигорић

јед но во зи ло. Ка да су га при -
ме ти ли при пад ни ци по ли циј -
ске па тро ле, он је на ср нуо на
њих шраф ци ге ром, али је са -
вла дан.

У За је ча ру је ухап шен му -
шка рац ко ји је осум њи чен да
је од тро је го сти ју јед ног хо те -
ла у Со ко ба њи украо но вац.
Сум ња се да се он ушу њао кроз
отво ре не про зо ре у две хо тел -
ске со бе и од оште ће них украо
ви ше од 50.000 ди на ра и 50
евра. То му ни је би ло до вољ -
но, па је из два ау то мо би ла ко -
ји су се на ла зи ли на хо тел ском
пар кин гу украо око 90.000 ди -

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА ПА ВЛА ЈО ВО ВИ ЋА

Ого ље ност људ ске ду ше

ДОБРА ВЕСТ

Почело уништавање комараца
Рад ни ци фир ме „Еко-сан” из
Бе о гра да спро ве ли су у уто -
рак, 1. ма ја, у по по днев ним и
ве чер њим са ти ма, пр во ово -
го ди шње пр ска ње ко ма ра ца.
То је нај пре ура ђе но из ави о -
на, а по том и са зе мље, из во -
зи ла. На кра ју је оба вље но за -
пра ши ва ње и на ке ју по ред
Та ми ша.

Под се ћа мо, над ле жни у Град -
ској упра ви су нај пре на ја ви ли
пр ска ње за крај про шле не де -
ље, али је оно од ло же но због
ја ког ве тра. На кон то га че као
се пр ви дан с по вољ ним ме те -
о ро ло шким усло ви ма и они су
се сте кли у уто рак.

Оста је да се ви ди хо ће ли пр -
ска ње има ти ефек та с об зи ром
на то да су се ко мар ци на мно -
жи ли у из у зет но ве ли ком бро ју
и да на па да ју то ком це лог да -
на. Због то га се оправ да но на -
ме ће пи та ње за што њи хо во уни -
шта ва ње ни је по че ло ра ни је, јер
је би ло очи глед но да ће вре -
мен ске при ли ке би ти по год не
за њи хо во раз мно жа ва ње.

Си ту а ци ја ни је мно го бо ља ни
у Бе о гра ду, јер је уни шта ва ње
ко ма ра ца на те ри то ри ји глав ног
гра да по че ло ма ло пре не го у
Пан че ву. Та мо шњи ме ди ји су
об ја ви ли из ја ве струч ња ка За во -
да за би о ци де да је ко мар ци ма

нај пре по го до ва ла бла га зи ма, а
за тим и ве ли ки број ки шних да -
на, због че га је по ве ћан во до стај
ре ка и ка на ла, и фор ми ра не су
ба ре и дру ге ма ње ста ја ће во де -
не по вр ши не, ко је су иде ал не за
раз вој ле те ћих ште то чи на.

Они су до да ли да је пи та ње да
ли ће пре па рат про тив ко ма ра ца
де ло ва ти, с об зи ром на то да ко -
мар ци во ле да се кри ју у ви со кој
тра ви, а на те ри то ри ји глав ног
гра да има мно го ме ста на ко ји -
ма тра ва још увек ни је ко ше на.

Под се ћа мо, ко мар ци се не
раз мно жа ва ју са мо у тра ви, већ
и у ма њим из во ри ма во де, ко ја
се ску пља у кан та ма, бу ра ди ма,

од ба че ним гу ма ма, сак си ја ма
за цве ће и по су да ма за кућ не
љу бим це. Због то га би ва ља ло
да у ку ћа ма, ста но ви ма, на те -
ра са ма или у дво ри шти ма што
пре ису ши мо та кав из вор уко -
ли ко га има мо.

Сре ди ном овог ме се ца у Пан -
че ву и у окол ним се ли ма по че -
ће по де ла ке си ца с пре па ра том
за уни шта ва ње лар ви ко ма ра -
ца, ко је тре ба уба ци ти у сеп -
тич ке ја ме. Ва жно је на по ме -
ну ти да су оне бес плат не и да
ће мо ћи да се пре у зму у ме -
сним за јед ни ца ма. Пре па рат ко -
ји се на ла зи у њи ма без о па сан
је за људ ско здра вље. М. Г.



Код јед ног од 
ухап ше них про на ђе на
и два пи што ља

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву за пле ни ли су ви ше од два
ки ло гра ма ма ри ху а не, 353 пи -
лу ле ек ста зи ја, око 90 гра ма
ам фе та ми на и ма њу ко ли чи ну
ха ши ша и ко ка и на.

Због по сто ја ња осно ва сум -
ње да је по чи нио кри вич но де -
ло нео вла шће на про из вод ња и
ста вља ње у про мет опој них
дро га, ухап шен је М. Н. (1991).
По ли цај ци су при ли ком пре -
тре са ње го вог ста на, по ред нар -
ко ти ка, про на шли и два пи -
што ља, због че га му се на те -
рет ста вља и кри вич но де ло
не до зво ље на про из вод ња, др -
жа ње, но ше ње и про мет оруж -
ја и екс пло зив них ма те ри ја.
Осум њи че ни је уз кри вич ну
при ја ву при ве ден Ви шем јав -
ном ту жи ла штву у Пан че ву.

Пан че вач ка по ли ци ја је
ухап си ла и Н. Т., ро ђе ног 1967.
го ди не, због по сто ја ња осно ва
сум ње да је у ста ну у ко ме жи -
ви др жао нар ко ти ке. При ли -
ком пре тре са про сто ри ја по -
ли ци ја је про на шла и од у зе ла
287,53 гра ма ма ри ху а не. На -
кон то га му је од ре ђе но за др -

жа ва ње до 48 са ти, а по ис те -
ку дво днев ног при тво ра при -
ве ден је у Ви ше јав но ту жи ла -
штво.

Ова хап ше ња у Пан че ву спро -
ве де на су у окви ру се ри је слич -
них по ли циј ских ак ци ја ко је
су ових да на из ве дене и у Бе о -
гра ду и ви ше гра до ва у Ср би ји.
Ми ни стар ство уну тра шњих по -
сло ва са оп шти ло је да је на кон
тих ак ци ја од у зе то око 126 ки -
ло гра ма ма ри ху а не, ви ше од
250 гра ма хе ро и на, 44 гра ма ко -
ка и на, 490 гра ма ам фе та ми на,
36 гра ма ха ши ша, 732 пи лу ле

ек ста зи ја и ви ше од 1.000 ко -
ма да ра зних та бле та.

На те ри то ри ји Бе о гра да и
Ја го ди не от кри ве не су две ла -
бо ра то ри је за уз гој ма ри ху а не
у ве штач ким усло ви ма, као и
нео п ход на пра те ћа опре ма за
то. На кон от кри ћа ла бо ра то -
ри је у Бе о гра ду про на ђе но је
и 90 ки ло гра ма си ро ве ма ри -
ху а не, а у Ја го ди ни 15 ки ло -
гра ма.

То ком пре тре са ста на ухап -
ше ног у Сме де ре ву по ли ци ја
је од осум њи че ног, по ред дро -
ге, за пле ни ла и око 371.000

ди на ра, 700 евра, 560 до ла ра и
20 швај цар ских фра на ка. Осно -
ва но се сум ња да је он сте као
тај но вац про да јом дро га.

У ак ци ји из ве де ној у Вра њу
по ли цај ци су при ли ком пре -
тре са про сто ри ја осум њи че ног
от кри ли и за пле ни ли око 13,5
ки ло гра ма ма ри ху а не ко ја је
би ла спа ко ва на у 22 па ке та.

Ми ни стар уну тра шњих по -
сло ва Не бој ша Сте фа но вић на -
ја вио је да ће по ли ци ја на ста -
ви ти ова кве ак ци је и да не ће
има ти ми ло сти ни за ко га ко
за ра ђу је про да јом нар ко ти ка.

– Јед но вре ме су нас не ко -
рект но оп ту жи ва ли да се хап -
ше ња про да ва ца дро ге спро во де
због то га што пред сто је не ки из -
бо ри. Ево, са да не ма ни ка квих
из бо ра, па то не мо гу да ка жу.
Ме ђу тим, то не зна чи да ће мо
ова кве ак ци је на ја вљи ва ти и да
ће мо с њи ма ста ти. До кле год
бу ду по сто ја ли они за ко је се
осно ва но сум ња да про да ју де ци
дро гу, пре ма њи ма не ће мо има -
ти ми ло сти – на гла сио је Сте фа -
но вић.

ХРОНИКА
Петак, 4. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Саша
Вечански
(1969–2018)

У пе так, 27. апри ла, пре ми нуо је
драм ски пи сац и сце на ри ста Са -
ша Ве чан ски.

Ро ђен је 1969. го ди не у Пан -
че ву и ау тор је ви ше драм ских
ко ма да, од ко јих су не ки по ста -
вље ни у бе о град ским по зо ри шти -
ма („Без ма ске” – По зо ри ште „Ате ље 212”, „Хра бри кро -
јач” – По зо ри штан це „Пуж”), као и сце на ри ја за фил мо -
ве, ТВ дра ме и се ри је.

За драм ске тек сто ве до био је на гра де: „Бра ни слав Ну -
шић” Удру же ња драм ских пи са ца Ср би је (1997), Ју го -
сло вен ског драм ског по зо ри шта за са вре ме ни драм ски
текст (2004), на гра ду за нај бо љу пред ста ву у це ли ни Бе -
о град ског фе сти ва ла по зо ри шта за де цу „По зо ри ште
зве зда ри ште” (2006) и на гра ду РТС-а за сце на рио те ле -
ви зиј ске дра ме (тре ћа на гра да, „По глед кроз про зор гра -
ђа ни на В”, 2007). Пи сао је за де цу и од ра сле од 1996. до
2018. го ди не.

У пе так, 4. ма ја, у 12 са ти, би ће одр жа на ко ме мо ра -
ци ја у Град ској би бли о те ци Пан че во.

IN ME MO RI AM

За сад не по зна ти 
ма ски ра ни на па дач
ис па лио ви ше хи та ца
из пи што ља на 
Вла ди ми ра 
Јо ва но ви ћа

По ли ци ја тра га за
осо бом ко ја је 
пуцала

Наш су гра ђа нин и ММА бо рац
Вла ди мир Јо ва но вић Ма ра до -
на био је у по не де љак, 30. апри -
ла, у ра ним ју тар њим са ти ма,
ме та ору жа ног на па да. За сад
не по зна ти на па дач ис па лио је
у ње га пет ме та ка из пи што ља
и те шко га ра нио, али он је
пре жи вео, про бу дио се из ко -
ме, под стал ним је над зо ром
ле ка ра и по чео је да се опо ра -
вља.

Ову ин фор ма ци ју је на свом
„Феј сбу ку” 1. ма ја об ја вио Јо -
ва но ви ћев кум Да ли бор Ми лу -
ти но вић, ко ји је и сам ММА
бо рац.

„Љу ди, да вам ја вим да се
мој кум Ма ра до на да нас про -
бу дио. Нај го ре је про шло. Сад
кре ће опо ра вак. Све стан је и
у ста бил ном ста њу. Хва ла сви -
ма ко ји су ме зва ли, ну ди ли
по моћ и пру жа ли по др шку.
Зва ли су ме они ко ји ствар но
зна ју ко је Ма ра до на и ка кву
ду шу има. Сто ти не по зи ва и
по ру ка по др шке ми го во ре ко
је мој кум. Чи та ју ћи мно ге
ко мен та ре и глу пе ла жи, схва -
тио сам да је не ки ма те шко
да за кљу че да ли је нор мал но
да ују тру не ко во ди де те у вр -
тић, или је нор мал но да не ко
ма ски ран пра ви са че ку шу ис -
пред вр ти ћа. Нај бит ни је је да
је он сад до бро и да иде ка
бо љем”, на пи сао је Ми лу ти -
но вић.

У екс клу зив ној из ја ви за
„Пан че вац” он је ис та као да је
на па дач ра нио Јо ва но ви ћа у но -
гу, ру ку и сто мак. До дао је да је
сре ћа у не сре ћи то што се у
бли зи ни слу чај но на шао је дан
здрав стве ни рад ник, ко ји му је
ука зао пр ву по моћ и спа сао га.

– Ле ка ри су ре кли да је Ма -
ра до на здрав, јак, да има сна -

ОРУ ЖА НИ НА ПАД НА ПО ЗНА ТОГ ММА БОР ЦА 

МА РА ДО НА ПРЕ ЖИ ВЕО ТЕ ШКО 
РА ЊА ВА ЊЕ

жан ор га ни зам и да би све тре -
ба ло да се за вр ши до бро. Хтео
бих да ка жем да су ми за сме -
та ли из ве шта ји у ме ди ји ма ко -
ји су об ја вље ни на кон овог до -
га ђа ја, јер је у њи ма би ло до -
ста ла жи и из ми шљо ти на. Мој
кум то ни је за слу жио. На пад -
нут је са мо због не чи је за ви -
сти и љу бо мо ре. По ли ци ја је
на тра гу на па да чу и ка да бу де
ухап шен, љу ди ће би ти шо ки -
ра ни ка да се об ја ви за што је
то ура дио – ис та као је Ми лу -
ти но вић. 

До дао је да је Јо ва но вић
жи вео сло бод но, да се кре тао
без обез бе ђе ња, да је че сто
тре ни рао но ћу у На род ној ба -
шти и да ни је но сио оруж је.
То су, по Ми лу ти но ви ће вим
ре чи ма, до вољ ни до ка зи да
ње гов кум ни је имао не при -
ја те ље и да се ни ком ни је за -
ме рио.

Пре ма Ми лу ти но ви ће вим ре -
чи ма, Јо ва но вић је ве ли ки бо -
рац, ка ко у рин гу, та ко и у жи -
во ту. Пре не го што је на пад -
нут, жи вео је мир но, по ро дич -
ним жи во том, о че му го во ри
по да так да је отац јед не де вој -
чи це.

Ми лу ти но вић је до дао да је
Јо ва но вић био ор га ни за тор пре -
ко де сет ху ма ни тар них тур ни -
ра с ко јих је сав при ход оти -
шао они ма ко ји ма је но вац био
по тре бан. Осим то га, увек је
из ла зио у су срет сва ком ко му
се обра тио с мол бом за би ло
ка кву по моћ.

– Ма ра до на ни ком ни шта
не ду гу је, осим бан ци од ко је
узео стам бе ни кре дит да би
сво јој по ро ди ци обез бе дио нор -
ма лан жи вот. Стал но је за по -
слен у „Зе ле ни лу”, не ма до си је
и ни ка да ни је био кри вич но
осу ђи ван. Ко ли ко је по пу ла ран,

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ви ди се из по да тка да је про -
вео не ко ли ко не де ља у Ру си ји
с нај бо љим ММА бор цем на
све ту Фе до ром Је ма ли ја нен -
ком, са вет ни ком за спорт пред -
сед ни ка Пу ти на. Осим то га,
по сле ра ња ва ња од мах су се
ја ви ли ње го ви дру га ри из Фран -
цу ске, Не мач ке, Швај цар ске и
Хр ват ске и по ну ди ли сву нео -
п ход ну по моћ – на гла сио је
Ми лу ти но вић.

Под се ћа мо, Вла ди мир Јо -
ва но вић је на пад нут 30. апри -
ла око 7.30, на кон што је до -
ве зао сво је де те у вр тић „Ке -
фа ли ца” (бли зу рас кр сни це
ули ца Све то за ра Ми ле ти ћа и
Бран ка Ра ди че ви ћа). Док је
ишао ка ау то мо би лу ко ји је
пар ки рао у бли зи ни, на ње га
је на ср нуо не по зна ти мла дић
ко ји је имао дукс и ка пу ља чу
на гла ви и по чео да пу ца из
пи што ља.

ХАП ШЕ ЊА У ПАН ЧЕ ВУ

Од у зе та ве ћа ко ли чи на нар ко ти ка

Пан че вач ка по ли ци ја је ухап -
си ла М. В. из на шег гра да,
ро ђе ног 1995. го ди не, због
осно ва не сум ње да је по чи -
нио кри вич но де ло на сил -
нич ко по на ша ње.

Он је 22. апри ла ове го ди -
не у не по сред ној бли зи ни јед -
ног уго сти тељ ског објек та у
на шем гра ду на кон кра ће сва -
ђе уда рио јед ну же ну но жем
у гру ди и за тим по бе гао. М.
В. је на кон хап ше ња при ве -
ден у ту жи ла штво.

Пан че вач ки по ли цај ци су
ухап си ли и на шег су гра ђа -
ни на С. Р., због осно ва не
сум ње да је по чи нио кри -
вич но де ло угро жа ва ње си -
гур но сти. Он се те ре ти да је
ис пред згра де Су да у на шем
гра ду пре тио јед ном адво ка -
ту. Због то га је при ве ден у
Основ но јав но ту жи ла штво
у Пан че ву.

Ка ко је са оп шти ло Ми ни -
стар ство уну тра шњих по сло -
ва Ср би је, њих дво ји ца су ухап -
ше ни у окви ру ак ци ја ко је су
ових да на у ви ше гра до ва спро -
ве ли при пад ни ци по ли ци је с
ци љем су зби ја ња оп штег кри -
ми на ла. При ве де но је укуп но
36 осо ба, ко је се те ре те за ви -
ше кри вич них де ла, као што

су из ну да, на но ше ње те шких
по вре да, угро жа ва ње си гур -
но сти, при ну да, про га ња ње,
зло ста вља ње и му че ње, об љу -
ба над не моћ ним ли цем, об -
љу ба над де те том, за пу шта ње
и зло ста вља ње ма ло лет ног ли -
ца и не до зво ље не пол не рад -
ње.

Ме ђу ухап ше ни ма су За -
је ча рац ро ђен 1973. го ди не
ко ји је осум њи чен за об љу бу
над сво јим де те том, Кра гу -
јев ча нин ро ђен 1999. го ди не
ко ји је за јед но с још две осо -
бе ту као и му чио јед ног му -
шкар ца и Ле сков ча нин ро -
ђен 1979. го ди не ко ји је уце -
њи вао при ват ни цу из тог гра -
да. Он је тра жио да му на
од ре ђе ном ме сту оста ви ко -
ве рат са 2.000 евра и за пре -
тио да ће јој, ако то не ура -
ди, ба ци ти бом бу на ло кал.

Ухап ше на су и два Сме де -
рев ца због ижи вља ва ња над
ма ло лет ним де вој чи ца ма и
зло у по тре бе њи хо вог мен тал -
ног ста ња. За јед ног од њих
је то ком ис тра ге утвр ђе но да
је за до био њи хо во по ве ре ње
та ко што им је да вао од 100
до 150 ди на ра, по том вр бо -
вао да до ђу код ње га у ку ћу,
а он да их си ло вао.

УХАП ШЕН ЗБОГ НА СИЛ НИЧ КОГ ПО НА ША ЊА

Повредио же ну 
но жем на ули ци

ИДУЋЕ СРЕДЕ У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Обележавање Дана
победе

Градски одбор Удружења бо-
раца Народноослободилач-
ког рата, као и организације
ветерана и ратних војних ин-
валида и Друштво српско-
-руског пријатељства „Доси-
теј Обрадовић” обележиће
идуће среде, 9. маја, Дан по-
беде над фашизмом.

Тодор Тоша Стојановић,
председник Градског одбора
Удружења бораца НОР-а, из-
јавио је поводом тога да ће
се тог дана учесници про-
славе најпре у 10 сати оку-
пити у просторијама Удру-
жења бораца (Др Светисла-
ва Касапиновића 1), а да ће
у 11.15 бити положени вен-
ци на споменике народним
херојима у Градском парку.

Девети мај се слави јер је
тог дана 1945. године коман-
да нацистичких трупа у Евро-
пи потписала безусловну ка-
питулацију. Међутим, Дру-
ги светски рат је званично
завршен тек неколико месе-
ци касније, након бацања
атомских бомби на Хироши-
му и Нагасаки и капитула-
ције оружаних снага Јапана.

Претпоставља се да је у
Другом светском рату поги-
нуло више од 55 милиона
људи, а да је било знатно ви-
ше рањених. Највеће жртве
имали су тадашњи Совјетски
Савез, Израел, Немачка, као
и некадашња Југославија, у
којој је страдало 300.000 вој-
ника и 1.200.000 цивила.



Да је с раз ви ја њем еко ло шке
све сти и на ви ка нај бо ље кре -
ну ти још од нај ра ни јег де тињ -
ства, до бро зна ју у ОШ „Ол га
Пе тров” у Бре стов цу, где су у
апри лу ор га ни зо ва не број не ак -
тив но сти по све ће не за шти ти
жи вот не сре ди не и обе ле жа ва -
њу Да на пла не те Зе мље.

Пра ви лан од нос пре ма при -
ро ди и на у ци у тој уста но ви
за по чет је „Фе сти ва лом на у ке”
у ре а ли за ци ји про фе со ра хе -
ми је Са ше Сте ва но ви ћа, ка да
су уче ни ци ви ших раз ре да пра -
ти ли де мон стра ци је хе миј ских
ре ак ци ја и ра зних екс пе ри ме -
на та. Ма ли ша ни из ни жих раз -
ре да та ко ђе су да ли кре а тив -
ни до при нос, па су пр ва ци, за -
јед но са учи те љи цом Ива ном
Об ра до вић, из ра ди ли па но с

по ру ком „Има мо јед ну Зе мљу
– чу вај мо је”.

По ред то га, у са рад њи с ЈКП-ом
„Хи ги је на”, уче ни ци су при ку -
пи ли се кун дар не си ро ви не, пла -
стич не фла ше и ста ри па пир,

и на тај на чин ди рект но по ка -
за ли да зна ју ка ко се тре ба по -
на ша ти пре ма при ро ди. Да ре -
ци кла жа ни је бла ма жа, чу ли
смо на пре да ва њу с те мом „Сва -
ка ли мен ка се ра чу на”, а уче -

ни ци су на у чи ли о зна ча ју ре -
ци кла же, ко ја је обо стра но ко -
ри сна и чо ве ку и пла не ти. Шко -
ла је на по клон до би ла два зе -
ле на кон теј не ра за са ку пља ње
ли мен ки, ко ји ће, на да мо се,
уско ро би ти пу ни.

По зи ти ван став пре ма при -
ро ди по ка за ли су уче ни ци Ма -
те ја и Ма ша Ђу рић и Же ља на
Вал ков, ко ји су шко ли до ни -
ра ли сад ни це ба штен ског цве -
ћа, а за тим су их сви при сут ни
уче ни ци и за по сле ни за јед но
за са ди ли у школ ском дво ри -
шту.

Из на ве де ног про ис ти че за -
кљу чак да су број ни на чи ни на
ко је нај мла ђи мо гу сте ћи зна -
ња и на у чи ти се од го вор ном
по на ша њу пре ма жи вот ној сре -
ди ни, а уз то се и за ба ви ти.

