
„Пан чев цу” су се тог дана јавља ли наши
чита о ци који су нас оба ве шта ва ли да
није ништа боље ни на при ла зним путе -
ви ма окол ним сели ма ни у њима. Ове
инфор ма ци је су потвр ди ли и над ле жни
у АТП-у, који су у изја ва ма за неке интер -
нет пор та ле рекли да се „ауто бу ски сао -
бра ћај одви ја оте жа но, уз зака шње ња”.

Годи на ма уна зад за зим ско одр жа ва -
ње путе ва и град ских сао бра ћај ни ца био
је заду жен „Вој во ди на пут –Штра баг”, али
послед њих неко ли ко годи на тај посао је
пове ра ван фир ма ма ван Пан че ва. 

Про це ду ра која прет хо ди томе, таква
је да се заду же ни за чишће ње сне га и
леда бира ју на поступ ци ма јав них
набав ки. 

Град ско веће Пан че ва покре ну ло је
посту пак јав не набав ке за одр жа ва ње
ули ца и општин ских путе ва на тери то -
ри ји Пан че ва кра јем авгу ста про шле
годи не, а за тај важан посао издво је но
је више од десет мили о на дина ра из
град ског буџе та. Тада је наја вље но да
ће за зим ско одр жа ва ње на кра ју 2018.
годи не бити издво је но још више нов ца.

Хроника
„Чепом до осмеха”

у целој Србији

» страна 8

цена 40 динара

Политика

Најављен долазак

инвеститора

» страна 4

Просвета/екологија

Успех се не остварује

случајно

» страна 7

Хроника

Убиство Видаковића и

даље мистерија

» страна 10

Село

Канализација и путеви

» страна 11

Култура

Фотографије као траг о

времену

» страна 12

Фото-репортажа

Деца представила

целокупну светску

науку на једном месту 

» страна 29

Спорт

Градски дерби у среду

» страна 30
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Пута ри доби ли новац, а
ове зиме нису ура ди ли
свој посао

Може ли „Вој во ди на пут”
да игно ри ше зах те ве 
нови на ра за инфор ма ци је?

И поред тога што се вре ме конач но
про леп ша ло, на јед но важно пита ње
које се тиче зиме, јав ност није доби -
ла одго вор. У Срби ји до данас ни у
јед ном гра ду нису позва не на одго -
вор ност фир ме које су биле заду же не
за чишће ње путе ва и ули ца од сне га,
а лоше су ура ди ле тај посао. Иако се
оне пла ћа ју из град ског буџе та, нов -
цем свих гра ђа на, то није било довољ -
но да над ле жни поло же рачу не о оном
што је ура ђе но.

Од сне жне олу је која је захва ти ла
Пан че во 26. фебру а ра про шло је ско -
ро месец и по, али немо гу ће је забо -
ра ви ти да је наш град тог дана дожи -
вео колапс. Сао бра ћај у гра ду одви јао
се изу зет но тешко с обзи ром на то да
нису биле чишће не ни глав не ули це,
а о оним заба че ним, у насе љи ма попут
Мисе и Куде љар ског наси па, да и не
гово ри мо. Нео чи шће ни су били и тро -
то а ри у гра ду, због чега су се пеша ци
једва кре та ли.

АПСУРД ЗА КОЈИ НЕМА ОБЈА ШЊЕ ЊА

БЕЗ ОДГО ВОР НО СТИ ЗА РАСИ ПА ЊЕ ПАРА ГРА ЂА НА!?
Фир ма „Вој во ди на пут” ове зиме је

била заду же на за одр жа ва ње држав них
путе ва првог, дру гог и тре ћег реда на
тери то ри ји јужног Бана та (Пан че во –
Вр ша ц–Ва тин, Пан че во – Ковин – мост
на Дуна ву, Кова чи ца –Пан че во, Уљма –
Стра жа, Ковин – Дубо вац – Бела Црква
и Ковин –Па ди на –Са мош, Уздин –Ко ва -
чи ца, План ди ште –Ја но ши к–А ли бу нар,
Самош – Али бу нар – Банат ски Кар ло -
вац – Дево јач ки бунар – Дели бла то,
Вра чев Гај – Банат ска Палан ка).

Сазна ли смо ово и поред тога што
над ле жни у „Вој во ди на пу ту” нису хте -
ли да одго во ре ни на наша пита ња:
шта је био њихов посао током зиме, ко
га је финан си рао, коли ко нов ца су
доби ли за то, као и да ли су им неки
воза чи под не ли зах те ве за одште ту због
про бу ше них гума и оште ће них вози -
ла. Под се ћа мо, они на то има ју пра во
на осно ву два зако на, уко ли ко су путе -
ви по који ма су се кре та ли били лоше
одр жа ва ни. Да бисмо сазна ли има ју
ли пра во на такво игно ри са ње, обра ти -
ли смо се пове ре ни ку за инфор ма ци је
од јав ног зна ча ја. Тамо нам је одго во -
ре но да од гра ђа на не сме ју да кри ју
инфор ма ци је само инсти ту ци је вла -
сти, а да при ват не фир ме нема ју ника -
кву оба ве зу и могу да раде шта хоће.

„Пан че вац” је у кон так ту с неким
саго вор ни ци ма који су затра жи ли да
оста ну ано ним ни сазнао да је „Вој во -
ди на пут”, по све му суде ћи, пот пи сао
уго вор о зим ском одр жа ва њу с Јав ним
пред у зе ћем „Путе ви Срби је”. Уко ли ко
је то тач но, за ћута ње „Вој во ди на пу та”
нема осно ва, јер се „Путе ви” финан си -
ра ју из буџе та, нов цем свих гра ђа на.

Због свих ових про бле ма, град ска
власт убу ду ће тре ба да обра ти пажњу
коме ће доде љи ва ти ова кве посло ве.

М. Глигорић
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Непредвиђене 
околности одложиле крај
» страна 9

Најбољи 
с најбољима
» страна 31

РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