Деч ја фол клор на сек ци ја До ма
кул ту ре из Гло го ња осво ји ла је
но во вред но при зна ње, и то на
јед ном од нај ве ћих фе сти ва ла
за тај уз раст, под на зи вом „Ма -
ли злат ни опа нак”, ко ји се го -
ди на ма одр жа ва у Ва ље ву.

Та лен то ва ни ма ли ша ни из
овог пан че вач ког ме ста так -
ми чи ли су се у ка те го ри ји
„Бум ба ри” (уз ра ста до де сет
го ди на) и би ли по бед ни ци ве -
че ри у не де љу, 29. апри ла, за
шта су до би ли пе хар, док су у
ге не рал ном по рет ку осво ји -
ли че твр то ме сто и, пре ма
ми шље њу струч ног жи ри ја,
за са мо је дан бод из ма као им
је „Брон за ни опа нак”.

Гло гоњ ци су се пред ста ви -
ли игра ма из Бе ле Па лан ке,
а ау тор ко ре о гра фи је би ла је
Је ле на Кр стев ски, ко ја је уз
ше фа ор ке стра Па вла Убо -

ви ћа сва ка ко нај за слу жни ја
за ове успе хе. Вре ди из дво ји -
ти и то да је члан фол клор не
сек ци је До ма кул ту ре – Ле о -
нар до Мо то ре зе ску – до био
на гра ду за нај бо љег игра ча.

Ове го ди не у Ва ље ву је на -
сту пи ло се дам де сет се дам
деч јих гру па и 3.500 уче сни -
ка у три уз ра сне гру пе, што
до вољ но го во ри о зна ча ју овог
ре зул та та.

Гло гоњ ци ма ово ни је пр ви
пут да се вра ћа ју с на гра да ма
из Ва ље ва, јер су 2012. го ди -
не би ли тре ћи, а два на ест ме -
се ци ка сни је осво ји ли су
„Злат ни опа нак”.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци „Елек тро вој во ди не” у не -
де љу, 29. апри ла, оре зи ва ли
су гра ње ко је оме та ин ста ла -
ци је. Ко мар ци су за пра ши ва -
ни у уто рак, 1. ма ја.

Ба нат ско Но во Се ло: Ста ри ја
деч ја фол клор на сек ци ја До -
ма кул ту ре на сту пи ла је на
зон ској смо три у су бо ту, 28.
апри ла, у Кул тур ном цен тру.
Из ло жба фо то гра фи ја ве ли -
ког фор ма та ау то ра Вла де Ва -
ле шин ског би ће отво ре на у
пе так, 4. ма ја, у 19 са ти, у га -
ле ри ји До ма кул ту ре.

До ло во: Ре кон струк ци ја ам -
бу лан те ушла је у за вр шну,
тре ћу фа зу ра до ва. Ко ме ди ја

„Се стре Дан гу бић” би ће при -
ка за на у су бо ту, 5. ма ја, од 19
са ти, у ве ли кој са ли До ма кул -
ту ре, а из ве шће је драм ска
сек ци ја Клу ба за од ра сла и
ста ра ли ца Пан че во. У из ра -
ди је сајт до ло вач ке кул тур -
не уста но ве.

Гло гоњ: Спро во ђе ње по ступ -
ка ко ма са ци је на ста вље но је
на под руч ју Ка та стар ске обла -
сти Гло гоњ. Деч је фол клор не
сек ци је те уста но ве на сту пи -
ле су на зон ској смо три у су -
бо ту, 28. апри ла, у Кул тур -
ном цен тру, а ан самбл мла -
ђег уз ра ста осво јио је че твр -
то ме сто на јед ном од нај пре -
сти жни јих фе сти ва ла у зе -

мљи, под на зи вом „Злат ни
опа нак”, у Ва ље ву.

Ива но во: У окол ној при ро ди
мно го љу ди је про ве ло пр во -
мај ски пра зник. Клуб „Дро -
нерс”, у са рад њи с До мом кул -
ту ре, ор га ни зо ва ће ФПВ тр -
ку и „Free Style” ре ви ју на -
ших нај бо љих пи ло та у су бо -
ту, 5. ма ја, од 9 до 17 са ти, на
ста ди о ну ФК „Стре ла”.

Ја бу ка: На из ле ти шти ма „ске -
ла”, „ду до ва шу ми ца” и где
год је би ло ме ста на ре ци, ве -
ли ки број из лет ни ка про вео
је 1. мај. Истог да на за пра -
ши ва ни су ко мар ци.

Ка ча ре во: Пред ста ва под на -
зи вом „Се стре Дан гу бић”
драм ске сек ци је Клу ба за од -
ра сла и ста ра ли ца из ве де на
је у су бо ту, 28. апри ла, у До -
му омла ди не. Из ло жба го лу -
бо ва, жи ви не и ег зо тич них
пти ца при ре ђе на је истог да -
на на ру ко мет ном ста ди о ну.
Ко му нал но пред у зе ће уре ди -
ло је СРЦ „Је зе ро”, на ко јем
је ве ли ки број из лет ни ка про -
вео Пр ви мај.

Омо љи ца: За вр ше ни су „До -
си те је ви да ни”, ко ји ма је обе -
ле жен дан шко ле, по во дом
че га је у че твр так, 26. апри -
ла, у До му кул ту ре упри ли -
че на све ча на ака де ми ја. На -
ред ног да на у цен тру се ла на
про гра му је био еко ло шки
кар не вал.

Стар че во: У то ку су ра до ви
на из град њи атар ског пу та ка
Ива но ву. Не по зна ти по чи ни -
о ци опљач ка ли су про тив град -
ну ста ни цу и укра ли лан сер,
али је у ме ђу вре ме ну до не та
но ва опре ма. Из ви ђа чи се
при пре ма ју за уче шће на ша -
бач ком ви ше бо ју.

Петак, 4. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
(Не)по зна ти 
де лин квен ти 
раз би ја ли из чи сте
обес ти

У пла ну по ста вља ње
ви део-над зо ра

Јед но од нај о ми ље ни јих пр во -
мај ских и, на ро чи то, лет њих
из ле ти шта сва ка ко је ка ча ре -
вач ки Спорт ско-ре кре а тив ни
цен тар „Је зе ро”. Ту се, на го то -
во осам хек та ра по вр ши не усред
још увек ре ла тив но мла де али
на бу ја ле ве ге та ци је по са ђе не
људ ском ру ком пре де се так го -
ди на, на ла зи ве штач ка во де на
оа за бу бре жа стог об ли ка, оби -
ма сто са пе де сет ме та ра, ду -
би не до два ме тра, у ко ју ста не
хи ља ду ку би ка во де.

Овим до бром већ ду же вре -
ме упра вља ју ка ча ре вач ка Ме -
сна за јед ни ца и та мо шње ко -
му нал но пред у зе ће, чи ји су за -
по сле ни баш не дав но, уре ђу ју -
ћи овај све леп ши ку так при -
ро де пред пра зни ке, на и шли
на не при јат не при зо ре.

На и ме, (не)по зна ти де струк -
тив ци су у не схва тљи вој обес ти
уни шти ли раз вод ну та блу за до -
вод стру је, по раз би ја ли цре по -
ве на со је ни ца ма за из лет ни ке,
чак су и др ве ће ло ми ли, а он да
су се вра ти ли да по но во пра ве
пу стош, ка да ни су ште де ли ни
тек по ста вље не кан те за сме ће.

Ди рек тор по ме ну тог ко му -
нал ног пред у зе ћа Зо ран Мар -
ко вић ука зао нам је на то да
по сто је чак и оче ви ци и, пре -
ма њи хо вом ис ка зу, по чи ни о -
ци су ти неј џер ског уз ра ста.

– Ди вља ње су при ја ви ли љу -
ди ко ји жи ве у бли зи ни је зе ра,
јер су чу ли лу па ње, па су зва -
ли по ли ци ју. Ни је по мо гло ни
то што смо уве ли и оби ла ске,
па ће мо због то га учи ни ти све
да што пре по ста ви мо ви део-
-над зор – на ја вљу је Мар ко вић.

Сле де при пре ме за ле то
Ово је зе ро по сто ји од 2005. го -
ди не, а од 2009. се ко ри сти за

СЕЛО

СИ ТУ А ЦИ ЈА НА ПО ПУ ЛАР НОМ КА ЧА РЕ ВАЧ КОМ ИЗ ЛЕ ТИ ШТУ

ЈЕ ЗЕ РО БИЛО НА МЕ ТИ ДЕ СТРУК ЦИ ЈЕ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ВРЕ ДАН УСПЕХ ФОЛ КЛО РА ША ДО МА КУЛ ТУ РЕ

Гло гоњ ци че твр ти у
Ва ље ву

ку па ње. На ста ло је у при род -
ном уду бље њу и у по чет ку је
пла ни ра но са мо као по ји ли ште
за ди вљач, али се по том до шло
на иде ју да ипак по ста не ку па -
ли ште.

– Све је кре ну ло на до бро -
вољ ној ба зи; нај пре су не ки љу -
ди то про ко па ли ба ге ри ма, а
дру ги су до ни ра ли ка мен за об -
ла га ње дна. На кон све га ово је -
зе ро у ду жем пе ри о ду ва жи за
јед но од по пу лар ни јих лет њих
оку пља ли шта, а што се ис прав -
но сти во де ти че, по свим ис -
тра жи ва њи ма увек има мо за -
до во ља ва ју ће кри те ри ју ме. То
је та ко и због стал ног до пу ња -
ва ња, ко је је знат но олак ша но
от кад смо, по до ла ску град ске
во де, са чу ва ли ста ре бу на ре ис -
кљу чи во за ту на ме ну. У то ме
нам је по мо гао и ЈКП „Во до -
вод и ка на ли за ци ја”, од ко јег
смо до би ли 1.300 ме та ра це ви
„фи 100” – ис та као је ди рек тор
ка ча ре вач ког пред у зе ћа.

Он је до дао да ће на кон 1. ма -
ја по че ти и при пре ме за лет њу

се зо ну, ка да ће, по ред оста лог,
де се так да на тра ја ти пу ње ње
је зе ра.

– Оно се по том са мо до ли ва
пум пом, и то бр зи ном од 150
ли та ра у ми ну ти. То је ва жно,
јер ако је про ток спор, он да
кре ну да ра сту ал ге. Ка ко би
ни во ква ли те та во де био аде -
ква тан, у њу се си па ју хлор и
спе ци јал на ки се ли на. По че так
се зо не се, као и сва ке го ди не,
оче ку је у пр вој по ло ви ни ју на,
а пре то га по треб но је ком плет -
но очи сти ти је зе ро од та ло га
од ка мен ца ко ју осло ба ђа во да
и пра ши не до не те ве тром. По -
том на дно по ста вља мо два сло -
ја нај ло на, а у пер спек ти ви би
тре ба ло да га у пот пу но сти из -
бе то ни ра мо, што нам је за сад
пре ску па ин ве сти ци ја – на во -
ди Мар ко вић.

Про блем и не ре шен ста тус
Што се фи нан си ра ња одр жа -
ва ња овог ком плек са ти че, упра -
ви те љи се до ви ја ју на раз ли -
чи те на чи не, јер им је на го ди -
шњем ни воу нео п ход но ми ни -

мум ми ли он ди на ра, у шта спа -
да чи шће ње, ко ше ње, ме ња ње
клу па, уре ђи ва ње и, на рав но,
пу ње ње је зе ра во дом, па са мо
за то оде око две ста пе де сет
хи ља да ди на ра..

– Не што до би је мо од „Сла -
ни ни ја де”, не што одво ји Ме -
сна за јед ни ца, као и са мо ко -
му нал но пред у зе ће. Ве ли ки
про блем је то што ста тус је зе -
ра још увек ни је ре шен, иа ко
смо по сту пак ле га ли за ци је по -
кре ну ли пре око че ти ри го ди -
не. Две пар це ле су у над ле жно -
сти Ми ни стар ства по љо при вре -
де, а јед на при па да гра ду, па
иа ко су се обе ове ин сти ту ци је
на чел но сло жи ле, ни ка ко да
ства ри кре ну с мр тве тач ке. Ка -
да би смо то ура ди ли, мо гли би -
смо још мно го то га да по бољ -
ша мо – ис ти че Мар ко вић.

И док се ови Ка ча рев ци без
ичи је по мо ћи до ви ја ју да њи -
хо во је зе ро из гле да што леп ше,
ис па да да сва ког ле та мно го ви -
ше љу ди са стра не ко ри сти те
бла го де ти, и то бес плат но.

На кон ви ше го ди шњег про лон -
ги ра ња, пре све га због не ре -
ше них имо вин ско-прав них од -
но са, пре из ве сног вре ме на
за по че та је ре кон струк ци ја
ам бу лан те у До ло ву. На кон
то га ра до ви су се од ви ја ли не -
сме та ним тем пом и упра во
ула зе у сам фи ниш, то јест у
тре ћу, по след њу фа зу.

Под се ћа ња ра ди, овом за вр -
шном чи ну из град ње прет хо -
ди ла је из ра да про јек та за по -
тре бе ле га ли за ци је објек та и са -
мог из во ђе ња ра до ва, да би се
по том при сту пи ло из град њи,

ко ју је фи нан си рао Град Пан -
че во, док је за по ме ну ту тре ћу
фа зу но вац до би јен од Кан це -
ла ри је за ка пи тал на ула га ња.

Пре ма ре чи ма над ле жних за
овај по сао, све је по че ло на кон
при ја ве ра до ва, ка да је обје кат
нај пре ста би ли зо ван оја ча њем
те ме ља, зи до ва и кро ва, а из -
ра ђе на је и тех нич ка до ку мен -
та ци ја. За на ве де но је утро ше -
но осам ми ли о на и се дам сто
хи ља да ди на ра, обез бе ђе них из
град ског бу џе та.

По том се пре шло на уград -
њу фа сад не сто ла ри је, да би се

не ду го за тим при сту пи ло ре -
кон струк ци ји елек тро ин ста ла -
ци ја и ин ста ла ци ја во до во да.
Нео п хо дан сег мент под ра зу ме -
вао је и уград њу си сте ма за до -
ја ву по жа ра. Усле ди ла је са на -
ци ја цев не мре же, у шта је спа -
да ло фар ба ње це ви и ра ди ја -
то ра, а угра ђе ни су и но ви вен -
ти ли. Ти ме је окон ча на дру га
фа за, у ко ју је, та ко ђе, Град
уло жио се дам ми ли о на и де -
вет сто хи ља да ди на ра.

У скло пу ак ту ел них фи нал -
них ра до ва угра ђе ни су ПВЦ по -
до ви у ор ди на ци ја ма, а у че ка о -

ни ца ма и хо лу по ста вље не су
гра нит не ке ра мич ке пло чи це.
Осве же на је и фа са да, а ура ђе -
не су и оп шив ке од алу ми ни -
јум ског и пла сти фи ци ра ног ли -
ма. Та ко ђе, ре кон стру и са ни су
то а ле ти и про стор око ла ва боа
у ор ди на ци ја ма. ПВЦ сто ла ри -
јом за ме ње на су сва уну тра шња
вра та, ве тро бра ни и пор та ли.

Тре ћа фа за је још увек у то -
ку, а за њу је пред ви ђе но се дам
ми ли о на и че ти ри сто пе де сет
хи ља да ди на ра, ко је је, ка ко је
већ ре че но, обез бе ди ла Кан це -
ла ри ја за ка пи тал на ула га ња.

НА ВИ ДИ КУ ЗА ВР ШЕ ТАК РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ АМ БУ ЛАН ТЕ

За До лов це уско ро ху ма ни ји усло ви ле че ња

Ускоро следи пуњење водом

У БРЕ СТО ВАЧ КОЈ ШКО ЛИ

Ђа ци од го вор ни пре ма при ро ди



У дво ра ни „Апо ло” у сре ду, 25.
апри ла, од и гра на је по зо ри шна
пред ста ва „Оту ђе ње”, ра ђе на
по крат ким дра ма ма Еже на Јо -
не ска: „Ве ли кан”, „Са лон ау то -
мо би ла”, „Мла да уда ва ча” и
„Но ви ста нар”.

Пред ста ва се кроз ко ме ди ју
ап сур да, на го то во мон ти пај -
то нов ски на чин, ба ви ак ту ел -
ним пи та њи ма дру штва у ко -
јем од ра ста ју но ве ге не ра ци је.
Кроз че ти ри су ро во исти ни те
си ту а ци је, за сно ва не на крат -
ким дра ма ма Еже на Јо не ска,
овај ко мад об ра ђу је те ме ве -
ли ча ња и иде а ли зо ва ња да на -
шњих јав них лич но сти, вир ту -
ел ни свет мла дих љу ди, кон -

тро лу ми шље ња и сло бо ду кре -
та ња, као и бе сми сле не, су ро -
ве и ужа сне ри ја ли ти про гра -
ме. Иа ко пред ста ва има фу ту -

ри стич ки при ступ, све при че
мо гу де ло ва ти пот пу но ре ал но
у да на шњем окру же њу и пред -
ста вља ју гло бал ну кри ти ку дру -

У дво ра ни Кул тур ног цен тра
у сре ду, 25. апри ла, од и гра на
је пред ста ва „Зве зда ра те а -
тра” под на зи вом „Па сив но
пу ше ње”. Пи сац тог ко ма да
је Не бој ша Ром че вић, а ре -
жи ју је пот пи сао Егон Са вин.
Глу мач ка еки па са ста вље на
од че тво ри це глу ма ца (Ра до -
слав Ми лен ко вић, Алек сан -
дар Ђу ри ца, Мла ден Ан дре -
је вић и Мар ко Ба ћо вић) успе -
шно је из не ла овај за ни мљив
ко мад, чи је су из во ђе ње све

вре ме пра ти ли смех и апла у -
зи пу бли ке.

Ра ди се, на и ме, о ко ме ди ји
са еле мен ти ма дра ме о јед ном
Ср би ну, Бе о гра ђа ни ну, гим на -
зиј ском про фе со ру фран цу ског
и ен гле ског је зи ка, пу ша чу, ко -
ји сво јој ћер ки, сту дент ки њи
ди зај на у Фран цу ској, по ку ша -
ва да пре ко гра ни це пре не се
сар ме. У вре ме све оп ште опа -
сно сти од те ро ри зма, ка да је
сва ко сум њив, Ра ди ша Р. Ми -
лин ко вић, наш не срећ ни про -
фе сор, за чи нов ни ке ае ро дро -
ма „Шарл де Гол” по ста је по -
тен ци јал на прет ња и опа сност.
То што ње га сна ла зи при ли ком
по ку ша ја пре ла ска гра ни це, у
су да ру с би ро кра ти јом Европ -

ске уни је, у ко ју су, на рав но,
уме ша ни и Аме ри кан ци, на иви -
ци је фар се. Гим на зиј ски про -
фе сор, при пад ник „ни же сред -
ње кла се”, ко ји је два пре жи -
вља ва и ко ји ис пр ва по ку ша ва
да об ја сни да је у пи та њу гре -
шка, по ста је спре ман да при -
зна да је те ро ри ста под име ном
Ал Ка рам, под усло вом да му
се ис пла ти обе ћа на на гра да од
пет хи ља да евра. За ни мљи во је
пи шче во по и гра ва ње име ни ма.
То ком рад ње ко ма да глав ни ју -
нак упа да у низ па ра док сал них
си ту а ци ја ко је иза зи ва ју ко ми -
чан ефе кат. Ис пр ва се прав да -
ју ћи, по том при ста ју ћи на до -
го вор с фран цу ским по ли цај -
ци ма и, нај зад, од би ја ју ћи да

при хва ти ко на чан рас плет да
је у пи та њу гре шка и да он ни је
ни ка кав те ро ри ста, ју нак овог
ко ма да за пра во је оли че ње обич -
ног чо ве ка, ин те лек ту ал ца, и
ње го вог по ни жа ва ју ћег по ло жа -
ја у са вре ме ном дру штву.

Ко мад „Па сив но пу ше ње”,
но се ћи у се би и од ре ђе не дру -
штве но по ли тич ке ко но та ци је
ве за не за пред ста ву о Европ -
ској уни ји као о јед ном уре ђе -
ном си сте му по де ле вла сти и
би ро крат ског апа ра та, на во ди
пу бли ку на раз ми шља ње о по -
ло жа ју по је дин ца, обич ног, „ма -
лог” чо ве ка у све ту ко ји функ -
ци о ни ше по пут овог да на шњег,
у ко ме ни ко ни је не вин и у ко -
ме је сва ко сум њив. Н. П.

Алек сан дар Сич, му зи чар

и рад ник у пи це ри ји

ФИЛМ: Мо ја пре по ру ка је
филм „Осам ми ља”, у ком
глу ми ре пер Еми нем. То
је по лу би о граф ска при чи
о бел цу ко ји се про би ја на
хип-хоп сце ни Де тро и та,
1995. го ди не. Филм  је пре -
пун реп бор би и сни ман је
из ру ке, сти лом ко ји са вр -
ше но при ка зу је про па да -
ње ур ба не сре ди не. Та ко -
ђе го во ри о огра ни че њи -
ма ко ја де фи ни шу жи вот
и о бор би мла дог чо ве ка
да на ђе сна ге и хра бро сти да
их пре ва зи ђе. Го ди на је 1995.
у Де тро и ту, а ули ца под на -
зи вом Осам ми ља, на гра ни -
ци гра да, по ста је ли ни ја раз -
гра ни че ња из ме ђу гра да и
пред гра ђа, из ме ђу цр них и
бе лих. Оп ста нак је игра ко ја
се игра у овим за би ти ма Де -
тро и та, а је ди ни емо тив ни
спас је хип-хоп му зи ка. За
мла дог Еми не ма то је је ди -
на ствар ко ја сто ји из ме ђу
ње га и по но ра. У хип-хоп
клу бо ви ма у Де тро и ту нај -
бо љи ре пе ри се бо ре јед ни
про тив дру гих, емо тив но гру -
бим тек сто ви ма, док се так -
ми че за ме ђу соб но по што -
ва ње. Сти хо ви ма се ма ше као
ма че ви ма, на ме ње ним да за -
да ју ра не. По бе да при па да
оно ме ко ји бр же ми сли.

МУ ЗИ КА: Во лим хип-хоп му -
зи ку, а и сам се ба вим пи са -
њем пе са ма под псе у до ни -
мом SiCh. Ове го ди не ће нај -

ве ро ват ни је иза ћи ЕП ал бум
под име ном „Су ро ва исти -
на”. У бен до ве ко је во лим
спа да ју и реп са ста ви чи ји
сам члан: „Хип-хоп ра ди о -
ни ца” и „4 Freedom”. „Хип-
-хоп ра ди о ни ца” је на ста ла
као ре зул тат са рад ње пан че -
вач ког бен да „Ис каз” и До ма
омла ди не Пан че во. С по ла -
зни ци ма ра ди Зо ран Сте фа -
нов, ко ји је овом ра ди о ни -
цом же лео да по др жи, мо ти -
ви ше и еду ку је мла де љу де
ко ји же ле да се ба ве хип-хоп
му зи ком. За сад као гру па има
че ти ри пе сме и де се так јав -
них на сту па. Че твр та пе сма
„Ра ди о ни це” из ла зи кра јем
овог ме се ца. Хип-хоп са став
„4 Freedom” на стао је сре ди -
ном 2017. го ди не. Чи не га
Ми лош Ви ше кру на, Бра ни -
слав Шан та, Ду ња Гу чин ски
и мо ја ма лен кост. Од по чет -
ка го ди не бенд вред но ра ди
на из ра ди пр вог ал бу ма, ко -
ји тре ба да бу де за вр шен до
кра ја 2018. го ди не.

КУЛТУРА
Петак, 4. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ЗА ВР ШНИ НА СТУП ПО ЛА ЗНИ КА МА СТЕР-КЛА СА

КОН ЦЕРТ МЛА ДИХ КЛА РИ НЕ ТИ СТА
Про грам одр жан од
24. до 30. апри ла на
Чар да ку

Два де сет шест 
уче сни ка из че ти ри
зе мље

У по не де љак, 30. апри ла, одр -
жан је све ча ни кон церт по во -
дом за вр шет ка че твр тог ин тер -
на ци о нал ног кла ри нет ског ма -
стер-кла са Ог ње на По по ви ћа.

Ма стер-клас је ре а ли зо ван
на Чар да ку у пе ри о ду од 24.
до 30. апри ла, а оку пио је два -
де сет шест мла дих та лен то ва -
них кла ри не ти ста из Ср би је,
Нор ве шке, БиХ и Цр не Го ре, с
ко ји ма су на уса вр ша ва њу тех -
ни ке сви ра ња ра ди ли кла ри -
не ти сти Ог њен По по вић из
Пан че ва и Анд жеи Ма ев ски из
Осла. По ла зни ци су би ли уче -
ни ци ни жих и сред њих му зич -
ких шко ла, као и сту ден ти му -
зич ких ака де ми ја.

– Ове го ди не смо има ли ве -
о ма ква ли тет не уче сни ке. Ра -
ди ли смо ве о ма на пор но и ја -
ко сам за до во љан њи хо вим на -
прет ком – ре као је пре да вач
Анд жеи Ма ев ски, кла ри не ти -
ста из Осла.

Он је до дао да је овај ма -
стер-клас ве о ма по се бан, јер се
одр жа ва у при ро ди.

Осам ми ља

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Му зи ка
Че твр так, 3. мај, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: со ли стич -
ки кон церт ви о ли ни сте Ђор ђа Гр бе.

Пе так, 4. мај, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: му -
зич ко ве че „Just R’n’B”.

Су бо та, 5. мај, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт гру пе „Ар тан Ли ли”.

Из ло жбе
Че твр так, 3. мај, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из ло жба
фо то гра фи ја „Иде ја ку би зам” Го ра на Бен де ље.

По не де љак, 7. мај, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха -
и ло ви ћа: из ло жба „Асам бла жи ’Да ле ке стра же’” Јо ва на Пан -
ти ћа.

Те мат ски про грам
Уто рак, 8. мај, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра: пред ста вља -
ње но вих на сло ва еди ци је „Нај бо ља”. Уче ству ју Мил ка По по -
вић, Де јан Бо снић, Бра ни слав Жи ва но вић и Ја сми на То пић.

Че твр так, 10. мај, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: про мо ци ја књи ге пе са ма Бо ја на Ва си ћа „Вол фрам”.

У ка те го ри ји основ них шко ла
пр ву на гра ду је осво јио Лу ка Ла -
за ре вић из Пан че ва, док је на
дру гом ме сту био Па вле Мак си -
мо вић из Бе о гра да. Ме ђу сред -
њо школ ци ма је нај бо љи био Пан -
че вац До си теј Но ва ко вић, a дру -
гу на гра ду је осво јио Лу ка Ста -
јић из Бе о гра да. Тре ћи је био та -
ко ђе Бе о гра ђа нин, Лу ка Ма рић.

У ка те го ри ји нај ста ри јих уче -
сни ка пр ву на гра ду је осво јио
Алек сан дар Ла зо вић из Кра ље -
ва. На дру гом ме сту је би ла Јо -
ва на Ла ђе вић из Бо ра, а тре ћи
је био Га бор Хе њел из Аде.

– „Клари ба нат” се де ша ва усред
шу ме. То је ве о ма спе ци фич но,
јер се так ми че ња увек пра ве у
гра до ви ма. По то ме смо пот пу но

је дин стве ни. Ово над ме та ње са -
да већ по при ма ве ћу фор му. По -
сто ји за дат про грам, ко ји је ве о -
ма зах те ван, кон ку рен ци ја је све
ја ча, али су и на гра де све бо ље –
ис та као је По по вић.

Он је на гла сио да је сти гла
по др шка из Осла, из рад ње „Jo-
ars MusikkService”, а ис пред
„Ја ма хе” је до шао гра ди тељ ин -
стру ме на та Иса во-сан , по ре -
клом из То ки ја, али с пре би ва -
ли штем у Хам бур гу, ко ји је
свим уче сни ци ма бес плат но
сер ви си рао ин стру мент.

На про гра му за вр шног кон -
цер та на шла су се де ла Мо цар -
та, Мен дел со на, Гер шви на, Чај -
ков ског, као и не ке по зна те поп
и рок ком по зи ци је.

– Они ни су пре ста ја ли да ве -
жба ју. То до са да ни сам ниг де
ви део. У при ро ди су ви ше усме -
ре ни јед ни на дру ге, ме ђу соб но
су се мо ти ви са ли да ра де нон-
-стоп. Мо жда не би има ли то -
ли ко енер ги је да смо би ли у гра -
ду – ре као је Ог њен По по вић.

Он је на гла сио да ће се дру -
же ње кла ри не ти ста из тог раз -
ло га и сле де ће го ди не од ви ја -
ти на истом ме сту.

У окви ру ма стер-кла са ове
го ди не је дру ги пут ор га ни зо -
ва но и так ми че ње „Кла ри ба -
нат”. На гра де за нај бо ље обез -
бе дио је „Mitros Music” из Бе -
о гра да, ко ји је већ дру гу го ди -
ну за ре дом парт нер ма стер-
-кла са.

ПРЕД СТА ВА „ОТУ ЂЕ ЊЕ”

Ко ме ди ја ап сур да

ПРЕД СТА ВА „ПА СИВ НО ПУ ШЕ ЊЕ”

По ло жај чо ве ка у све ту би ро кра ти је

У уто рак, 8. ма ја, на кон кра ће
па у зе услед ре но ви ра ња ате -
љеа, шко ла цр та ња До ма омла -
ди не Пан че во на ста вља рад.

Шко ла је по кре ну та 1982. го -
ди не, под вођ ством ака дем ског
сли ка ра Че до ми ра Ке си ћа. Сво -
јим спе ци фич ним и не на ме -
тљи вим при сту пом он је офор -
мио и зна лач ки во дио ову шко -
лу, ство рив ши од ње истин ски
бренд на шег гра да. Ње го ва кон -
цеп ци ја бес плат ног отво ре ног

ате љеа, где се из у ча ва ју основ -
ни прин ци пи цр тач ког за на та,
кроз сту диј ско цр та ње по мо -
де лу, опле ме ни ла је мно ге ге -
не ра ци је, а не ки ма од њих да -
ла је осно ву за да ље сту ди ра ње
и про фе си о нал ни рад. Као пра -
те ћи про грам уз шко лу цр та ња
ор га ни зо ва не су из ло жбе и пре -
да ва ња. Од по себ ног зна ча ја су
пре да ва ња о ста рим и но вим
умет нич ким за на ти ма, иза ко -
јих је оста ла за вид на ко лек ци ја

пла ка та. Из ове шко ле иза шао
је ве ли ки број умет ни ка, ко ји
зна чај но об ли ку ју ли ков ни жи -
вот на ше сре ди не. За три де сет
шест го ди на по сто ја ња по ста -
ла јед на од нај по зна ти јих шко -
ла у Ср би ји, ство рив ши је дан
по се бан стил, ко ји се већ ду ги
низ го ди на пре по зна је као пан -
че вач ка шко ла цр та ња. Ње на
спе ци фич ност је у то ме што је
осло ње на на кла сич не вред но -
сти умет нич ког за на та, а у исто

вре ме је отво ре на за но ве иде -
је и при сту пе.

У га ле риј ском про сто ру те
уста но ве до са да су одр жа не број -
не пре зен та ци је ра до ва по ла -
зни ка Шко ле цр та ња, али и мно -
гих мла дих умет ни ка ко ји се ба -
ве ра зним вр ста ма умет но сти.

Шко ла цр та ња на ста вља по
уо би ча је ном тем пу ра да утор -
ком, сре дом и че тврт ком, од
17 до 20 са ти, а во ди ће је ака -
дем ски сли кар Зо ран Де ра нић.

ДОМ ОМЛА ДИ НЕ ПАН ЧЕ ВО

Шко ла цр та ња на ста вља рад

штва, а не са мо на шег под не -
бља.

Мла ди глум ци из сту ди ја
„Цен тар” пот пи са ни су као пот -
пу ни ау то ри сво јих не сва ки да -
шњих ли ко ва, ко ји су из гра ђе -
ни на осно ву њи хо вог соп стве -
ног ис ку ства. Ова пред ста ва је
кре и ра на с ци љем да под стак -
не мла де љу де на раз ми шља ње
о то ме у ком прав цу се кре ће
њи хо во од ра ста ње и шта све
мо же мо оче ки ва ти у на ред ним
де це ни ја ма ако гло бал на по ли -
ти ка, тех но ло ги ја и ТВ ин ду -
стри ја бу ду на ста ви ле да упра -
вља ју на шим жи во ти ма. Иа ко
је ко ме ди ја ап сур да, ова пред -
ста ва је у су шти ни тра гич на.

ФИЛМ ОГЊЕНА ГЛАВОНИЋА

„Терет” на фестивалу
у Кану

Дугометражни играни филм
„Терет” Панчевца Огњена
Главонића биће приказан на
седамдесет првом филмском
фестивалу у Кану, у оквиру
селекције „Петнаест дана ау-
тора”.

Кански фестивал се ове го-
дине одржава од 8. до 19. ма-
ја, а филм нашег суграђани-
на је једини с простора бив-
ше Југославије на овогоди-

шњем фестивалу. Филм пра-
ти причу Владе, возача ка-
миона, током НАТО бомбар-
довања Србије 1999. године,
а тумачи га глумац Леон Лу-
чев.

„Терет” је први дугометра-
жни играни филм Огњена
Главонића. До сада је награ-
ђиван за документарце „Жи-
ван прави панк фестивал”
(2014) и „Дубина два” (2016).



ПРО ДА ЈЕМ ју го 55,
очу ван, га ра жи ран,
ге не рал на, 1991. ис -
пра ван, по вољ но.
066/351-263.
(259139)

ГОЛФ 2.0, ди зел,
2005, фа брич ко ста -
ње, без ула га ња,
4.300. 062/504-504.
(259195)

ШКО ДА фа би ја 1.4
МПИ, 2002, ка ра ван,
фул опре ма, 10.500,
вла сник. 
064/587-50-24.
(259216)

ШКО ДА фа би ја 1.4
МПИ, 2002, ка ра ван,
фул опре ма, 10.500,
вла сник. 
064/587-50-24.
(269216)

ПУН ТО 1.2, 8 В,
2007, де цем бар, фул
опре ма, 98.000 км.
064/587-50-24.
(259216)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс,
1.2, 2005, фул опре -
ма, 100.000 км, на
име. 064/587-50-24.
(259216)

КОР СА 1.2, 2003, пе -
то ра вра та, кли ма, у
пр вој бо ји, 138.000
км. ФОЛ КСВА ГЕН
фокс, 1.2, 2005, фул
опре ма, 100.000 км,
на име. 
064/587-50-24.
(259216)

ОПЕЛ астра 1.7,
ЦДТИ, 2004, ре дов но
сер ви си ран, у од лич -
ном ста њу, зва ти по -
сле 18 са ти. 065/611-
71-11. (259253)

ОПЕЛ астра Х, 2004.
го ди ште, 1.8, бен зин,
плин, не ре ги стро ван,
вла сник, зе ле на,  4/5
вра та. 060/332-77-
90. (259252)

ГОЛФ 1.6, ТД, крај
2010, 9.000 евра, ме -
та лик сив, је дин -
ствен. 063/232-758.
(259317)

ОПЕЛ кор са enjoy
2007, 133.000 км,
фул опре ма, без ко -
жних се ди шта, 3.400
евра, мо гућ до го вор,
пр ви вла сник, ку -
пљен нов у Ср би ји
(Ком не но вић ау то).
063/232-757.
(258649)

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. 

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. 

ПРО ДА ЈЕМ То мо
Вин ко вић 821. Тел.
063/325-535.
(259121)

КУ ПУ ЈЕМ кру њач,
пре кру пач, оџа ци,
цр ве ни. Тел.
065/561-01-03.
(259328)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу,
зи да ну, са ро ло-вра -
ти ма, стру ја, укњи -
же ну, у Све тог Са ве
59, вла сник.
063/449-798.
(259322)

ВЕШ-МА ШИ НА и по -
лов ни де ло ви од
веш-ма ши на. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(259227)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм и 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.
(259217)

ЈА ГАЊ ЦИ на про да -
ју. 062/108-77-03.
(СМС)

БРУ СИ ЛИ ЦА ЕН ХЕЛ,
не мач ка, 2000 ва ти,
6000 обр та ја, еле ва -
тор ли фам, ду жи на 8
м, 280 евра.
063/723-19-40.
(258085)

ПРО ДА ЈЕМ то плу ви -
три ну, ду плу фри те зу
и оста ло. 063/741-
64-00.

КА ЗАН за ра ки ју, лу -
ле, ло жи шта, та бар -
ке, ме ша чи. 331-586,
063/805-74-60.
(258468)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја: сто ли це
од 2.000, сто ло ви од
4.500. 
060/600-14-52.
(258991)

КЛИК-КЛАК ле жа је -
ви, од 12.900, из бор
ме бла по же љи.
060/600-14-52.
(258991)

ПРО ДА ЈЕМ ЛР ко -
шни це са пче ла ма.
063/627-425,
013/627-467.
(258381)

ПРО ДА ЈЕМ ал лу ми -
ни јум ски прoзор дво -
крил ни 154,5 х 172,
јед но кри ло фик сно.
Тел. 064/167-86-72.
(259133)

ПРО ДА ЈЕМ ду плу
фри те зу, то стер, ка су
и оста ло. Тел.
063/741-64-00.
(259155)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру
швап ску ци глу ве ли -
ки фор мат. 064/370-
79-47. (259157)

ПРО ДА ЈЕМ брач ни
кре вет, тро сед, деч ји
кре ве тац, фри жи дер.
060/440-30-05.
(259162)

ПРО ДА ЈЕМ би бер
цреп, пре о ста ло
огрев но др во, сте о не
кра ве, стај ско ђу бри -
во. 063/711-77-54.
(259167)

НА ПРО ДА ЈУ цреп
три двој ке, 550 ком,
10.000 ди на ра. 
252-13-57. (259247)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ни
деч ји кре ве тац, деч ју
ко мо ду и се ди ште за
ау то. 063/837-89-39.
(259179)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
ску тер, плин ску бо цу
и де ло ве. 
013/342-391,
063/774-99-81.
(259192)

ПРО ДА ЈЕМ ште над
не мач ког ов ча ра и
жен ку ста ру две го -
ди не, вр хун ског ква -
ли те та са или без ро -
дов ни ка. Мо гућ ра -
зни до го во ри.
064/266-84-91.
(259194)

КРЕ ВЕТ бол нич ки,
ме тал ни, вр ло прак -
ти чан, на точ ки ћи ма,
са мо 20.000.
063/894-84-23.
(259210)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу
жи ви ну: ко ко шке,
му та ве пат ке, гу ске,
ћур ке, мор ке.
063/894-84-23.
(259210)

МЕ ША ЛИ ЦА за бе -
тон на стру ју, ма ло
ко ри шће на. 
062/166-57-34.
(259251)

ФРИ ЖИ ДЕР 220 л –
240 л, веш-ма ши не,
но ви ја дво дел на су -
до пе ра с рад ним ви -
се ћим, но ви ји тро -
крил ни ор ман, уга о -
на гар ни ту ра, дво се -
ди, ТВ сто, соб ни
сто чи ћи, са мач ки
кре вет, ду ше ци. Тел.
342-689, 
063/861-82-66.
(259285)

ПРО ДА ЈЕМ пче ле на
ЛР ра мо ви ма.
063/866-78-24.
(259247)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, су до пе ра,
3.000 ди на ра, но ва.
371-568, 063/773-45-
97. (259305)

РЕ СТО РА НУ ста ра
Вај фер то ва пи ва ра,
Н. Те сле 2, по треб но
осо бље. Кон такт,
063/391-824.
(259318)

ПРО ДА ЈЕМ еле мен те
игра о ни це, по вољ но
(тра мо бли на, то бо -
ган, вр те шка, ку ћи ца,
итд. Кон такт,
063/391-824.
(259318)

ПО ЛОВ НА др ве на
бал кон ска вра та са
ша ло ном и про зор,
до го вор. Тел.
064/902-29-53.
(259324)

ЦИ СТЕР НА 4.000 ли -
та ра, ко тао Кра ље во,
65 кв, ли ме на бу рад
200 л, до го вор. Тел.
064/902-29-53.
(259324)

СТА КЛЕ НИ из лог и
вра та са све тлар ни -
ком, до го вор. Тел.
064/902-29-53.
(259324)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, веш-ма -
ши не, те ле ви зо ре, и
оста ли от пад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(258121)

КУ ПУ ЈЕМ би бер
цреп. 065/562-88-83. 

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, гар ни ту ре,
ку хи ње, сто ло ве, сто -
ли це, оста ло по кућ -
ство. 062/148-49-94.
(259241)

КУ ПУ ЈЕМ очу ван по -
ло ван на ме штај до
де сет го ди на стар.
Уга о не гар ни ту ре,
сто ло ве, сто ли це, ку -
хи ње, ТА пе ћи.
062/150-68-54.
(259278)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
Ули ца Пе ли стер ска и
Кај мак ча лан ска. Гра -
ђе вин ска зо на. Пла -
це ви су укњи же ни.
Тел. 065/257-91-00 и
065/637-90-88 (СМС)

КУ ЋА, 99 м2,  на пла -
цу 4,60 ари, Вла син -
ска . По вољ но, вла -
сник, 1/1, 23.000
евра, хит но.
061/558-69-71.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ 81,25
ари град ског гра ђе -
вин ског зе мљи шта у
се вер ној ин ду стриј -
ској зо ни (пар це ле
9638/2 и 9638/3) на
ма лом На де лу (На -
ди на кри ви на).
063/258-986.
(257808)

ПРО ДА ЈЕМ плац у
Пр вом про се ку, Ул.
Брат ства је дин ства.
Тел. 064/832-46-38.
(257660)

КУ ЋА са 10 ари пла -
ца на про да ју, 
Гор њи Град.
064/133-32-02.
(258114)

КУ ЋА, но ва Ми са,
210 м2, 2,3 ара,
укњи же на, вла сник,
56.000 евра.
063/826-97-09.
(257947)

Петак, 4. мај 2018.
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ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа,
све ло ка ци је. „Го ца”,
063/899-77-00.
(259195)

КУ ЋА, Но во се љан -
ски, 100 м2, 37.000,
хит но, вла сник, 1/1,
5 ари. „Го ца”,
063/899-77-00.
(259195)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа 60
+ 60 м2, 10 ари,
21.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(259195)

КУ ЋА, 60 м2, са ба -
штом 7 ари у Гло го -
њу. 064/183-52-75.
(259240)

КУ ЋА у Кни ћа ни но -
вој на про да ју, хит -
но. 062/826-12-55.
(259245)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две ку -
ће, 8 ари пла ца.
062/185-86-73.
(259246)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 138 м2,
плац 15 ари, 24.000;
до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (259243)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 400 м2,
две вер ти кал не ета -
жи ра не стам бе не је -
ди ни це, ПО + ПР + I,
до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (259243)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ ку ћу са по моћ -
ним објек ти ма, Ба ва -
ни штан ски пут.
061/366-03-92.
(259255)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
До ло ву. 061/219-98-
08. (259256)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку -
ћу у бли зи ни Зе ле не
пи ја це, плац 1.5 ар.
065/205-92-33.
(259280)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
До ло ву. 061/219-98-
08. (259256)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци,
60 м2, 6 ари, про да -
јем/ме њам. 064/955-
51-85. (259263)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
ста ра Ми са, 150 м2,
спрат на. По зва ти
065/361-60-11,
013/361-601.
(259262)

ПЛАЦ, Ми са, Зла ти -
бор ска ули ца, 5 ари
22 х 24, стру ја, во да,
гас, вла сник.
063/449-798.
(259322)

ПРО ДА ЈЕМ 2,2 лан ца
зе мље у Но во се љан -
ском Ла пу. 065/966-
23-22, 060/033-25-
66. (4762)

БЕЗ ПО СРЕД НИ КА,
по вољ но про да јем
тро со бан стан ,  73
м2, на Те сли. Тел.
064/175-63-14.
(СМС)

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

ПРО ДА ЈЕМ стан,
дво и по со бан, 64 м2,
стро ги цен тар.
063/172-50-19. 

70 КВМ, 24.000; 34
м2, 14.800, Ми са.
063/377-835.
(258330)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
нов стан, 57 м2, пре -
ко пу та „Ави ва”, Сте -
ри ји на 12, за ку ћу
или плац (ши ри цен -
тар). 064/555-41-70.
(258717)

ТРО СО БАН са лон -
ски, пр ви спрат, 98
м2, усе љив, пот пу но
сре ђен, га ра жа, ве -
ли ки по друм.
061/662-91-48,
062/191-75-35
(258558)

ТЕ СЛА, тро со бан, 71
м2, IX спрат, ко си
кров, до го вор.
064/822-17-72.
(258829)

НО ВА МИ СА, стан
85 м2, про да јем.
063/272-594,
063/225-928.
(258872)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, 74 м2, I, ЦГ, Со -
да ра. Тел. 064/616-
47-67. (259176)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52
м2, ВПР, ЦГ, 31.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-
15. (259180)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 56 м2, II, ЦГ, те -
ра са, 28.500. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(259180)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан, 48 м2, ВПР,
ЦГ, 25.500. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(259180)

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.
(259180)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 м2, V, 24.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-
15. (259180)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, тро -
со бан, нов, 77 м2, II,
64.000. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(259180)

ПРО ДА ЈЕМ два ста -
на, до го вор, хит но.
064/386-92-86,
064/130-27-34.
(259187)

СО ДА РА, 56 м2, дво -
со бан, сре ђен,
32.000; 68 м2, дво и -
по со бан, 38.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(259195)

ЦЕН ТАР, ма њи дво -
со бан, 36.000; 64 м2,
дво и по со бан, 55.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (258655)

ЦЕН ТАР, дво ри шни,
43 м2, 21.000; 50 м2,
23.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(258655)

ТЕ СЛА, 40 м2, ма њи
дво со бан, ре но ви -
ран, 26.000; 50 м2,
дво и по со бан, 30.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (258655)

КО ТЕЖ 1, 50 м2,
33.000; 60 м2 дво и -
по со бан, 35.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(258655)

КО ТЕЖ 2, 74 м2, дво -
и по со бан, 46.000; 83
м2, тро со бан, 48.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (258655)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 62 м2, III, ЦГ,
31.000. „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-
52. (258862)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50
м2, I, TA, 28.000.
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(258862)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА,
31.000; дво ри шно,
ло кал 50, до го вор.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (259209)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, ЦГ,
27.000; улич но 2.0,
54, I, 27.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. 

ДВО РИ ШНИ ста но -
ви, 33, од 12.000;
плац Ба ва ни штан ски,
7, 15.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(259209)

ТЕ СЛА, тро со бан,
ЦГ, те ра се, IV, 86 м2,
сре ђен, усе љив, вла -
сник. 013/331-079.
(259135)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри -
шни стан на Те сли,
42 м2. 063/340-073.
(259138)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан у цен -
тру Пан че ва.
060/505-54-25.
(259161)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру, 56 м2. Зва ти
од 18 до 20 са ти.
062/353-688.
(259164)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру на но вој Ми си,
по вољ но. 061/285-
58-17. (259222)

ДВО И ПО СО БАН, 59
м2, I спрат, га ра жа,
кли ма, ТА, де мит фа -
са да, ПВЦ сто ла ри ја,
пе пе ља ре, вла сник,
35.000. 063/576-382.
(259250)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
103 м2, ком фо ран
тро и по со бан, I,
45.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (259242)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2,
I, но во град ња,
44.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(259242)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 141 м2,
ПР, 36.000. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (259242)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 30 м2 +
те ра са 10 м2 + по -
друм, I спрат, ком -
плет на ме ште но, но -
во град ња, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(259242)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
63 м2, II, ЦГ, 36.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(258622)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
20 м2, ТА, III, 15.000.
(336), „Олимп”,
351-061, 
063/494-898.
(259283)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, но ви ја град ња,
37 м2, II, ЦГ, га ра жа,
24.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(259283)

МИ СА, гар со ње ра,
21 м2, ВП, ТА, усе љи -
ва, 12.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(259283)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68
м2, V, ЦГ, 35.000, до -
го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(258622)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан не на ме штен
стан у цен тру гра да.
Зва ти на 069/236-68-
10. (259290)

МИ СА, тро и по со бан,
Тр го про дук то ва згра -
да, 78 м2, II, ТА,
42.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(258622)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, III, 34 м2, ЦГ,
усе љив, 21.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(259311)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 32.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (251)

МАР ГИ ТА, гар со ње -
ра, при зе мље, 22 м2,
ТА, но во, 17.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. 
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КУ ЋА, Стар че во, Пе -
тра Драп ши на, 17 ари
пла ца, од мах усе љи -
ва, вла сник, 1/1.
064/370-79-47.
(259157)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Ба -
ња Вруј ци и тен ду 5 х
2. 232-18-67.
(259166)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, но ва
ку ћа 173 м2, 3 ара,
хит но. 063/784-71-34,
063/771-75-96.
(259165)

КУ ЋА, Б. Ра ди че ви ћа
54-а, 6.9 ари, стру ја,
во да, ка на ли за ци ја,
плин, 1/1, укњи же но,
мо гућ ност стам бе не
из град ње. 063/852-
43-19. (259122)

НА ПРО ДА ЈУ 10 ари
пла ца, ви кен ди ца, Ја -
буч ки пут. 064/447-
53-97. (259220)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на
зо на, по ред ас фал та,
са мо 15.000.
063/894-84-23.
(259210)

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.
(259180)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33,
120 м2, 33.000, по год -
на за из да ва ње. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(259180)

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

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо -
при вред но зе мљи ште,
30 ари, до зво ље на
град ња, Брат ство је -
дин ство, дру ги про -
сек. 366-234.
(258646)

ПРО ДА ЈЕМ плац, ста -
ра Ми са, 6 ари, ду -
жи на 33 ме тра.
064/418-45-66.
(258715)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин -
ски плац 8 ари, Ко за -
рач ки про сек. Тел.
060/601-60-23.
(258376)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ку де љар цу, мо же и
за ме на. 062/976-85-
76. (258427)

НО ВА ку ћа, Ка ча ре -
во, 170 м2, усе љи ва
без ула га ња. 013/601-
472, 258846)

КУ ЋА, ста ра Ми са, 55
м2 + по моћ ни обје -
кат, 7 ари пла ца.
064/212-53-94.
(258860)

СТАР ЧЕ ВО, ку ћа са
пот кро вљем, 150 м2,
усе љи ва. Тел.
064/276-09-58,
063/828-61-46.
(258866)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар,
ви кен ди ца-ку ћа, 200
м од цен тра, ле га ли -
зо ва но. 061/206-30-
46. (258791)

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли зо -
ва ну ку ћу на Ку де -
љар цу на 9 ари пла -
ца. 064/040-82-72.
(258516)

МАР ГИ ТА, ку ћа 110
м2, на 5 ари пла ца.
До го вор. 065/357-81-
38. (259141)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУ ЋА, Те сла, сре ђе -
на, две је ди ни це, ЦГ,
укњи же на, 3.8 ари.
063/743-03-71. (259)

ЈА БУЧ КИ пут, плац 4
ара и ку ћа на 5 ари.
069/213-97-37. 

ПЛАЦ 33 ара, Скро -
ба ра, пут за Цре па ју,
12 м ши ри на, 6.500
евра. 065/852-71-99.
(259158)

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.
(259184)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу за стан, Ку де -
љар ски на сип, ле га ли -
зо ва но. 
Тел. 061/640-91-74.
(1259185)



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, КРЕАТИНИНА И МОКРАЋНЕ 
КИСЕЛИНЕ

Цена: 90 динара по анализи

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)

Цена:  200 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(детектовање скривеног крварења из дигестивног тракта)

Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

ПАКЕТ 7
• ТЕСТ НА ПЕТ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ИЗ УРИНА
(амфетамин, кокаин, канабиноиди, морфин/хероин/кодеин,

MDMA)

Цена: 1.700 динара
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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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи 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)

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)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ТЕ СЛА, дво и по со бан,
ВПР, ЦГ, ре но ви ран,
36.000. (320), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-
30. (259311)

НО ВА МИ СА, јед но -
и по со бан, II, 46 м2,
ТА, усе љив, 20.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(259311)

ДВО СО БАН стан,
сре ђен, од мах усе -
љив, но ва Ми са, по -
ред „Азу ра”, Кра ји -
шка. 064/348-01-57.
(259319)

СТАН, ку ћа, ком -
плет но ре но ви ра на,
ЦГ, 7. ју ла, без по -
сред ни ка. 064/424-
71-26. (259321)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II
спрат + га ра жа 14
м2, но ва град ња, гас,
вла сник, укњи жен,
усе љив, од мах.
063/798 (259322)

КУ ПУ ЈЕМ стан за ре -
но ви ра ње. 064/348-
07-60, 231-99-54.
(258356)

АГЕН ЦИ ЈИ 
„Те сла не крет ни не”
по треб ни ма њи 
ста но ви на Те сли, 
ис пла та 
од мах. 
064/668-89-15.
(259180)

НА МЕ ШТЕН јед но со -
бан, бли зу Сто ма то -
ло шког фа кул те та,
ре жи ја –  1.000 ди -
на ра, 120 евра + де -
по зит. 060/443-32-
03. (и)

ГАР СО ЊЕ РА код Хо -
те ла „Та миш”, то тал -
но на ме ште на са
кли мом, ин тер не том,
ис кљу чи во да ма ма.
064/351-15-52.
(258595)

ИЗ ДА ЈЕМ стан и по -
слов ну про сто ри ју
(119 х 9 м) за ши ве -
ње и дру ге на ме не –

на Но во се љан ском
пу ту, вре ди по гле да -
ти. 064/137-48-67. 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, ЦГ, ин тер нет,
ка блов ска, сам ци ма,
но ва Ми са. 064/113-
00-42. (258754)

ИЗ ДА ЈЕМ на Ми си
ма њи на ме штен стан,
сам цу. 
063/171-96-16.
(259142)

ИЗ ДА ЈЕМ у Бе о гра -
ду, Ме да ко вић, при -
зе ман на ме штен стан
са пар кин гом.
063/154-94-11.
(259142)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан сам цу или са ми -
ци, по вољ но.
064/942-89-29.
(259136)

ТРО СО БАН, по лу на -
ме штен стан, дво ри -
шни, ве ли ка те ра са,
ба шти ца, цен тар.
061/225-16-43.
(259224)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ
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ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Ми си.
064/234-15-21. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу, сту дент ки њи,
са ми ци или уче ни ци.
013/318-321.
(259234)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Ми си.
061/132-54-21.
(259236)

ИЗ ДА ЈЕМ сме штај за
рад ни ке. Тел.
063/233-558.
(259172)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 150
м2, Ко теж 2, по вољ -
но. 060/600-59-09.
(259198)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
на Ко те жу 1, ком -
плет но на ме штен,
100 евра. (300),
„Ћур чић”, 063/803-
10-52. (1259198)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Ко те жу 1.
Тел. 063/738-56-42.
(259203)

КОМ ФОР НУ на ме -
ште ну гар со ње ру,
цен тар, ЦГ, и тро со -
бан, по лу на ме штен,
ета жно. 063/867-58-
19. (259206)

КО ТЕЖ, пра зан дво -
со бан стан у згра ди,
из да јем на ду же.
063/765-84-50.
(259214)

КО ТЕЖ 1, из да јем
пра зан дво со бан, ЦГ,
кли ма, IV спрат.
060/051-07-25.
(259262)

ИЗ ДЈЕМ пра зан стан,
Со да ра, ЦГ, I спрат,
на ду же. 066/494-
900. (259257)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
со ба ку хи ња, ку па ти -
ло, по лу на ме ште на,
по се бан сат, Ка ра -
ђор ђе ва. 064/994-13-
16. (259261)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Стре ли шту.
063/880-07-61.
(259263)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у стро гом
цен тру, I спрат, ЦГ,
кли ма, те ле фон, ин -
тер фон. Тел.
061/288-45-51.
(259269)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
дво ри шни стан ко ји
мо же да бу де и ра ди -
о ни ца. 061/679-94-
60. (259288)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан на

Стре ли шту. 064/153-
32-78, 062/322-863,
063/274-908.
(259304)

ТРА ЖИМ ци ме ра
или ци мер ку – из да -
јем гар со ње ру  у ку -
ћи. 060/761-11-81.
(259325)

ИЗ ДА ЈЕМ два сре ђе -
на по слов на про сто -
ра од 170 м2 и 75 м2

на Ја буч ком пу ту 43-
ц. 063/759-12-47.
(257167)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла
у Тр жном цен тру.
063/206-996.
(258097)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21
м2, бли зи на пи ја це,
Ла ва Тол сто ја.
013/333-058.
(258840)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен -
тар, 18 м2, изо ло ван,
из лог, кли ма, по вољ -
но, но во град ња.
063/752-04-00. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 34
м2, ужи цен тар, из -
лог, пар кинг.
063/301-073. 

ИЗ ДА ЈЕ МО по слов ни
про стор (кан це ла ри -
ја и ор ди на ци ја), у
Мак си ма 
Гор ког 20, за 
де та ље по зо ви те
063/338-388.
(258103)

ПРО ДА ЈЕМ леп 
ло кал, укњи жен, 
или ме њам 
за стан. 
Тел. 063/741-64-00.
(259155)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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ЛО КАЛ, адап ти ран
26 м2 + га ле ри ја, ТЦ
Змај Јо ви на 2, пре ма
Ње го ше вој про да јем.
064/963-60-06.
(259271)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це.
063/725-71-70.
(259280)

ХИТ НО по треб не
шнај дер ке. 063/517-
001. (СМС)

КА ФА НИ „Ђе рам”
по треб на ку ва ри ца.
062/478-394,
013/631-872. (4762)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне
же не за рад на ин ду -
стриј ским ши ва ћим
ма ши на ма. 064/191-
64-95. (256771)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и
де вој ке за рад на
шал те ру и за ро шти -
љем Ће ваб џи ни ци
„Ха ло Ле ско вац”.
Тел. 063/897-55-04.
(258242)

ПО ТРЕБ НЕ же не и
де вој ке за рад у ку -
хи њи,Ће ваб џи ни ци
„Ха ло Ле ско вац”.
Тел. 063/897-55-04.
(258242)

ПО ТРЕБ НЕ по сло во -
ђе, ше фо ви сме на
Ће ваб џи ни ци „Ха ло
Ле ско вац”. Тел.
065/896-39-78.
(258242)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у ау то-пе ри о -
ни ци. 063/135-28-32.
(258640)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по тре бан пи ца-мај -
стор и рад ни це за
па ла чин ке. 063/820-
87-61. (259067)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке
за рад у са ло ну ле по -
те – сту дио за сун ча -
ње. CV сла ти 
de_luxe_body@yahoo.com
. (259101)

ПО ТРЕ БАН по сла -
сти чар и пе кар ка.
062/404-144.
(259239)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и
од го вор ни љу ди за
по де лу ре клам ног
ма те ри ја ла. 064/241-
45-14. (258982)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло -
ну за стал ни рад ни
од нос, по треб на ис -
ку сна фри зер ка.
064/185-92-34.
(259118)

ПО ТРЕБ НА ис ку сна
фри зер ка за рад у
са ло ну му шко-жен -
ски. 060/055-25-121.
(259132)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
у слот клу бу Ken-
tucky. 064/474-74-47. 

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ „Те -
слић” по треб не рад -
ни це. 061/807-62-99. 

ПО ТРЕ БАН рад ник
за си то-штам пу, пр -
вен стве но са ис ку -
ством. 063/165-83-
93, 060/135-08-40.
(259223)

ПО ТРЕ БАН фи зич ки
рад ник за кла ни цу.
013/377-230,
064/643-41-22. 

ПО САО за пен зи о -
нер ке и же не ин ва ли -
де, ин тер нет, 
стра ни је зик.
063/878-40-52.
(259232)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у пе ка ри.
062/404-144.
(259239)

КО НО БАР по тре бан
ре сто ра ну у гра ду.
064/126-83-53.
(259247)

КУ ВАР по тре бан ре -
сто ра ну у гра ду.
064/126-83-54.
(259248)

КА ФЕ Фла мин го тра -
жи де вој ку за рад, са
ис ку ством. 
069/364-10-04. 

РЕ СТО РА НУ „Ба нат -
ски ку так” по треб на
по моћ на рад ни ца у
ку хи њи, са или без
ис ку ства. 
060/512-59-99.
(4762)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у „Шиш ће ва -
пу”, Жар ка Зре ња ни -
на. 064/960-44-21.
(259211)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ по тре бан
pizza мај стор, са ис -
ку ством. 063/868-54-
44. (259334)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ по треб ни
про дав ци до 25 го ди -
на, са или без ис ку -
ства. 060/320-30-41.
((259334)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у ки о ску бр зе
хра не у „Авив пар -
ку”. (259330)

ШЉУ НАК,  пе сак се -
ја нац од воз шу та ма -
лим ки пе ром, до два
ку би ка.  064/664-85-
31, 013/342-338
(СМС)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА:
Пан че во, ма шин ски
се че мо, вла жне зи до -
ве, га ран ци ја.
060/691-01-13.
(257640)

КО СИМ тра ву, ко -
ров, воћ ња ке и ба -
ште, вр ло по вољ но,
три ме ром. Зо ран,
061/683-67-48,
064/438-12-46.
(258069)

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,
угра ђу јем, по пра -
вљам. 063/882-25-09.
(258263)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње, 10 евра
дан, по зо ви те.
064/235-0815.
(258701)

БА ШТЕ орем и кул -
ти ви рам. 
063/855-92-70.
(258340)

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.
(258828)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац од 1 до 5 м³,
од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње.
063/771-55-44.
(258896)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње на ме -
шта ја, ду ше ка. На та -
ша, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(258982)

СРП СКИ је зик, при -
пре ма за при јем не
ис пи те. Пр ви час
бес пла тан, про фе -
сор ка. 
064/322-46-79.
(258750)

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.
(256615)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР,
оправ ке бој ле ра,
шпо ре та, ин ди ка то -
ра, раз вод них та бли,
ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(259062)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње
свих вр ста, кро во ви,
сти ро пор, ба ва лит,
фа са де. 063/869-80-
49. (259114)

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.
(257503)

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. (257503)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз бе -
ле тех ни ке, на ме шта -
ја, от куп се кун дар -
них си ро ви на. Јо ван.
061/616-27-87. 

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 351-073,
064/157-20-03.
(259153)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, од воз шу та
ма лим ки пе ром до
два ку би ка. 065/334-
23-38. (259025)

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. (258861)

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.
(258060)

МА ТЕ МА ТИ КА, при -
пре ма за по ла га ње
ма ле ма ту ре.
064/968-86-64. 

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ТВ-а, ИПТВ,
ан те на плус, итд.
064/866-20-70.
(259228)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре -
ма ње ста но ва.
061/412-44-50.
(259235)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, кр -
че ње, ко ро ва, ши ша -
ње огра де, сре ђи ва -
ње, ра до ви, све зе ле -
не по вр ши не, де сти -
на ци је. 063/844-61-
13. (259249)

МА ШИН СКО од гу -
ше ње  (су до пе ра, ве-
це шо ља, ка да, ла ва -
боа, слив ни ка, глав -
них вер ти кал них и
хо ри зон тал них це ви.
Бр зо, по вољ но, од 0
до 24 са та. 064/552-
41-46. Кне же вић.
(259259)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ зи дар -
ских  и бе тон ских ра -
до ва. 061/659-70-31,
064/866-25-76,
013/361-601.
(259267)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста -
ти сти ка, фи зи ка, ин -
фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. Цен -
тар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(259276)

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.
(259281)

БЕ ТО НИ РА ЊА ста за,
дво ри шта, раз би ја ње
бе то на, ру ше ња ку -
ћа, од но ше ње не по -
треб них ства ри, итд.
060/035-47-40.
(259291)

РА ДИ МО све фи зич -
ке по сло ве: ко ше ње,
ру ше ња ку ћа, шу па,
чи шће ња та ва на,
оба ра ње ста ба ла,
итд. 064/122-69-78.
(259291)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(258452)

КЛИ МА, сер ви си ра -
мо, уград ња, по вољ -
но. 064/520-48-80.
(259174)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва -
ње, кре че ње, фар ба -
ње сто ла ри је. Пен зи -

о не ри ма по пуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(259196)

ИЗ РА ДА, мон та жа,
кон струк ци ја ха ла,
бин де ра, ко ва них ка -
пи ја, огра да, тен ди,
гра ђе вин ска ли ма ри -
ја. 064/068-10-85.
(259205)

ВУК ША, 062/967-16-
21, ра дио би као фи -
зич ки рад ник, за
днев ни цу 15 евра.
(259218)

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
(259314)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ки пе ром:
шљу нак, пе сак, се ја -
нац, ри зла, шут.
063/246-368.
(258375)

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.
(259234)

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. 

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)

КА МИ ОН СКИ пре -
воз-ки пер, шљу нак,
пе сак, се ја нац, шут,
1.300 ди на ра.
062/355-154.
(258029)

ДЕ ПИ ЛА ЦИ ЈА мо -
дер ном тех ни ком и
мо дер ним пре па ра -
ти ма. за ка зи ва ње од
9 до 12. 061/209-94-
83. (256718)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске
ске ле, ме тал не под у -
пи ра че, ме ша ли це за
бе тон. 064/351-11-
73. (259177)

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

УСЛУГЕ
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

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

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребни радници

Аутомеханичар – 4 извршиоца.

CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну (

„Слу жбе ни гла сник РС” бр.135/04 и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та „ZF Е-Mobility d. o. o. Beograd”,

Омла дин ских бри га да 88 - 90, Бе о град - Но ви Бе о град,

под нео зах тев за од лу чи ва ње о по тре би из ра де про це -

не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пројекaт „ZF Е-Mo-

bility про из вод ни ком плекс за про из вод њу опре ме за

во зи ла”, на кат. пар це ли 9416/27  К.О. Пан че во, на те -

ри то ри ји гра да Пан че ва. 

      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -

та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве

Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 710 у

пе ри о ду од 04. до 13. ма ја 2018. го ди не рад ним да ном

од 10 до14 са ти.

      По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -

ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те -

вом.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА ЈАВ НОСТ

       Но си лац про јек та „ПА ПУ ЛИЋ”  д. о. о. Ка ра ђор ђе ва

2, Пан че во, под нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би

про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за Појекaт из град -

ње за тво ре ног скла ди шта, ха ле за об ра ду пу цво ла, Ул.

Пе ли стер ска, на кат. Пар це ли 11827/10 к.о. Пан че во.

      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -

та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве

Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 708, у

пе ри о ду од 03. до 14. ма ја 2018. го ди не рад ним да ном

од 10 до 14 са ти.

       По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -

ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

Гра до на чел ник гра да Пан че ва је за кључ ком број II-

06-020-2/2018-451 да на 23. 04. 2018. до нео од лу ку о

рас пи си ва њу

К О Н К У Р С А

ЗА СУ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ГРА МА И ПРО ЈЕ КА ТА

ОД ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА У ОБЛА СТИ 

ОМЛА ДИН СКОГ СЕК ТО РА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА 

ЗА 2018. ГО ДИ НУ

      Пра во уче шћа има ју ор га ни за ци је/удру же ња

гра ђа на ко ја су ре ги стро ва на на те ри то ри ји гра да

Пан че ва.

Рок за кон ку ри са ње на овом Кон кур су је до 3. но вем -

бра 2018. го ди не, од но сно до утро шка сред ста ва

опре де ље них за ову на ме ну.

      Ин фор ма ци ја о Кон кур су об ја вље на је на зва -

нич ној ин тер нет пре зен та ци ји гра да Пан че ва

www.pancevo.rs, на Пор та лу е-Упра ва, као и у ло -

кал ном не дељ ном ли сту „Пан че вац”.

      Фор му ла ри за кон ку ри са ње мо гу се пре у зе ти у

Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци јал на пи та ња

Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I,

спрат II, кан це ла ри ја 204, или са ин тер нет пре зен -

та ци је www.pancevo.rs. До дат не ин фор ма ци је мо гу

се до би ти пу тем те ле фо на 013/308-795, 013/308-906

или меј ла civilnodrustvo@pancevo.rs. При ја ве се

под но се елек трон ски на имејл адре су

civilnodrustvo@pancevo.rs. и у по јед ном при мер -

ку у ана лог ном (штам па ном) и ди ги тал ном об ли ку

(CD) пу тем по ште или пре ко Услу жног цен тра

Град ске упра ве Гра да Пан че ва, у за тво ре ној ко вер -

ти, са на зна ком: При ја ва на К О Н К У Р С ЗА

СУ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ГРА МА И ПРО ЈЕ КА ТА ОД

ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА У ОБЛА СТИ ОМЛА ДИН СКОГ

СЕК ТО РА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА ЗА 2018. ГО ДИ НУ Град

Пан че во Град ска упра ва гра да Пан че ва Трг Кра ља Пе -

тра I број 2 - 4 26000 Пан че во Се кре та ри јат за јав не

слу жбе и со ци јал на пи та ња Кан це ла ри ја за мла де

(кан це ла ри ја број 204)

      На по ме на: Ин струк та жа за за ин те ре со ва не би -

ће ор га ни зо ва на 11. 05. 2018. го ди не, у Ма лој са ли

зградe Град ске упра ве Гра да Пан че ва са по чет ком

у 11 са ти.

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма, при ја те љи -

ма и по зна ни ци ма да је 1. ма ја 2018. го ди не, у 87.

го ди ни пре ми ну ла на ша дра га

МИ ЛАН КА КЕ ВРЕ ШАН
1932–2018.

Са хра на је оба вље на 2. ма ја 2018, у 13 са ти, на
Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ке СО ЊА и ЉУ БИ ЦА 
с по ро ди ца ма и оста ла мно го број на род би на 

и при ја те љи
(63/259292)

По след њи по здрав

ба ка СЕ ЈИ

од уну ка МАР КА, ДА ЦЕ, МА РИ НЕ и БА ТЕ

(64/259242)

По след њи по здрав дра гој ба ки

од СЛА ЂЕ, СТЕ ФА НА, ЗО КЕ и МИ ЛА НА

(65/259293)

По след њи по здрав бра ту

ЉУ БИ

РА ДЕ и ЛЕН КА 

СА ВА НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(43/259242)

Чи ка Љу би ша, по ча ство ва ни смо што смо те има ли.

Веч но ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји ДРА ГО и АН ЂА

(51/259270)

По след њи по здрав бра ту

ЉУ БИ СА ВУ

Се стра ЈЕ ЛИ ЦА 

ГА ТА РИЋ с по ро ди цом

(52/259270)

По след њи по здрав чи ка 

ЉУ БИ

Си но вац ВЛА ДИ МИР

СЛА ДО ЈЕ ВИЋ 

с по ро ди цом

(53/259270)

По след њи по здрав дра гом чи ка

ЉУ БИ
Во ле те и у ср це те но си тво ји: ИКА, ОГИ, ЉИ ЉА НА 

и СЛО БО ДАН

(54/259272)

По след њи по здрав дра гој ком ши ни ци

МИ ЛАН КИ КЕ ВРЕ ШАН
По ро ди ца ЖУ ЈО ВИЋ

(71/259301)

По след њи по здрав ве ли ком рад ни ку и бор цу

МАР КУ ПЕТ КОВ СКОМ

Те шко је по ве ро ва ти да си стао на са мом жи вот ном по -
чет ку. Са о се ћа мо са бо лом нај бли жих.

Ко лек тив „Ну три конд”

(40/259233)

Ма р ко, у на шим си ср ци -

ма

МАР КO

ПЕТ КОВ СКИ

ФК ГЛО ГОЊ

(42/259237)

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. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(259207) 

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. 013/404-
560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(259207)

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.
(2589207)

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.
(259207)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
фа са де, сто ла ри ја.
064/317-10-05.
(259260)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви, ла -
ми нат. 062/976-18-
42. (259260)

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.
(259320)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом го ди шњу кар -
ту из да ту од АТП-а
Пан че во, на име Ми -
лој ка Ар сић.
(259140)

ОЗБИ ЉАН, 58 го ди -
на, же ли по знан ство
са озбиљ ном же ном
без оба ве за за рад
мо гу ћег бра ка.
061/284-93-81.
(259277)

АПАРТ МА НИ у цен -
тру Со ко ба ње, мо же
ва у чер. Тел. 063/426-
63-45. (258409)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра.
По вољ но. 063/709-
44-97. (259230)

По след њи по здрав бра ту

ЉУ БИ СА ВУ СЛА ДО ЈЕ ВИ ЋУ

Брат БРА НЕ СЛА ДО ЈЕ ВИЋ с по ро ди цом

(50/259270)

РАЗНО

ТУРИЗАМ

УСЛУГЕ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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По след њи по здрав бра ту

МИР КУ
КО ВА ЧЕ ВИ ЋУ

од се стре САВ КЕ 
с де цом

(12/259148)

По след њи по здрав бра ту

МИР КУ
КО ВА ЧЕ ВИ ЋУ
од се стре ЗО РЕ и зе та

ЗО РА НА 

(13/259148)

По след њи по здрав оцу

МИР КУ
КО ВА ЧЕ ВИ ЋУ

од си но ва НИ КО ЛЕ 
и НЕ НА ДА с де цом

(14/259148)

По след њи по здрав 

СЛО БО ДА НУ КА РИ ЋУ

од сна је ДУ ШАН КЕ, МИ О ДРА ГА и МИР ЈА НЕ 

с по ро ди ца ма
(26/259181)

По след њи по здрав на шем во ље ном

СЛО БО ДА НУ КА РИ ЋУ

од су пру ге РА ДОЈ КЕ, си но ва БО ШКА 

и НЕ БОЈ ШЕ с по ро ди ца ма

(27/259186)

НА ДЕ ЖДА ЈЕ ЛЕ СИ ЈЕ ВИЋ
По след њи по здрав дра гој се стри и тет ки од СИ НИ ШЕ

и ЂЕ ЂЕ с де цом и уну ча ди ма

(49/259231)

По след њи по здрав на шем дра гом

БО ШКУ МИ ЛО СА ВЉЕ ВИ ЋУ

1951–2018.

За у век ће мо те во ле ти и чу ва ти од за бо ра ва. 

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ГОР ДА НА, ћер ке АЛЕК САН ДРА 

и МА РИ ЈА НА и зе то ви СЛО БО ДАН и ДУ ШАН

(66/259296)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 1. ма ја 2018. пре ми нуо

СА ЗДИ ВЕЉ КО ВИЋ

1939–2018.

Во ље ни ни кад не уми ру све док жи ве они ко ји их се се ћа ју. 

По чи вај у ми ру и хва ла ти за све.

По след њи по здрав од су пру ге ЖИВ КЕ, ћер ке ВЕ СНЕ 

и СВЕ ТЛА НЕ, зе то ви БРАН КО и МИ КИ, уну ци БО ЈАН, НЕ МА ЊА,

ВУ КА ШИН, ОГ ЊЕН и АН ЂЕ ЛА и пра у нук ЂОР ЂЕ

(67/259298)

По след њи по здрав 

БО ЛЕ ТУ

од при ја те ља ФИ СКА 

и НАЦ КЕ

(72/259302)

По след њи по здрав при ја -

те љу

БО ШКУ

од СМИ ЉЕ 

и СТА НИ МИ РА

(73/259306)

По след њи по здрав дра гом ком ши ји

БО ШКУ МИ ЛО СА ВЉЕ ВИ ЋУ

од по ро ди це ЦР НО БР ЊА

(77/259310)

С ве ли ким бо лом и ту гом у ср цу оба ве шта ва -

мо да је 25. апри ла 2018, у 67. го ди ни, пре -

ми ну ла на ша дра га мај ка, све кр ва и ба ка

АУ РЕ ЛИ ЈА ЧА ВИЋ
1951–2018.

Са хра на је оба вље на 28. апри ла 2018, у 13
са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у
Пан че ву.

Ожа ло шће ни: си но ви ИВАН 
и СЛО БО ДАН, ћер ка ИВА НА, сна ја 

ИН ГРИД, уну ке АН ТО НЕ ЛА 
и АЛЕК САН ДРА као и оста ла род би на 

и при ја те љи
(84/259331)

По след њи по здрав дра гој

се стри и тет ки

АУ РЕ ЛИ ЈИ

ЧА ВИЋ

1951–2018.

Брат БО ЖОР ЈЕЛ

и бра та нац 

КРИ СТИ ЈАН 

с по ро ди цом

(85/259332)

СНЕ ЖА НА ТО МА ШЕ ВИЋ

Сне жа на, не ка те ан ђе ли чу ва ју, она ко ка ко си

ти зна ла чу ва ти и во ле ти све нас. Би ла си по нос

по ро ди це и Бо гу смо за хвал ни што смо те има ли.

Хва ла сви ма бли жњим на ука за ној по др шци.

По ро ди ца ТО МА ШЕ ВИЋ
(68/259299)

По след њи по здрав на шој во ље ној ћер ки, су пру -

зи и мај ци

СНЕ ЖА НИ

Мај ка МИ ЛАН КА, су пруг СЛО БО ДАН, 

син ВЛА ДИ МИР и ћер ке ТА МА РА и НА ТА ЛИ ЈА
(69/259299)

По след њи по здрав

СНЕ ЖИ

од по ро ди ца ЗА ЈИЋ

(74/259309)

По след њи по здрав 

СНЕ ЖИ 

од СРЕТ КА МИ ЈА ТО ВИ ЋА с по ро ди цом

(75/259307)

По след њи по здрав 

СНЕ ЖИ

од УРО ША МИ ЈА ТО ВИ ЋА с по ро ди цом

(76/259308)

По след њи по здрав дра гој сна ји

СНЕ ЖА НИ

од све кра, све кр ве и де ве ра

(70/259299)

СНЕ ЖА НА

Бол, ту га и се ћа ње на те -

бе ни ка да не ће не ста ти.

Твој те ча МИ ЛО ЈЕ 

и се стре СВЕ ТЛА НА 

и ЉИ ЉА НА

(62/

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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.

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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СА ША ВЕ ЧАН СКИ ВЕ ЧА
8. VIII 1969 – 27. IV 2018.

Љу бав ко ју си по да рио де ци – Ири ни и Да ни лу,

и нас бес крај но во лео и по што вао, вре ме не ле -

чи бол, а ту га не бри ше се ћа ње на те бе.

Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма во љен и ни кад

не за бо ра вљен.

Тво ја мај ка и та та
(9/259145)

СА ША
По след њи по здрав од

тво је дра ге те те и ње не

по ро ди це БЕ ЛИЋ

(10/259145)

27. апри ла 2018. пре ми нуо је наш дра ги

НИ КО ЛА ДО МА ЗЕТ

1936–2018.

Оти шао си нам из не на да, али ту га за то бом не је ња ва. Пам ти ће мо

те по осме ху и хра бро сти ко ју си оста вио за со бом и пре се лио у на -

ше ду ше, да та ко жи виш у на ма. 

Су пру га СО ФИ ЈА, си но ви ТО МА и МИ ЛЕ и ћер ка СЕ КА

с по ро ди ца ма

(16/259152)

По след њи по здрав дра -

гом

СА ШИ

од по ро ди ца БРА ТИЋ 

и ША РЕ НАЦ

(17/259145)

Наш

БО ШКО ЕР ДЕ ЉА НИН

1937–2018.
пре ми нуо је 24. апри ла 2018. го ди не. 

Ис пра ћај за кре ма ци ју оба вљен је 27.

апри ла 2018. го ди не, по ње го вој же љи, у

кру гу нај у же по ро ди це, на Но вом гро бљу

у Бе о гра ду.

Ожа ло шће ни: ње го ва по ро ди ца

(25/259178)

Из не на да нас је на пу сти ла на ша во ље на

ЛЕ ЛА ПА РУН

1954 –2018.

За у век ћеш оста ти у ср ци ма сво јих нај ми ли јих.

Ожа ло шће ни: су пруг БРАН КО, ћер ка ИВА НА 

са МА РИН КОМ, син МИ ЛАН са ЛИ ДИ ЈОМ 

и де цом
(30/259192)

По след њи по здрав за на -

шу во ље ну

ЛЕ ЛУ ПА РУН

1954–2018.

од МА РИН КА 

с по ро ди цом

(31/259192)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

СА ШИ 

ВЕ ЧАН СКОМ

Ста на ри згра де 

у Осло бо ђе ња 27

(36/25

По след њи по здрав 

СА ШИ ВЕ ЧАН СКОМ 

Кул тур ни цен тар Пан че во

(38/ф)

По след њи по здрав дра -

гом уја ку

НИ КО ЛИ 

ДО МА ЗЕ ТУ

БА НЕ и МИ РА 

с по ро ди цом

(39/259231)

По след њи по здрав дра -

гом оцу и де ди

АЛЕК САН ДРУ

ЈО ВИ ЋУ

16. XI 1933 – 27. IV 2018.

За у век ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Ћер ка МИ ЛИ ЦА 

с по ро ди цом

(44/259243)

ЈЕ ЛИ ЦА 

ПА РУН

Дра гој ко ле ги ни ци 

Ле ли по след њи по здрав

од ко ле га са штед ње

При вред не бан ке

Пан че во

(48/259267)

28. апри ла 2018. го ди не

пре ми ну ла је на ша су -

пру га, мај ка и ба ка, у 80.

го ди ни

СМИ ЉА НА

ЈАК ШИЋ

Са хра на је оба вље на 29.

апри ла 2018. го ди не на

пра во слав ном гро бљу у

Стар че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг

ВЕ ЛИ МИР, ћер ка 

МИ ЛИ ЦА, зет МИ ЋА 

и уну ке СА ЊА и ТА ЊА

с по ро ди ца ма

(55/259273)

По след њи по здрав дра гој

се стри и тет ки

СМИ ЉА НИ

ЈАК ШИЋ

од се стре СЛО БО ДАН -

КЕ, зе та МИ ЛЕН КА, 

се стри ћа ДРА ГА НА

и се стри чи не СЕ КЕ 

с по ро ди ца ма

(56/259274)

СМИ ЉА НА 

ЈАК ШИЋ
По след њи по здрав ни ни

од си нов ца ЈО ВЕ 

с по ро ди цом

(45/299254)

По след њи по здрав

ЛЕ ЛИ ПА РУН

од ИВА НА, ЈО ВАН КЕ,

ДА НИ ЈЕ ЛЕ, 

БРА НИ МИ РА

и МИ РО СЛА ВА

(79/259316)

СА ША ВЕ ЧАН СКИ
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

МИ КИ, АН ЂА, БО ЈА НА, ВЛА СТА и СТРА ХИ ЊА

(82/259326)

Во ље ном оцу, су пру гу, де ди и све кру

МИ О ДРА ГУ ШТУ ЛИ ЋУ

1941–2018.

Оста вио си мно го то га иза се бе, и до кле год те пам ти мо са на ма си.

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће са хра на би ти у че твр так, 3. ма -

ја, у 13 са ти, на Но вом гро бљу.

Си но ви МИ РО СЛАВ и ЗО РАН, су пру га СЛА ВИ ЦА, уну ци БО ШКО 

и ЂОР ЂЕ и сна ја ЈЕ ЛЕ НА
(87/259335)

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

ТРАЈ ЧЕ 

СТО ШИЋ

Про шло је већ два де сет

го ди на. Оста ћеш увек у

на шем се ћа њу.

Су пру га ЉУ БИ ЦА 

и син ЗО РАН

(5/259129)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН КО ЛА РИК

2015–2018.

Про шле су три ту жне го ди не без те бе, али ту га и бол оста ју у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(28/259189)

5. ма ја 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да ва ће -

мо го ди шњи по мен на шем во ље ном су пру гу, оцу

и де ди

ЉУ БИН КУ СТОЈ КО ВУ
Го ди на про ђе, а ми још не мо же мо да схва ти мо да

те не ма. Во ле ће мо те и чу ва ти успо ме ну на те бе.

Тво ји: су пру га ЈО ВАН КА, син ИВИ ЦА, ћер ка

ИВА НА, сна ха СЛА ЂА, зет ГО РАН и уну ци 

СО ФИ ЈА, ОГ ЊЕН и АЦА
(32/259197)

Не бле де се ћа ња на на ше нај ми ли је

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

ИВ КО             ЕР ЖЕ БЕТ             МИ ЛАН

1928–1968.                   1924–1986. 1950–2003.

Син и брат СТЕ ВАН с по ро ди цом

(34/259102)

3. ма ја на вр ша ва се че тр де сет ту жних да на от ка ко ни је

с на ма наш дра ги

МИ ЛАН ЗДРАВ КО ВИЋ
Уви јек ће те во ље ти тво ји нај ми ли ји

(35/259204)

10. ја ну а ра 2018. на вр ши -

ло се је да на ест го ди на

от ка ко  ни је с на ма наш

дра ги син, брат, се стрић

и стриц

ПРЕ ДРАГ 

ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ

Ње го ви нај ми ли ји

(37/259215)

СЕ ЋА ЊЕ

ВИК ТОР 
ДА МЈА НО ВИЋ
5. V 2004 – 5. V 2018.

С по но сом чу ва мо успо -
ме ну на Те бе.
Срећ ни смо што смо те
има ли.

Су пру га АНА, 
син ДЕ ЈАН и ћер ка

КЛА РА с по ро ди ца ма

(7/259137)

НЕ ДЕЉ КО ВРА НИЋ НЕ ЂА

„И не бо по не кад за пла че за они ма ко ји су оти -

шли, ка ко не би чо век. Без об зи ра  што не ка ср -

ца не ку ца ју ви ше, ми ко ји смо оста ли веч но ће -

мо их во ле ти  и чу ва ти као нај дра жу успо ме ну.

ХИП „Азо та ра” ана ли тич ка кон тро ла
(47/259264)

3. ма ја 2018. је че ти ри го -

ди не без на шег

АЛЕК САН ДРА

КР СМА НО ВИ ЋА

АЦЕ
Ту га, успо ме не, ди вље -

ње и за хвал ност што смо

би ли део ње го вог све та

ис пред вре ме на.

ГО ГА с по ро ди цом

(57/259276)

Ту жно се ћа ње на на шег

бра та

ВИК ТО РА 
ДА МЈА НО ВИ ЋА

5. V 2004 – 5. V 2018.
Вре ме ни је лек за за бо -
рав. Љу бав и успо ме не
оста ју за у век.

Тво је се стре ДУ ДА 
и ГО ГА с по ро ди ца ма

(58/259275)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛО РАД ОЖЕ ГО ВИЋ ЕЏА
1960–2014.

Ни смо те за бо ра ви ли! А ка ко би и мо гли? Са мо
смо ода бра ли да не при ча мо о те би, не спо ми ње -
мо те. Чу ва мо те као нај ве ће бла го скри ве но у ср -
цу. Та мо за бо рав не за ла зи. До та мо са мо ми пут
зна мо. Та мо од ла зи мо кад год те се за же ли мо. 

Су пру га РА ДА, си но ви МИ ЛОШ и МИ ХАЈ ЛО,
сна ја ВА ЊА и уну ка НИ КО ЛИ НА

(59/259282)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

АН КА 
МА РИН КО ВИЋ

1949–2014.
Мај ко, ка ко ми не до ста -
јеш, са мо ру ку да ми
даш, ка ко ми не до ста -
јеш, да ли знаш?

Ћер ка РА ДА, уну ци
МИ ЛОШ и МИ ХАЈ ЛО,

сна ја ВА ЊА и пра у ну ка
НИ КО ЛИ НА

(60/259282)

ДОЈ ЧИН
СТОЈ ЧИЋ

1993–2018.
Сјај ду ше тво је зра чи за -
у век.

Нај ми ли ји
(61/259286)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉИ ЉА НА 

НИ КО ЛИЋ 

ТИ НА

1961–1994.
Го ди не про ла зе, бол и

ту га оста ју.

Мај ка МА РИ ЈА и брат

ЗО РАН

(2/258864)

8. ма ја је го ди на от ка дa нас је на пу стио наш

ЗО РАН ОШЉА НАЦ

Ње го ва по ро ди ца

(78/259312)

У по не де љак, 7. ма ја 2018, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро -

бљу у Пан че ву,  да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој

ЈА ГОТ КИ КР СТИН

Ни је дан дан ни је про шао без су за и се ћа ња на те бе. Са на ма си све

вре ме, во ле ће мо те за у век. С љу ба вљу те чу ва мо у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг ДРА ГО МИР и си но ви ПЕ ТАР и ДЕ ЈАН

(81/259325)

СЕ ЋА ЊЕ

ВУ КО ТА На у ма

КО ПРИ ВИ ЦА

ди пло ми ра ни 

еко но ми ста

3. V 1994 – 3. V 2018.

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

по ро ди ца

(83/259329)

У уто рак, 8. ма ја 2018. на вр ши ће се го ди ну да на

от ка да нас је на пу стио наш

ЗО РАН РАС ТО ВАЦ

По мен ће се одр жа ти у су бо ту, 5. ма ја 2018. го ди -

не, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

По ро ди ца РАС ТО ВАЦ
(86/259333)

И ка ко да ље без те бе? Сна го на ша!

У на шим ср ци ма оста ћеш за у век, дра ги наш

РА ДО СЛА ВЕ ЗА ФИ РО ВИ ЋУ 

ЗА ФО

1953–2018.
Тво ји: ЉИ ЉА, СА ША, ГА ГА, МИ РО СЛАВ, НЕ ЦА,

ЈО ВА НА, АН ДРЕЈ, ПЕ ТАР и БО ЈА НА, твој брат

ДРА ГАН с по ро ди цом и ба ка ВЕ РА
(19/259160)

Дра гом на шем

РА ДЕ ТУ
по след њи по здрав.

Ње го ва уј на НА ДА, брат ПЕ ЦА и се стра ОЉА 
с по ро ди ца ма

(80/259322)
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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.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

6. ма ја 2018. го ди не на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко ни је с на ма

наш во ље ни и ду ша на ша

др СЛАВ КО ТО МИЋ

За у век си у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(1/258615)

4. ма ја 2018. на вр ша ва се го ди на од смр ти на шег

ЗДРАВ КА ШАР ЦА
1955–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.
Су пру га с де цом и та шта

(3/259013)

5. ма ја, на Пра во слав ном гро бљу, одр жа ће се че тр де се то -

днев ни по мен на шем во ље ном

МИ ЛА НУ БО ШКО ВУ

1957–2018.
Смрт не по сто ји за оне ко ји се во ле.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Био си наш ка мен те ме љац, на ша си гур ност.

Ма где био не ка те не бе ски ан ђе ли чу ва ју, јер си сво јом до -

бро том то за слу жио. 

Бол ни је у ре чи ма и су за ма већ у на шим ср ци ма у ко ји ма

ћеш за у век жи ве ти.

С ве ли ком ту гом: су пру га ЗО РИ ЦА - твој ан ђео чу вар

ка ко си знао увек да ка жеш, син ЗВЕ ЗДАН 

и ћер ка ЗВЕ ЗДА НА
(4/259113)

У су бо ту, 5. ма ја, у 11 са ти, на пра во слав ном гро -

бљу у Стар че ву, одр жа ће се ше сто ме сеч ни по -

мен мом дра гом су пру гу

ЗДРАВ КУ АН ГЕ ЛИ НУ

Су пру га ЈО ВАН КА
(6/259130)

9. ма ја би ће пет го ди на без на шег во ље ног су пру га, оца и де ше

ЖИ ВА ПЕ ТР ОВ ДУ ЧАН СКИ

1947–2013.
Вре ме не ле чи ту гу, ни ти љу бав про ла зи. Увек си с на ма, у на шим

ми сли ма, на шим сно ви ма. Не до ста јеш нам.

Тво ја по ро ди ца

(8/259143)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН МИ ХАЈ ЛО ВИЋ БУ ЦА
6. V 2003 – 6. V 2018.

Увек у на шим ср ци ма.
Ње го ви нај ми ли ји

(11/259146)

Се ћа ње на на ше дра ге

ДУ ДИЋ

ВА ЛЕН ТИ НА      ЂУР ЂА        МИ ЛИ ВОЈ

1966–2008. 1941–2017.           1941–2017.

Чу ва ју успо ме ну на вас по ро ди це ДУ ДИЋ, 

ПЕТ КОВ СКИ, РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ и БУ ДИ ША
(15/

5. ма ја 2018, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу, да је мо

тро го ди шњи по мен во -

ље ном

ДРА ГА НУ 

УР ШИ ЧИ ЋУ
14. XI 1945 – 5. V 2015.

Ожа ло шће ни: су пру га

ЈО ВАН КА и ћер ке МА ЈА

и НА ТА ША с по ро ди цом

(18/259148)

ЉИ ЉА НА 

ЧИ НИЋ

2000–2018.
Про шло је осам на ест ту -

жних и бол них го ди на

от ка да си тво ју ма му

оста ви ла, и ма ми ср це

ра ни ла.

Ма ма је са то бом.

(20/259163)

ВЕ РИ ЦА МИР КО ВИЋ

1939–2007.

За у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Ћер ка АЛЕК САН ДРА, се стра МИР ЈА НА, 

зет ФИ ЛИП и уну ци МИ ЛИ ЦА, КА ТА РИ НА

и ВЛА ДИ МИР
(21/259169)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН МИ ХАЈ ЛО ВИЋ
2003–2018.

С љу ба вљу и бо лом чу вам успо ме ну на те бе.
Тво ја се стра ДИЛ БЕР КА

(22/259170)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЛА ЗАР ДИ ВЈАК

6. V 1993 – 6. V 2018.

Не по сто ји вре ме ко је ће

убла жи ти наш бол, ни

ре чи уте хе за то бом.

Веч но ће те во ле ти и

жа ли ти тво ји нај ми ли ји

(23/259171)

1. ма ја на вр ша ва се шест го ди на от ка да ни је с на ма

СЛАВ КО ЦВР КО ТИЋ
1938–2012.

Про ла зе го ди не, али успо ме не на те бе оста ју трај но.
Су пру га и де ца

(24/259175)

5. ма ја, у 11 са ти, да ва ћу

по мен мом су пру гу.

ВЛА ДИ 

ПЕ ЈАЧ КОМ

Би ла сам во ље на и по -

што ва на, оста ћеш за у -

век у мом се ћа њу јер ти

то за слу жу јеш..

Тво ја ТИ НА

(29/259190/1)

5. ма ја на вр ша ва се пет го ди на от ка ко ни -

си с на ма

МА РИ ЈА НА ПЕТ КО ВИЋ

Не до ста јеш... мно го нам не до ста јеш!

Мај ка ВЕ СНА, отац МИ ЛО РАД, 

су пруг МАР КО, син СТРА ХИ ЊА,

се стра ЈА СМИ НА, зет ЗО РАН, се стри чи на

ЛА НА и се стрић ЛУ КА

(33/259220)

Тро го ди шњи по мен

РАЦ КО

Вре ме ко је про ла зи, ту -

жно је, се ћа ње на те бе

бол но је, али љу бав пре -

ма Те би веч на је.

Тво ји нај ми ли ји

(46/259258)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ВА СА КА ТИЋ

2003–2018.

При че о те би не пре ста ју.

Све пам ти мо и још увек нам ја ко не до ста -

јеш.

Су пру га ЉИ ЉА НА, син ГО РАН, ћер ка

ГОР ДА НА и унук ДУ ШАН

(49/259268)
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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)

По че так не де ље ће обе ле жи ти
озбиљ ни раз го во ри о по слу – о
про ме ни рад ног ме ста или о но -
вом по слу. Не жу ри те пре ви ше са
од лу ка ма. Оче куј те ма њи нов ча -
ни до би так.

Ви зна те ка ко да до ђе те до оно -
га што же ли те. Ма ло ми лом, ма -
ло си лом, ре ши ће те све што пла -
ни ра те, уз осмех. Нов ча ни при -
лив.

На пу ни те ба те ри је јер вас че ка
пра ви стам пе до већ кра јем сед -
ми це. Мно го са ста на ка и но вих
по знан ста ва, али и нео че ки ва -
них до би та ка.

По тру ди те се да из бег не те сва -
ки вид су ко ба с парт не ром, јер
ће све по че ти као убе ђи ва ње, а
за вр ши ће се као бур на сва ђа с
мо гу ћим да ле ко се жним по сле -
ди ца ма.

Од мо ри те се ка ко зна те и уме те.
Об у зео вас је не мир и не зна те ка -
ко да га се ре ши те. Ван ред ни нов -
ча ни при лив ће вас сми ри ти.

Сма њи те тро шко ве на ра зу ман
ни во. Из не над на по се та или пут
из ко ре на ће про ме ни ти ва ша
за ни ма ња и до не ти но ву ди на -
ми ку у по слу.

Рас по ло же ни сте и то се ви ди
на ва ма. Уз по др шку при ја те ља
или бли ских са рад ни ка на пра ви -
ће те ве ћи по мак у ка ри је ри. По -
ра ди те на свом иму ни те ту.

По ма ло са ња те, по ма ло спа ва -
те, али сно ви се оства ру ју. Ни -
шта ни је не мо гу ће. На по ма ло
чу дан на чин до ла зи те до нов ца.
Кра ћи из не над ни љу бав ни пут.

Про бај те да отво ре но раз го ва -
ра те и ре ша ва те про бле ме. Оче -
куј те до бар пе ри од, но ва по слов -
на при ја тељ ства и ван ред не при -
хо де. Мо гу ће пу то ва ње.

Фи нан сиј ска си ту а ци ја је ста -
бил на без об зи ра на ваш страх.
Мо жда је пра ви тре ну так за до -
но ше ње од лу ке о но вом по гла -
вљу жи во та. Тур бу лент но је сте,
али хра бро на пред.

Би ло би до бро ове сед ми це из -
бе ћи су ко бе ма ко је вр сте. Пре -
тво ри те се у шпи ју на и по сма -
трај те са мо из при крај ка. Од го -
во ри ће до ћи са ми по се би кад
се нај ма ње на да те.

Про бај те да се сми ри те и не ре -
а гуј те ис хи тре но. Кон крет них
про бле ма не ма те, осим же ље да
све бр зин ски ре ши те. Не ло ми те
ства ри пре ко ко ле на.

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
28. мар та: Да ни је лу – Зо ри ца Ни ко лић и Пе ри ца Стан ко вић; 7. апри ла: Еми -

ну – Ва лен ти на Дуп ски и Алек сан дар Јан ков; 11. апри ла: Ми ли цу – Алек сан -

дра Ви ри је вић и Иван Ба бин; 16. апри ла: Ли ди ју – Ди а на Ла у ра Ву ко вић и

Ду шко Пе тро вић; 17. апри ла: Иву – Ма ри ја и Иван Кли су ра; 19. апри ла: Са -

ру – Бо ја на и Бо јан Дач ко вић, Ла ну – Дра га на и Ду шко Ја ћи мо вић.

До би ли си на
1. апри ла: Де спо та – Да ни је ла Махлман и Ал берт Фер ди нанд Де тлев

Махлман; 15. апри ла: Фи ли па – На та ша Бо ди и Фи лип Ал фел ди; 17. апри -

ла: Лу ку – Ми ле на и Ми љан Ву ко вић, Алек су – Јо ва на и Мар ко Да мја нов,

Ву ка – Са ња и Не над Сто ја но вић; 18. апри ла: Ге ор ги ја – Јо ва на и Бо ба

Ма лен ко вић, Ђор ђа – Ве сна То до ров и Алек сан дар Ба шић.

ВЕН ЧА НИ

21. апри ла: Ду ши ца Чи кош и Са ва Мо до шки, Та ња Мар ти но вић и Не над

До брић, Јо ва на То до ров и Ми ли во је Ве се ли но вић, Та ма ра Стој чић и Пре -

драг Ни нић, Алек сан дра Ста вров и Алек сан дар Ни ко лић, Ду брав ка Пе ри -

шић и Игор Ђи но вић; 22. апри ла: Со фи ја Јо ва нов и Мар ко Гво зде но вић,

Ја сми на Mом чи ло вић и Ни ко ла Бун да ло, Да ни је ла Де сан чић и Не ма ња

Крањц, Је ле на Двор ни чић и Ми лош Сто ја но вић; 26. апри ла: Ра до ван ка То -

до ров и Иван Пе тро вић, Бе ка Ке сић и Ђерђ Олах, Ма ри ја Гру јев ски и Зо -

ран Ни ко лић, Ми ли ца Си мо вић и Игор Ви тас.

УМР ЛИ

18. апри ла: Љи ља на Илић (1930); 19. апри ла: Ста на Ро ман дић (1934),

Да ни ца Ко ва че вић Га рај (1938), Стан ко Фи ли пов (1950), Сре до је Пе тр ов

(1946); 20. апри ла: Ко ста Пе тров (1939), Цве та Но ве ски (1941), Гор јан ка

Сте ва нов (1944); 21. апри ла: Мом чи ло Бо жо вић (1940), Ми ро слав Ми лић

(1938), Пе тар Лон чар (1930), Ми ро слав Ћи рић (1955); 22. апри ла: Го ри ца

Де чов (1966); 23. апри ла: Бо ри слав Пе тр ов (1928), На де жда Је ле си је вић

(1951), Вал тер Пе зељ (1931), Ми ло рад Ши ник (1923), Дра ги ца Бла го је вић

(1942), Ева Бре зник (1962), Кор не ли ја Јо ва но вић (1943), Љу би ца Ан тић

(1937); 24. апри ла: Не над Тер зић (1962), Гор да на Алек сић (1942), Гро зда

Ди вљак (1929); 25. апри ла: Је ли ца Па рун (1954), Ау ре ли ја Ча вић (1951);

26. апри ла: Мир ко Ко ва че вић (1952), Јо ван Га ври лов (1947), Ра до слав За -

фи ро вић (1953). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ко њи ћев скок:Љу бав се са сто ји од јед не ду ше ко ја на -

ста њу је два те ла. Ана грам у сти ху: Ки не ски зид. Ми ни укр ште ни ца:

пред го вор, ра ди о ни ца, иден ти тет, ча ма, ка на, Ерин, слан. Скан ди -

нав ка: Ср би јан ка, Мир сад, ре, Ера то, Мур, т, на, ки но, ши, Ма ри,

пре за по сле ност, ре па, атле ти чар, сд, По кра јац, ња, а, на ста вак, реч.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

КОЊИЋЕВ СКОК АНАГРАМ У СТИХУ
Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског

ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до би ће те јед ну

му дру ми сао хе лен ског фи ло зо фа Ари сто те ла о љу ба ви.

ЉУ- НА- -ДНЕ ДВА -СТО-

ЈЕ- ТЕ- СА- -ЈА ДУ-

-СТА- -БАВ -ШЕ, -ЈИ -ЈЕ

-ЛА. ОД -ЊУ- СЕ КО-

НАЈ ВЕ ЋА

ГРА ЂЕ ВИ НА

КЕКС И ДИ ЗНИ,

дру же мој,

нео би чан

то је спој,

ко ји кри је

не што лу до:

не и мар ско 

свет ско чу до.

ИГРАО У РК
„ДИНАМО”
ПАНЧЕВО

Снежни
нанос

Регионални
интернет
регистар

(скр.)

ЊЕГОВО
ИМЕ

Једнака
Узвик
бола

Акционарско
друштво

(скр.)

Симбол
азота

Проглашење
за цара

Префикс са
значењем:
ваздушни 

Житељка
Србије

Муслиман-
ско мушко

име

Музичка
нота

Планина у
Србији

Муза 
лирског

песништва

Глумац
Роџер

Путописац
(Феликс)

Ознака за
тону

Предлог

ТВ редитељ
(Здравко)

Биоскоп

Пушчано
тане

ПРОФЕРСОР
ФАКУЛТЕТА
ФИЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ

Груди,
недра

Низ, 
серија

Спев, 
епос

Амерички
музичар
(Френк)

Први 
вокал

Ауто-ознака
Шида

Војни савез

Тенисер
(Енди)

Гредица у
врту

Интрига,
сплетка

Презаузетост
послом

Индустриј-
ска биљка

Врста
спортисте

Основни
суд (скр.)

Ауто-ознака
Смедерева 16. слово

азбуке

Глас 
магарца

Ознака за
полупречник

Раставни
везник

Продужетак
Део 

реченице

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВО ДО РАВ НО: 1. увод ни текст на уч ног или књи жев ног де ла, 2. рад на

про сто ри ја за на тли је, 3. исто вет ност, јед на кост, по ду да ра ње (лат.), 4.

до са да, ча мо ти ња – укра сна троп ска биљ ка, 5. по со љен.

УС ПРАВ НО: 1. крат ке при по вет ке, 2. ра ди о ло ка тор, 3. на ку пље на

теч ност у тки ву (лат. мн.), 4. осни вач Цр ве ног кр ста (Ан ри), 5. при -

пад ник ста рог гер ман ског пле ме на, 6. вр ста по лу дра гог ка ме на, 7.

мар ка је сти вог уља, 8. ме ри ло зна ња уче ни ка и сту де на та, 9. вр ста

троп ске пал ме.

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ



Нај ве ћу па жњу 
при ву кла ве ли ка
„еко ло шка" по вор ка
ма ски ра не де це

И ово го ди шњи „Да ни До си те -
ја", ко је сва ке го ди не у овом
пе ри о ду сла ви шко ла на зва на
по јед ном од нај ве ћих срп ских
про све ти те ља, би ли су ис пу ње -
ни ра зно ли ким до га ђа ји ма, на
не из мер ну ра дост омо љич ких
уче ни ка и пред шко ла ца.

Нај пре су сре ду, 25. апри ла,
упри ли че на спорт ска ме ђу о де -

љењ ска над ме та ња у ра зним
ди сци пли на ма, а нај ин те ре -
сант ни је су би ле „Игре без гра -

ни ца", по ли го ни спрет но сти,
рва ње, сто ни те нис и од бој ка -
шка и ко шар ка шка над ме та ња.

На ред ног да на, у пре пу ном
До му кул ту ре, при ре ђе на је све -
ча на ака де ми ја у част До си те ју
Об ра до ви ћу, на ко јој је удар но
ме сто, што је и ло гич но, има ла
драм ска ми ни ја ту ра по све ће на
том ве ли ком срп ском про све ти -
те љу, у из вед би уче ни ка ви ших
раз ре да. Ни су из о ста ле ни ре -
ци та ци је, пле сне и му зич ке тач -
ке, мју зи кли и драм ски ко ма ди
на ен гле ском је зи ку. Ве ли ке сим -
па ти је по бра ли су пр ва ци са сво -
јим дра ма ти за ци ја ма ба сни.

Ипак, све тач ке под јед на ко
су про пра ће не бур ним апла у -
зи ма, а исто је би ло и ка да су
чи та на име на уче ни ка ко ји су
по сти гли успе хе на пред мет -

ним так ми че њи ма. До де ље на
је и на гра да за нај бо љи ли те -
рар ни рад на кон кур су „Је ле на
Та на си је вић", и то уче ни ци оде -
ље ња V-2 Јо ва ни Жи ва но вић.

Као и про те клих го ди на, у
пе так, 27. апри ла, одр жан је
тра ди ци о на лан „Еко ло шки
кар не вал", на ко јем су, по ред
омо љич ких уче ни ка и пред -
шко ла ца, го сто ва ла и де ца из
су сед них шко ла - Ива но ва,
Бре стов ца, Пло чи це, Стар че -
ва и Ка ча ре ва.

Ве се ла ша ре на по вор ка од
не ко ли ко сто ти на пре слат ких
ма ли ша на на пра ви ла је круг
од школ ског дво ри шта, пре ко
пар ка и цен тра се ла, да би се
вра ти ла на старт ну по зи ци ју.
Та мо је, на о чи глед број не пу -
бли ке, сва ка од кар не вал ских
гру па из ве ла по јед ну ве о ма
зах тев ну ко ре о гра фи ју.

А сли ка го во ри не у по ре ди во
ви ше од ре чи... 

ат  мос фе ри од лу чи ли да
про ве ду пра зник у ла га ном
рит му.

бе ди ли ро штиљ, а у див ној опу -
ште ној ат мос фе ри ужи ва ли су
и бе ба Со фи ја и ма ли Сте фан.

По ред из лет ни ка, би ло је и
оних ко ји су „пра зних ру ку”, из
чи сто ре кре а циј ских раз ло га,

Пан чев ци во ле при ро ду
Ме ђу пр ви ма ко ји су за у зе ли
по зи ци ју у де бе лом ’ла ду би ла
је по ро ди ца Ста но је вић с Ко -
те жа – Ми лан и Ја сми на с пе -
то го ди шњом ћер ком Аном. Они
су све до ма ћин ски при пре ми -
ли за до ла зак при ја те ља из Бе -
о гра да – од ки фли ца до чај них
ко ба си ца. Ина че, Ста но је ви ћи
не што и не во ле пре те ра ну гу -
жву, не ма ју оби чај да ро шти -
ља ју, а ра ни је су за овај пра -
зник, ре ци мо, уо би ча ва ли да
скок ну до зоо-вр та или Аде.

Не што да ље се ло ци ра ла ве -
ћа гру па ма ма и де це. Јед на
од њих, Ђур ђи ца Не дељ ко вић,
са си ном Уро шем, и то ком
остат ка то пли јег де ла го ди не
во ли да про во ди вре ме у „на -
род ња ку”. Ово је, ипак, би ла
спе ци јал на при ли ка, па је дру -
штво би ло ве ће и, та ко ђе, из
ра зних ме ста. Та ко је Бе о гра -
ђан ка Ре на та Пе тро вић пр ви
пут ов де, и то за јед но с де цом
Лен ком, Јо ва ном и Ми ла ном,
и оду ше вље на је ви ђе ним, као
и Ду ши ца Па вло вић из Вр шца,
са ћер ком Ср ном, ко јој је то
дру ги пр во мај ски до ла зак у
Пан че во.

Јед ну од „пе чу ра ка” за по се -
ли су и Ђор ђе ви ћи. Ива на не
про пу шта го то во ни је дан дан
да не ужи ва у зе ле ни лу овог
жи во пи сног пар ка. Она и Са -
ња, ко ја је у бла го сло ве ном
ста њу у осмом ме се цу, при -
пре ми ле су ве ли ки део хра не,
док су Јо ван Ђор ђе вић и ње -
гов кум Иван Па вло вић обез -

Петак, 4. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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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.

Мице
Пре слат ки, здра ви ма -
чи ћи, ро ђе ни сре ди ном
мар та, тра же но ве до мо -
ве, а у об зир до ла зе са мо
озбиљ ни и од го вор ни љу -
би те љи ко ји има ју усло -
ве за удо мља ва ње.

Ме ђу овим ве се лим и
раз и гра ним ле по та ни ма
има и муж ја ка и жен ки, а све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до -
би ти на те ле фон 064/83-45-280.

Малиша
Овај шме кер има че ти ри ме -
се ца и тре нут но жи ви с ма -
мом и се стром у при вре ме -
ном сме шта ју у Стар че ву.

Ма ли ша је ве о ма па ме тан
и ак ти ван, па ни ка ко ни је за
ла нац, ни ти за стал но др жа -
ње у бок со ви ма или шу па ма.

Кон такт-те ле фон је
062/204-573.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Иа ко је Пр ви мај као пра зник
ра да на стао из са свим дру га -
чи јих по бу да – у знак се ћа ња
на хи ља де рад ни ка ко ји су 1886.
го ди не у Чи ка гу де мон стри ра -
ли тра же ћи осмо ча сов но рад -
но вре ме, да нас у на шем дру -
штву ма ло ко ха је за те вред -
но сти.

С тим у ве зи, ово пра зно ва -
ње се углав ном сво ди на пик -
ник у при ро ди, уз го то во не из -
бе жан пре то вар же лу ца, а не -
рет ко и на шен лу че ње, па и ба -
ха ће ње.

Но има и при стој них ме ста
где се на ми ру мо же че сти то
окре пи ти ду ша. У на шем окру -
же њу то је сва ка ко На род на ба -
шта.

Је дан од нај леп ших пан че -
вач ких ку та ка нео спор но је
На род на ба шта. Та при род на
оа за да ти ра још из 1829. го -
ди не, ка да је бри гад ни ге не -
рал Ми хо вил Ми ха ље вић, та -
да шњи упра ви тељ гра да, ко -
ји нам је не бро је но до брог
оста вио у ама нет, до шао на
иде ју да се по шу ми и озе ле -
ни по ме ну ти по тез од пет на -
е стак хек та ра.

Иа ко је ово ме сто пре жи вља -
ва ло успо не и па до ве, у по след -
њих де се так го ди на ва жи за је -
дан уре ђен про стор, као ство -
рен за пот пу ну ре лак са ци ју те -
ла и ду ше.

На про сто, чо век та мо очас
по сла за бо ра ви да је сву да уна -
о ко ло ур ба на вре ва.

Мир но и без пре те ри ва ња
Мно ги су у том из да шном
рас цве та лом ам би јен ту и
при стој ној, ци ви ли зо ва ној

ПР ВИ МАЈ УСРЕД ГРА ДА

ЛА ГА НИ УРА НАК У НА РОД НОЈ БА ШТИ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

И ни је то био кла си чан ура -
нак, јер за раз ли ку од дру гих
при клад них ло ка ци ја, ов де је

стро го за бра ње но па ље ње ва -
тре, а са мим тим и „кре ми ра -
ње жи во тињ ских оста та ка”, па
ни је би ло пре ви ше „мо ти ва ци -
је” да раз не „бри га де” на гр ну
ова мо од пра ско зор ја.

Ко се та мо на шао у сви та ње,
мо гао је за те ћи не ко ли ци ну ше -
та ча и ре кре а ти ва ца у зно јем
по лу на то пље ним ма ји ца ма на
тар тан ста зи или тек по ко јег
из лет ни ка ис под „пе чу ра ка”
скри ве них у рас ко шном зим -
зе ле ном или ли сто пад ном др -
ве ћу.

У тим ју тар њим ча со ви ма
при мат је др жа ло хор ско гр го -
ље ње гу гу та ка, али ка ко је вре -
ме од ми ца ло и „зве зда” за гре -
ва ла ва здух, све је би вао гла -
сни ји људ ски жа мор.

У ОМО ЉИ ЦИ ЗА ВР ШЕ НИ „ДА НИ ДО СИ ТЕ ЈА”

Раз дра га на ли ца ма лих кар не ва ли ста

до шли у На род ну ба шту, по пут
брач ног па ра Ве сне и Ду ша на
Не дељ ко ви ћа, ко ји ову да про -
ше та ју го то во сва ко днев но.
Слич но као и је тр ве Зо ра и Сла -
ви ца Лон чар са Стре ли шта, чи -
ја је ме ра по три кру га (од по
не што ви ше од ки ло ме тра).

А та кав вид пра зно ва ња мо -
жда ни је пре те ра но атрак ти ван,
али је са свим по у зда но нај бо -
љи за ор га ни зам...



На Пр вен ству Ср би је у га -
ђа њу из се риј ске ва зду шне
пу шке по Ц-про гра му, ко је
је одр жа но про шлог ви кен -
да, на сту пи ло је два на ест
стре ла ца СД-а „Пан че во
1813”, док се на шам пи о на -
ту др жа ве по Б-про гра му
над ме та ло шест пи о ни ра из
на шег гра да.

Еки па пан че вач ких ју ни о -
ра осво ји ла је дру го ме сто, у

са ста ву Ђор ђе Јов че вић (че -
твр ти у по је ди нач ној кон ку -
рен ци ји), с 360 кру го ва, Алек -
са Ра ко њац (349) и Алек сан -
дар Па вло вић (344 кру га). Са -
мо је да на ест кру го ва де ли ло
је тим из Пан че ва од злат ног
од лич ја.

Се ни ор ски тим СД-а „Пан -
че во 1813” за у зео је тре ће ме -
сто у ве о ма ја кој кон ку рен -
ци ји од 17 еки па, а чи ни ли

су га Га бри јел Да у то вић (че -
твр ти у по је ди нач ном над ме -
та њу), с 373 кру га, Ђор ђе Јов -
че вић (365) и Да ли бор Па -
вло вић (359 кру го ва).

Мла де еки пе пи о ни ра и пи -
о нир ки оства ри ле су со лид -
не ре зул та те и пред њи ма је
све тла бу дућ ност у на ред ном
пе ри о ду.

Алек са Ра ко њац је пу цао
од лич но по се ри ја ма, имао је

укуп но 181 по го ђе ни круг и
ве ли ке шан се за ме да љу, али
је овог пу та ипак остао без
тро фе ја.

Школ ским пр вен ством Вој -
во ди не – СО ШОВ у Но вом
Са ду, 17. ма ја, за вр ша ва се
се зо на га ђа ња из ва зду шног
оруж ја и по чи њу при пре ме
за так ми че ња из ма ло ка ли -
бар ске пу шке и пи што ља ве -
ли ког ка ли бра.

Пр вен ство Ср би је у спринт-
-ду а тло ну одр жа но је 29. апри -
ла на Бе о град ском сај му. Уче -
сни ци су се над ме та ли у тр ци
ко ја се са сто ја ла од пет ки ло -
ме та ра тр ча ња, два де сет ки -
ло ме та ра во жње би ци кла и
2.500 ме та ра тр ча ња. Три а -
тлон клуб Та миш се пред ста -
вио с 32 так ми ча ра, ко ји су
осво ји ли три на ест ме да ља.

У над ме та њу по чет ни ка
Сте фан Бир ка је за слу жио
злат но, а Ана Ко стић осво ји -
ла је сре бр но од лич је. Во јин
Да ви до вић је био нај бр жи у
тр ци мла дих на да, док је
Алек са Ке жић дру ги сти гао
на циљ. Ни ко ла Га ло вић је
три јум фо вао у над ме та њу на -
да, а Лу ка Гли го рић је за слу -
жио сре бр ну ме да љу. Ања Да -
ви до вић је по бе ди ла у тр ци
ју ни ор ки, док се у ис тој ка те -
го ри ји Вла ди мир Ко ка нов
оки тио брон за ним од лич јем.

Да ри ја Ђор ђе вић је би ла
нај бр жа у елит ној тр ци, док
је у ап со лут ној кон ку рен ци -
ји, у ко јој су се над ме та ле де -
вој ке свих ка те го ри ја, Ања
Да ви до вић осво ји ла нај сјај -
ни је од лич је, а Да ри ја Ђор -
ђе вић сре бро. У гру пи так -
ми ча ра од три де сет јед не до
че тр де сет го ди на по бе дио је
Фи лип Ру да ко вић, а Мар јан
Лу кић био је нај бр жи у тр ци
ве те ра на до пе де сет го ди на.

По ред дис тан ци ко је је тре -
ба ло са вла да ти тр ча њем и во -
жњом би ци кла, так ми ча ри ма
су до дат ни про блем пред ста -
вља ли и јак ве тар, али и нео -
бич но ви со ка тем пе ра ту ра за
ово до ба го ди не. Ипак, чла -
но ви ТК-а Та миш и овог пу та
су по ка за ли да се труд и вре -
дан рад ис пла те. Се зо на се на -
ста вља већ 5. ма ја, ка да ће на
Ко шут ња ку би ти одр жа на тр -
ка СТУ ку па у крос-ду а тло ну.

Ди на мо по бе дио
Вој во ди ну, па 
по ра жен у Ни шу

По др шка с три би на
пре ко по треб на

За хук та ва се бор ба за ти ту лу
ру ко мет ног шам пи о на Ср би је.
Пан че вач ки Ди на мо је по сле
по чет ног три јум фа над ша бач -
ком Ме та ло пла сти ком од и грао
два, мо жда и нај ве ћа дер би ја.
И то за све га 48 са ти! Нај пре је
у че твр так, 26. апри ла, у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту го сто -
вао пе то стру ки шам пи он на ше
зе мље, но во сад ска Вој во ди на,
а са мо два да на ка сни је мом ци
ко је пред во ди тре нер Иван Пет -
ко вић го сто ва ли су у Ни шу, где
су од ме ри ли сна гу с глав ним
кон ку рен том за осва ја ње ти ту -
ле пр ва ка – до ма ћим Же ле -
зни ча ром.

Ду ел про тив Но во са ђа на при -
ву као је у пан че вач ки „храм
спор та” ско ро 1.000 по кло ни -
ка игре с ле пљи вом лоп том.
Са ста ли су се зва нич ни шам -
пи он и ви це шам пи он Ср би је,
уче сни ци СЕ ХА ли ге, ти мо ви
с бо га том тра ди ци јом... Све
је би ло спрем но за ве ли ки
окр шај. Пан че вач ки „ву ко ви
с Та ми ша” у ре ги о нал ном над -
ме та њу два пу та су „ту кли”

„цр ве но-бе ле” из Срп ске Ати -
не, ови су им уз вра ти ли у фи -
на лу по кра јин ског ку па, али
про шлог че тврт ка ни су има ли
ни нај ма њу шан су да оства ре
по вољ ни ји ре зул тат: Ди на мо –
Вој во ди на 28:24 (11:10).

Пан чев ци су од са мог по чет -
ка утак ми це за и гра ли офан -
зив но, па су Бу њев че вић, Ша -
по њић, Мир ко вић и Пи ли по -
вић већ у осмом ми ну ту, при
ре зул та ту 4:1, при мо ра ли тре -
не ра го сти ју да за тра жи тајм-
аут. Но во са ђа ни су по сле то га
ус пе ли да се кон со ли ду ју, да
из јед на че на 5:5, а по том и да
по ве ду са 6:7. Усле ди ла је не -
из ве сна за вр шни ца пр вог по -
лу вре ме на у игри гол за гол,
али су у са мом фи ни шу Ди ми -
три је вић и Жу јо вић би ли пре -
ци зни, па су свом ти му до не ли
ми ни мал ну пред ност.

Же сто ка бит ка на те ре ну од -
ви ја ла се и у дру гом по лу вре -
ме ну. Ри ва ли се ни су ште де ли,
све је пр шта ло од ду е ла, а по -
че так дру гих три де сет ми ну та
до нео је осет ни ју пред ност до -
ма ћим ру ко ме та ши ма, ко ји су
по ве ли с 13:10. У 46. ми ну ту
Вој во ди на се при бли жи ла на
19:18, а он да је Иван Дис тол
од лич но пре се као је дан на пад
го сти ју и упо слио хи тро но гог
Па вла Бан ду ку, ко ји је по сти -
гао гол за вођ ство Ди на ма од
20:18, али и еруп ци ју оду ше -
вље ња у ха ли. Ка ко је вре ме
од ми ца ло, „жу то-цр ни” су по -
ста ја ли све си гур ни ји, а го сти
су по че ли да по су ста ју. По сле
по гот ка Ива на Ди ми три је ви ћа
за 23:20 и сјај не од бра не Ни -
ко ле Ра до ва но ви ћа, тре нер Ди -
на ма Иван Пет ко вић узео је
тајм-аут. То се ис по ста ви ло као
од ли чан по тез, јер је Урош Еле -

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

НА РЕ ДУ ЈЕ ПАР ТИ ЗАН

зо вић већ у сле де ћем на па ду
по го дио мре жу ри ва ла за 24:20.

Вој во ди на ни је има ла ви ше
ни сна ге ни мо ћи да уз вра ти.
Све што је ње ним ру ко ме та -
ши ма пре о ста ло, би ло је да че -
сти та ју у овом тре нут ку бо љем
ри ва лу.

– Че сти там Ди на му. Мој ко -
ле га Пет ко је на пра вио из ван ре -
дан тим и ра ди од ли чан по сао.

Же лим му мно го сре ће у на -
став ку плеј-офа – спорт ски је
че сти тао про тив ни ку тре нер
Вој во ди не Бо рис Ро је вић.

Пан чев ци су овај меч од и -
гра ли у са ста ву: Жу јо вић (два
го ла), Пи ли по вић (три), Ди -
ми три је вић (три), Бу њев че вић
(че ти ри), Ра да но вић, Сто ја но -
вић, Еле зо вић (два), Мир ко -
вић (три), Пра ли ца, Пе тро вић,
Дис тол, Ба ру џић (је дан), Сла -
ву љи ца, Ра до ва но вић, Бан ду -
ка (че ти ри) и Ша по њић (шест
го ло ва).

– Пре су ди ла је ве ћа ро та ци -
ја игра ча. Че сти там мо јим мом -
ци ма, све што смо се до го во -
ри ли, спро ве ли су у де ло. Би ла
је то те шка утак ми ца, ко ја се,
си гу ран сам, не ће мно го раз -
ли ко ва ти од оста лих у овом
плеј-офу. Свих шест ти мо ва
ко ји су се пла си ра ли у за вр -
шни цу шам пи о на та то и за -
слу жу ју, па је пред на ма за и -
ста те жак по сао. За хва љу јем и
пу бли ци, ко ја је до шла у ве -
ли ком бро ју да нас по др жи, а

ве ру јем да ће та ко би ти и у
су бо ту, ка да нам у го сте до ла -
зи бе о град ски Пар ти зан – ис -
та као је тре нер Ди на ма Иван
Пет ко вић.

Са мо два да на ка сни је, већ у
су бо ту, 28. апри ла, Бран ко Ра -
да но вић и ње го ви са и гра чи би -
ли су на но вом, мо жда и нај ве -
ћем ис ку ше њу у до са да шњем

шам пи о на ту. Жреб их је во дио
у Ниш, на мег дан са, пре ма
про це на ма ру ко мет них струч -
ња ка, глав ним фа во ри том за
шам пи он ски ло вор. Дер би пр -
вен ства од и гран је у са ли ОШ
„Ду шко Ра до вић” (!?), пред око
700 по се ти ла ца, а у та квом ам -
би јен ту бо ље су се сна шли до -
ма ћи ру ко ме та ши: Же ле зни -
чар –Ди на мо 30:25 (16:12).

Очи глед но је би ло да Пан -
чев ци ни су ус пе ли та ко бр зо
да се опо ра ве по сле же сто ког
окр ша ја с Вој во ди ном, што су
од мор ни је Ни шли је уме ле да
ис ко ри сте. Ру ко ме та ши Ди на -
ма на пра ви ли су не ко ли ко тех -
нич ких гре ша ка, про ма ши ли
су и два пе на ла и не ко ли ко зи -
це ра, али тре ба на по ме ну ти и
то да су има ли и чак 18 ми ну -
та ис кљу че ња.

Дер би у Ни шу је био и про -
шао. Ни ти би по бе дом Ди на мо
обез бе дио ти ту лу, ни ти овај по -
раз тре ба то ли ко да пе че. До
кра ја плеј-офа има још мно го
да се игра и ако се из ву ку по у ке,
не тре ба сум ња ти у крај њи ис -
ход. Већ у су бо ту, 5. ма ја, у Ха лу
спор то ва на Стре ли шту сти же
бе о град ски Пар ти зан. Пред ру -
ко ме та ши ма Ди на ма је но ви те -

жак ис пит, али уз ве ли ку по др -
шку с три би не, лак ше ће се вра -
ти ти на по бед нич ки ко ло сек.
Утак ми ца по чи ње у 18 са ти.

Де вој ке ЖРК Пан че ва на ста -
ви ле су по бед нич ки низ у Су -

пер Б ли ги. Про шлог ви кен да
на про гра му је би ло 19. ко ло, а
тим ко ји пред во ди тре нер Мар -
ко Кр стић оства рио је још је -
дан вре дан три јумф ко јим се
учвр стио у гор њем де лу пр вен -
стве не та бе ле: ЖРК Пан че во –
Же ле зни чар 28:24 (12:11).

Го шће из Ин ђи је су се
показале као до бар ри вал, али

у ду е лу са Све тла ном Ни чев -
ски и ње ним дру га ри ца ма ни -
су има ли ни ка кве шан се. Же -
ле зни чар је са мо јед ном на
утак ми ци био у пред но сти, и
то у 50. ми ну ту, ка да је на се -
ма фо ру ста јао ре зул тат 21:22,
али су Пан чев ке вр ло бр зо по -
но во за го спо да ри ле те ре ном,
па су са мо два ми ну та ка сни је
во ди ле са два го ла „ви шка”.

За нај бо љу игра чи цу у овој
утак ми ци про гла ше на је Са ња
Па вло вић, гол ман ЖРК Пан -
че ва, а ефи ка сно шћу се ис та -
кла Јо ва на Јо ва но вић, ко ја је
по сти гла осам го ло ва. Ка та ри -
на Шу бе рић је би ла пре ци зна
пет пу та, а Ма ри ја Ми ли ће -
вић и Не ве на Ста ни шко вић по
че ти ри. Не ве на Ко јић је три
пу та са вла да ла про тив нич ког
гол ма на, Це ца Ни чев ски се два
пу та упи са ла у ли сту стре ла -
ца, а по је дан гол по сти гле су
Не ве на Џе лај ли ја и Ми ха е ла
Хуч ка.

Сво је на ви ја че об ра до ва ли
су и ру ко ме та ши ОРК Пан че -
ва, ко ји су у дер би ју Дру ге ли -
ге „Се вер” са вла да ли но во сад -
ску Сла ви ју с 31:30. По бе да
још ви ше до би ја на зна ча ју
ако се зна да су до ма ћи игра -

ли без че ти ри стан дард на пр -
во тим ца.

Ра ди са вље вић је по но во бри -
љи рао на го лу, а нај е фи ка сни -
ји играч био је До тлић, са се -
дам по го да ка. Ипак, цен трал -
на фи гу ра овог су сре та био је
Ла зар Па вло вић, ко ји је, по ред
сјај не игре, ус пео и да се шест
пу та упи ше у ли сту стре ла ца.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Ду шан Гран дов у су бо ту,
5. ма ја, игра ју но ви ве ли ки дер -
би. У го сте им до ла зи ли дер
Рад нич ки из Ши да, ко ји има
са мо је дан бод ви ше од еки пе
из на шег гра да. Утак ми ца се
игра од 20.30, од мах по сле ду -
е ла из ме ђу Ди на ма и Пар ти -
за на.
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Стране припремио

Александар
Живковић

НАД МЕ ТА ЊЕ ТРИ А ТЛО НА ЦА 

У СПРИНТ-ДУ А ТЛО НУ

АЊА ПО НО ВО НАЈ БР ЖА

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

ЈУ НИ О РИ МА СРЕ БРО, 
СЕ НИ О РИ МА БРОН ЗА

ЂУР ЂЕВ ДАН СКИ ТУР НИР

СД „Пан че во 1813” по зи ва су гра ђа не да се опро ба ју у

стре ља штву и да 6. ма ја, од 10 до 17 са ти, до ђу у стре -

ља ну на тра ди ци о на лан „Ђур ђев дан ски тур нир”.

Пу ца се по пет проб них хи та ца и де сет ди ја бо ла за

меч, уз упла ту од 100 ди на ра. Над ме та ње се од ви ја и у

по је ди нач ној и у екип ној кон ку рен ци ји, а тим ко ме са ми

уче сни ци да ју име, тре ба да има три чла на.

На кра ју осам нај бо љих по је ди на ца пу ца ју у фи на лу и

до би ја ју роб не на гра де.

ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ НА ТРЕ ЋЕМ МЕ СТУ

На фи нал ном тур ни ру Пр вен ства Вој во ди не за де вој чи це

до че тр на ест го ди на, ко ји је одр жан у Ади, ЖРК Пан че во је

за у зео тре ће ме сто и пла си рао се на др жав ни шам пи о нат.

Пр во ме сто је при па ло до ма ћем Ха ла су Јо же фу, а дру го

Сло ве ну из Ру ме.



чић је ри ва лу су прот ста вио ни -
ску по ста ву, са два плеј меј ке -
ра, и то је да ва ло ре зул тат,
јер мом ци из на шег гра да, иа -
ко их шут у тим тре ну ци ма
ни је слу жио нај бо ље, ни су до -
зво ља ва ли Зве зди да се мно го

СПОРТ
Петак, 4. мај 2018.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА

Пан че во: ДИ НА МО –ПАР ТИ ЗАН

су бо та, 18 са ти

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Апа тин: АПА ТИН –ЈА БУ КА

До ло во: ДО ЛО ВО – Ц. ЗВЕ ЗДА

ДРУ ГА ЛИ ГА СЕ ВЕР

же не

Ја бу ка: ЈА БУ КА –ДО ЛО ВО

су бо та, 20 са ти

му шкар ци

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – РАД НИЧ КИ (Ш)

су бо та, 20.30

Ко шар ка

СУ ПЕР ЛИ ГА

Пан че во: ТА МИ Ш–МЕ ГА

че твр так, 3. мај, 19 са ти

Ча чак: БО РАЦ –ТА МИШ

Пан че во: ТА МИШ –ЗЛА ТИ БОР

сре да, 9. мај, 19 са ти

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Шид: РАД НИЧ КИ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР

Пан че во: ДИ НА МО 1945 – ЦЕ МЕНТ

су бо та, 16.30

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Омо љи ца: МЛА ДО СТ–ЈЕ ДИН СТВО

не де ља, 16.30

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Ива но во: СТРЕ ЛА – Ц. ЗВЕ ЗДА

Се ле уш: ВОЈ ВО ДИ НА –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА

Уљ ма: ПАР ТИ ЗАН – ЈЕ ДИН СТВО (К)

Стар че во: БО РАЦ – ЈЕ ДИН СТВО (В)

Б. Цр ква: БАК –СЛО ГА

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”

Де бе ља ча: СПАР ТАК –МЛА ДОСТ

Са мош: ПО БЕ ДА –ГЛО ГОЊ

Пан че во: МУН ДИ ЈА Л–О МЛА ДИ НАЦ

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”

Б. Бре сто вац: БУ ДУЋ НОСТ –БО РАЦ

Гај: ПАР ТИ ЗАН – С. ТА МИШ

Ба ва ни ште: БСК–ДО ЛО ВО

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА

Пан че во: ДИ НА МО –ВОЈ ВО ДИ НА 28:24

Ниш: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР –ДИ НА МО 30:25

СУ ПЕР Б ЛИ ГА

же не

Пан че во: ЖРК ПАН ЧЕ ВО – ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 28:24

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

С. Ми тро ви ца: СРЕ М–ЈА БУ КА 20:33

Ја ша То мић: ХЕР ЦЕ ГО ВИ НА –ДО ЛО ВО 27:23

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

же не

Еле мир: НАФ ТА ГАС –ДО ЛО ВО 35:29

му шкар ци

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – СЛА ВИ ЈА 31:30

Ко шар ка

СУ ПЕР ЛИ ГА

Зе мун: МЛА ДОСТ –ТА МИШ 79:84

Пан че во: ТА МИШ – Ц. ЗВЕ ЗДА 86:87

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Н. Ба нов ци: ОМЛА ДИ НАЦ – ДИ НА МО 1945 1:2

Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР – РАД НИЧ КИ (НП) 0:2

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Б. Кар ло вац: ПРО ЛЕ ТЕР–М ЛА ДОСТ 3:2
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Та миш над и грао 
Цр ве ну зве зду, али...

Па клен ри там 
утак ми ца

Био је то истин ски пра зник
спор та у на шем гра ду! По не -
де љак, 30. април, ду го ће оста -
ти у се ћа њу свим љу би те љи ма
„кра љи це ига ра” ко ји су тог да -
на по пу ни ли Ха лу спор то ва на
Стре ли шту. На про гра му је би -
ло пе то ко ло ко шар ка шке Су -
пер ли ге, а у Пан че ву је го сто -
ва ла –Цр ве на зве зда, тим ко ји
је то ком ове се зо не по бе ђи вао
и ве ли ка не европ ске ко шар ке,
по пут Ре а ла из Ма дри да, Бар -
се ло не, Олим пи ја ко са, Ва лен -
си је, Уни ка хе, Жал ги ри са, Ефе -
са, Ма ка би ја...

Тог и та квог ри ва ла уго стио
је КК Та миш. Ор га ни за ци ја
утак ми це про те кла је у нај бо -
љем мо гу ћем ре ду, све је би ло
на вр хун ском ни воу, а сви они
срећ ни ци ко ји су у по не де љак
би ли у пан че вач ком „хра му
спор та”, при су ство ва ли су од -
лич ној ко шар ка шкој пред ста -
ви, али и пра вој спорт ској дра -
ми. Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бо јан Јо ви чић не са мо да
се ни су упла ши ли ве ли ког ри -
ва ла већ су хра бро и од ва жно
до шли на ко рак до исто риј ског
успе ха. Од три јум фа над шам -
пи о ном де ли ло их је све га не -
ко ли ко се кун ди, али... Сре ћа
овог пу та ни је би ла уз хра бре:
Та миш – Цр ве на зве зда 86:87,
по че твр ти на ма: 20:25, 21:22,
19:24 и 26:16.

Мла ден Вит ко вић и ње го ви
са и гра чи од лич но су за по че ли

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ДВЕ СЕ КУН ДЕ ДО ИСТО РИ ЈЕСА РА ЖУ НИЋ 
ШАМ ПИ ОН КА

У ор га ни за ци ји Ка ра те фе де -
ра ци је Ср би је, у Бе о гра ду је од
27. до 29. апри ла одр жа но Бал -
кан ско пр вен ство у ка ра теу, за
бор це до че тр на ест го ди на, у
по је ди нач ној и екип ној кон ку -
рен ци ји. Уче ство ва ло је око
1.000 так ми ча ра из де сет зе -
ма ља. У ја кој кон ку рен ци ји КК
Мла дост из на шег гра да имао
је че ти ри ка ра тист ки ње ко је су
се над ме та ле у бор ба ма.

Шам пи он ка Бал ка на по ста -
ла је Са ра Жу нић. Она је нај -
пре по бе ди ла так ми чар ку из
Цр не Го ре, по том је са вла да ла
и ри вал ку из БиХ, а у по лу фи -
на лу је над ви си ла Ма шу Ву ка -
ши но вић из Бе о гра да. У бор би
за ти ту лу Са ра је три јум фо ва -
ла над дру га ри цом из ре пре -
зен та ци је Ду њом Ра јић.

Де ја на Ива но вић се пла си -
ра ла на пе то ме сто. Она је по -
сле до брог вођ ства у ре пер са -
жном ме чу у по след њим тре -
ну ци ма из гу би ла од ка ра тист -
ки ње из Тур ске.

Про шло го ди шња ви це шам -
пи он ка Бал ка на Та ра Ђур ђе -
вић у пр вом ко лу је из гу би ла
од пред став ни це Бо сне и Хер -
це го ви не, ко ја је у сле де ћем
ко лу по ра же на, па ни је оста -
ви ла Та ри мо гућ ност да у ре -
пер са жу осво ји ме да љу. Исто
је про шла и Ка та ри на Пе тро -
вић, де би тант ки ња у ре пре зен -
та ци ји.

– Ве о ма сам за до во љан на -
сту пом на ших так ми чар ки. Ако
на ста ве да ра де у истом тем пу,
оства ри ће за па же не ка ри је ре –
ре као је ал фа и оме га КК-а
Мла дост Ти хо мир Ма ки тан.

Тре не ри Ми љан Жи ва ље вић
и Је ле на Ма ки тан та ко ђе су по -
но сни на сво је так ми чар ке.

МАЈ СКИ КУП
У су бо ту, 28. апри ла, одр жа на
је тра ди ци о нал на ме ђу на род -
на ре га та „Мај ски куп Но вог
Са да”. Уче ство ва ло је 280 так -
ми ча ра из два де сет јед ног клу -
ба из зе мље и ино стран ства.

Тре нер ККК-а Пан че во Зо -
ран Жив ко вић по вео је на ову

ре га ту шест так ми ча ра, ко ји су
се над ме та ли у ка те го ри ја ма
пи о ни ра, ка де та и се ни о ра.

Ка дет Вик тор Ста мен ко вић
је у тр ци јед но се да на 1.700 м
осво јио брон за но од лич је, док
је у дво се ду с Ни ко лом Ке ље -
ви ћем за слу жио сре бр ну ме да -
љу у над ме та њу на 200 м. Исти
успех по сти гли су и се ни о ри
Иван Кр стић и Да ни ло Жив -
ко вић.

Ка ја ка ши с Та ми ша на сту -
пи ће 5. ма ја на „Ђур ђев дан ској
ре га ти”, ко ја ће би ти одр жа на
на Ади Ци ган ли ји.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

па опет Сми ља нић за 73:75 и
еруп ци ју оду ше вље ња у Ха ли
спор то ва. Кне же вић је из јед -
на чио на 75:75, ка пи тен го сти -
ју Ла зић је „трој ком” по но во
Зве зду до вео у вођ ство, али већ
у сле де ћем на па ду уз вра тио је
Ни ко ла Хри стов... Ушло се у
не из ве сну за вр шни цу. Три де -
се так се кун ди пре кра ја ме ча
Хри стов је по но во по го дио
„трој ку” за 85:82, го сти су сма -
њи ли на 85:84... Хри стов је по -
том с ли ни је сло бод них ба ца -
ња био пре ци зан са мо јед ном
за 86:84. Вре ме је ис ти ца ло,
ко шар ка ши Зве зде су на пра -
ви ли ко ра ке, лоп та је при па ла
ко шар ка ши ма Та ми ша на са -
мо три се кун де до кра ја...

Та миш је био на пра гу исто -
риј ског три јум фа, ме ђу тим фа -
тал на гре шка при из во ђе њу ау -
та (лоп ту ба че ну пре ко це лог
те ре на ни ко ни је до дир нуо, па
ни вре ме ни је од ми ца ло) до -
ве ла је до то га да Зве зда има
аут ис под ко ша на ко ји на па -
да. Јан ко вић је остао сам и по -
го дио је за три по е на и ко на -
чан ре зул тат: Та миш – Цр ве на
зве зда 86:87.

– Че сти там мом ко ле ги Бо -
ја ну Јо ви чи ћу и ње го вом ти му.
Знам од лич но с ко ли ко енер -
ги је и љу ба ви пре ма овом по -
слу ра ди и све по хва ле за ова -
кву вр сту ста бил но сти у до брим
ре зул та ти ма. За слу ге за то при -
па да ју пре све га ње му, на рав -
но и во де ћим љу ди ма у клу бу.
Та миш је прак тич но ову утак -
ми цу по бе дио, ово ни је наш
три јумф. Кне же вић је одр жао
час ко шар ке мо јим игра чи ма,

ља нић (19), Са вић (че ти ри),
Кне же вић (10), Хри стов (12),
Ста но је вић (де вет по е на), Ми -
тро вић и Ра ден ко вић.

– Зве зда је за слу же но по бе -
ди ла, јер ако не ко на две се -
кун де пре кра ја, на два раз ли -
ке за нас, ба ци она кав пас, ко -
ји се не ба ца ни у пи о нир ском
уз ра сту, и ако на че о ном ау ту
оста ви мо игра ча са мог на три
по е на, а са мо три по е на не сме -
мо да при ми мо, то је наш по -
раз и по бе да Зве зде. Че сти там
и мо јим мом ци ма на ве ли ком
ср цу, бор би, енер ги ји. Ни су се
упла ши ли про тив ни ка и ни су
се пре да ли на 17 раз ли ке. Ште -
та, три јумф над Зве здом био
би им ле па успо ме на. Же лео
сам да рас по ре дим ми ну та жу,
али ни је мо гло. Про блем нам
је био и пе ти фа ул Ил ки ћа, ко -
ји је ову утак ми цу од и грао ве -
о ма мо ти ви са но; кри во ми је
што ни је мо гао да игра у за вр -
шни ци. Жао ми је игра ча, њи -
ма је нај те же. Али иде мо да ље.
Не сме мо да кло не мо. Ни смо
ни оче ки ва ли по бе ду над Зве -
здом, тре ба да се спре ми мо за
на ред не ри ва ле и да по ку ша -
мо да се на ђе мо ме ђу осам нај -
бо љих еки па у Ср би ји – ре као
је тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви -
чић.

Пан чев ци су у че твр так, 3.
ма ја, од ме ри ли сна гу с Ме гом
на свом те ре ну, у не де љу го -
сту ју у Чач ку, а већ у сре ду, 9.
ма ја, по но во ће игра ти пред
сво јим на ви ја чи ма, јер ће у
Пан че ву го сто ва ти Зла ти бор.
Овај меч по чи ње у 19 са ти.

ку сним Зве зди ним ин тер на ци -
о нал ци ма, раз и гра вао са и гра че,
по га ђао кош ри ва ла... Мом ци
из Та ми ша бо ри ли су се без ком -
про ми са, за сва ку лоп ту, сва ки
пе даљ те ре на... Бе о гра ђа ни су
тек у фи ни шу пр ве че твр ти не
ус пе ли да по ве ду пр ви пут.

Игра ло се же сто ко и у дру -
гом де лу су сре та. Тре нер Јо ви -

А он да је усле ди ло по след -
њих де сет ми ну та овог спорт -
ског спек та кла. Тре нер Јо ви -
чић је по но во у ва тру уба цио
Ил ки ћа, ко га је чу вао за фи -
ниш због че ти ри лич не гре шке,
и све је кре ну ло ка ко тре ба.
Вит ко вић је „за ку цао” за 64:73,
па су по че ле да се ва ју „трој ке”
Та ми ша... Сми ља нић, Хри стов,

че сти там му што је Зве зди ним
зве зда ма по ка зао ка ко се игра
– вид но не рас по ло жен и љут,
ре као је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре тре нер Зве зде Ду шан
Алим пи је вић.

Та миш је играо у са ста ву:
Ђор ђе вић, Со ча нац (че ти ри по -
е на), Ил кић (осам), Вит ко вић
(16), Ра и че вић (че ти ри), Сми -

ЗАНИМЉИВО ТАКМИЧЕЊЕ У РУМИ

КРОСФИТЕРИ ЗА МЕДАЉУ
У Руми је прошле суботе одр-
жано надметање у кросфиту,
који постаје све популарнији у
Србији. Овај спорт представља
комбинацију снаге и кондици-
је, а обједињује дизање тегова,
спринт, гимнастику, тренинг с
руским звоном, вежбе експло-
зивности, веслање и тренинг с
лоптом медицинком. Кросфи-
тери трче, веслају, прескачу ви-
јачу, пењу се уз конопац, носе
и премештају велике терете и
необичне предмете, користе
вратила, карике и бучице, а
највећи део тренинга раде соп-
ственом тежином.

У јакој конкуренцији преко
100 такмичара из Србије и ре-
гиона, из Центра за функцио-
нални фитнес Макс-бокс из
Панчева такмичило се двана-
ест спортиста: Ања Чернак Ма-
риловић, Александра Чеки, Ма-
рина Маријановић, Милан Це-
ровић, Алекса Симијоновић,
Александар Матић, Мирослав
Окука, Милош Обреновић, Ла-
још Ђерфи, Иван Станојковић,
Владимир Јовандић и Ненад
Максимовић.

Некима су ово били први ко-
раци ка кросфит надметањи-
ма, а неки су већ ветерани. На-

кон целодневних демонстра-
ција физичке спреме, агилно-
сти, издржљивости и снаге
Макс-бокс се у Панчево вра-
тио са две медаље. У категори-
ји мастер Ненад Максимовић
је био други, док је у елитној
групи у женској конкуренцији
тријумфовала Марина Мари-
јановић.

Макс-бокс је клуб који по-
стоји само годину дана, али у
својој збирци трофеја има већ
дванаест медаља. Наредна ис-
кушења за наше суграђане би-
ће у Сенти, Темишвару и Но-
вом Саду.

меч. Са вић је „рам пом” осу је -
тио пр ви на пад „цр ве но-бе лих”,
што је би ло до вољ но да се од -
мах под гре је и ат мос фе ра у ха -
ли. Кне же вић је био не по гре -
шив с ли ни је сло бод них ба ца -
ња, Сми ља нић је по го дио за два
по е на, па је од мах по том уба -
цио и „трој ку”, пре ци зан је био
и ка пи тен, па је Та миш по вео с
9:2 и та ко на те рао тре не ра Зве -
зде Алим пи је ви ћа да узме пр ви
тајм-аут. Го сти су ус пе ли пре ко
Фел ди на, Ро че сти ја и Ле сор та
да се при бли же, али не и да
пре у зму кон тро лу над утак ми -
цом. Алек сан дар Ил кић је фе -
но ме нал но пред во дио свој тим,
хра бро је ула зио у ду е ле са ис -

„од ле пи”, па се на од мор оти -
шло при ре зул та ту 41:47.

Тре ћа че твр ти на по че ла је у
зна ку „цр ве но-бе лих”, па су на
по ло ви ни тог пе ри о да утак ми -
це го сти има ли и нај ве ћу пред -
ност – 47:64. Та миш се ни та да
ни је пре да вао. На два ми ну та
пре кра ја тре ће че твр ти не Ра -
и че вић је пре се као на пад го -
сти ју, па је у бр зој кон три по -
ен ти рао за 55:65, по том је по -
го дио и Вит ко вић, да би не ду -
го за тим ка пи тен био си гу ран
и у шу ту за три по е на... У по -
след њој се кун ди уз вра тио је и
Ро че сти истом ме ром, па је по -
сле тре ће че твр ти не на се ма -
фо ру ста јао ре зул тат 60:71.



23. ми ну ту, ка да је Тер зић по го дио
мре жу ри ва ла и до вео Ди на мо 1945 у
вођ ство. Иа ко је до кра ја пр вог по лу -
вре ме на би ло шан си, на од мор се оти -
шло с ми ни мал ном пред но шћу го -
сту ју ћих фуд ба ле ра.

Омла ди нац је у на став ку ме ча за и -
грао агил ни је, по чео је да ства ра при -
ли ке, али је од бра на „бр зог во за”, с
гол ма ном Ча но ви ћем на че лу, све ње -
го ве ата ке успе шно осу је ћи ва ла. Ипак,
до ма ћи су ус пе ли да из јед на че у 66.
ми ну ту, па се око 200 гле да ла ца у
Но вим Ба нов ци ма по на да ло да до ма -
ћин мо же сти ћи и до пот пу ног пре о -
кре та. Ни су та ко ми сли ли и мом ци
ко је пред во ди Пе тар Ди вић. Ни је их
по ре ме тио при мље ни по го дак, на ста -
ви ли су да игра ју сво ју игру, а на гра -
да је сти гла у фи ни шу утак ми це, у

тра на пад Рад нич ког, из ког је по ста -
вљен и ко на чан ре зул тат.

Овај по раз не тре ба мно го да пе че,
ако се из ње га из ву ку по у ке. Пред
„ди зел ком” су они нај ва жни ји ме че -
ви. У на ред ном ко лу сле ди го сто ва ње
у Ши ду и мег дан с по след ње пла си ра -
ним Рад нич ким, а по том у Пан че во
до ла зи Ду нав из Ста рих Ба но ва ца.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 по но во су
на по бед нич ком ко ло се ку. Под ру ко -
вод ством но вог ше фа струч ног шта ба
Пе тра Ди ви ћа, по пу лар ни „бр зи воз”
оства рио је по бе ду на го сто ва њу у Но -
вим Ба нов ци ма. Био је то ва жан меч
за тим из на шег гра да, ка ко би се по -
вра ти ло по љу ља но са мо по у зда ње по -
сле три „ве за на” по ра за и јед ног ре -
ми ја. Пан чев ци су го то во це ле се зо не
би ли на дру гом ме сту, „ди са ли су за
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Ка о на 
Чу ка но вић, 
мо дел:
– Ви де ћу се с при ја -
те љи ма, а про ве шћу
вре ме и с ма мом и
се стром. Мо жда ће -
мо оти ћи и на из лет.
По све ти ћу ма ло
вре ме на и са мој 
се би.

Ја сми на Ко стић
Јо сић, учи те љи ца:
– Има мо ма лу бе бу у
по ро ди ци и ићи ће мо
да је ви ди мо, че му се
ве о ма ра ду је мо.

Де јан Сив чев,
адво кат ски
при прав ник:
– Оста ћу код ку ће и
учи ћу за пра во суд ни
ис пит. Би ће то на -
пор ни да ни, као и
увек.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Што је ле по

Ух, ка ко је ле по ка да по сто ји по вод за ве се ље!

    С нај бли жи ма, с при ја те љи ма, са слу чај ним про ла зни ци ма...

    Ве сео ше таш по ред ре ке, во зиш бајс, пи јуц каш хлад но

пи ћен це...

    Се диш у ко чи ји ко ју ву ку два бе ла ко ња.

    Сви раш. Хар мо ни ку, или у де бео, кру пан лист от пао с др ве та.

    Чак и ка да не ма по во да за ве се ље, тре ба га из ми сли ти.

    Што је то тек ле по!

Све

Ка да кре не вер бал ни рат, бит ку гу би сла би ји го вор ник.

    Све и с ја чим ар гу мен ти ма.

    То не зна чи да је у кри ву, са мо се ло ши је сна ла зи с ре чи ма.

    А љу ди це не ора то ре, ко ји су по пра ви лу за то пу ни се бе.

    И ра сту у сво јим очи ма, док не пук ну. И они он да гу бе.

    А по што се за и ста, убо ји тим оруж јем, за ра ти – сви гу бе!

    За то је су пер кад су тен ко ви екс по на ти.

    Са све из гле дом играч ке.

Има крај!

По че ло је с ра то ви ма де ве де се тих.

    На ста ви ло се с хи пе рин фла ци јом.

    Век на ма хле ба ба ца ним из ка ми о на у го ми лу.

    Ко па њем по кан та ма.

    Али и, гле да ју ћи из дру гог угла, му ва њем са че ко ви ма.

    Ва ља њем де ви за.

    Мо ја је: и све што је ру жно, мо ра да има крај!

„Бр зи воз” по бе дио 
у Но вим Ба нов ци ма

Но во па зов ча ни од не ли 
бо до ве

Утак ми ца ма 24. ко ла про шлог ви кен -
да је на ста вље на пр вен стве на тр ка за
бо до ве у Срп ској ли ги гру па „Вој во -
ди на”. И у овој рун ди шам пи о на та
еки пе из на шег гра да по сти гле су по -
ло ви чан успех, па свим по кло ни ци -
ма нај ва жни је спо ред не ства ри на све -
ту у Пан че ву у око ли ни, као и са мим
уче сни ци ма, пред сто ји ин те ре сан тан
и не из ве стан фи ниш се зо не.

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра су на ре -
но ви ра ном те ре ну СЦ-а „Мла дост”,
ко ји је с но вим „ку ћи ца ма” за де ле -
га та и за ре зер вне игра че еки па до -
био мно го мо дер ни ји из глед, уго сти -
ли Рад нич ки из Но ве Па зо ве. Овај
меч је на ста ди он по ред Пе ска не при -
ву као око 400 по се ти ла ца за ин те ре -
со ва них да ви де ду ел еки па ко је су
тре нут но у се ри ји не по бе ди во сти. По -
пу лар на „ди зел ка” је „ве за ла” три ме -
ча без по ра за, а го сти су би ли баш у
на ле ту – шест три јум фа за ре дом. И
у овом ду е лу еки па ко ју пред во ди
не ка да шњи фуд ба лер Пар ти за на Дар -
ко Те шо вић бо ље се сна шла и ис ко -
ри сти ла си ту а ци ју у ко јој до ма ћин,
због жу тих кар то на, ни је мо гао да
из ве де нај бо љу по ста ву: Же ле зни чар –
Рад нич ки 0:2 (0:1).

Би ла је то утак ми ца са два раз ли чи -
та по лу вре ме на. Пр вих 45 ми ну та у
пот пу но сти је при па ло го сти ма из Но -
ве Па зо ве. Рад нич ки је до ми ни рао,
дик ти рао је тем по утак ми це, а офан -
зи ва му се ис пла ти ла већ у 19. ми ну ту,
ка да је јед на лоп та за вр ши ла у мре жи
иза ле ђа гол ма на Ка та ни ћа. Тај по го -
дак као да је ма ло пре нуо до ма ће игра -
че, па су кре ну ли офан зив ни је ка го лу
ри ва ла. По чео је и „Же ља” да ства ра
шан се, али лоп та јед но став но – ни је
хте ла у гол. А про ла зи ла је тик по ред
ста ти ва, по га ђа ла преч ку...

Мом ци ко је пред во ди тре нер Го -
ран Мр ђа по сле од мо ра су за и гра ли
још агре сив ни је и бо ље. Са да су они
би ли тим ко ји је ви ше имао лоп ту у
свом по се ду, ства ра ли су при ли ке,
али ни су има ли до вољ но кон цен тра -
ци је да ре а ли зу ју до бре на па де. У је -
ку офан зи ве Же ле зни ча ра, се дам ми -
ну та пре кра ја утак ми це, ка да је и
енер ги ја до ма ћих фуд ба ле ра би ла до -
бро по тро ше на, усле дио је брз кон -

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ИН ТЕ РЕ САН ТАН ФИ НИШ СЕ ЗО НЕ

врат” ли де ру из Бе че ја, а он да су па -
ли на тре ће ме сто на та бе ли, на ко јој
се и са да на ла зе, са се дам бо до ва ви -
ше од че твр то пла си ра ног Рад нич ког
из Но ве Па зо ве. За то про шло не дељ -
ни три јумф још ви ше до би ја на зна -
ча ју: Омла ди нац – Ди на мо 1945 1:2
(0:1).

Тре нер Ди вић је по ве ре ње за овај
су срет по кло нио сле де ћем са ста ву:
Ча но вић, Вој но вић, Да шић, Ве лич ко -
вић, Не ду чић, Ра шић, Сто ја нов ски,
Ива но вић, Ву ко вић, Мир ко вић и Тер -
зић, а при ли ку су до би ли и Ар бу ти на,
Јо ва но вић и Чи кић.

„Бр зи воз” је у овај ду ел ушао с
мно го ве ћом же љом за три јум фом,
па је од са мог по чет ка пре у зео ини -
ци ја ти ву и кон це игре у сво је ру ке.
Офан зив на игра ис пла ти ла се већ у

88. ми ну ту, ка да је Не бој ша Ар бу ти -
на по сти гао по бе до но сни по го дак.

У Вој во ђан ској ли ги гру па „Ис ток”
та ко ђе је од и гра но 24. ко ло. Фуд ба -
ле ри Мла до сти го сто ва ли су у Ба нат -
ском Кар лов цу, где их је до ма ћи Про -
ле тер по бе дио с 3:2 (2:1).

Био је то вр ло отво рен меч у ко ме
је пу бли ка мо гла да ужи ва. Омољ ча -
ни су по ве ли у 12. ми ну ту го лом ко ји
је по сти гао Ко чић, а по сле то га су
пре пу сти ли ини ци ја ти ву до ма ћи ни -
ма, ко ји су пот пу но пре о кре ну ли ток
утак ми це, али и ре зул тат. Про ле тер
је по вео с 3:1, а по раз Мла до сти убла -
жио је Ми тић у 78. ми ну ту.

Тим ко ји пред во ди Ду шан Ђо кић и
да ље је на пе том ме сту на та бе ли, с
38 бо до ва.   

А. Живковић


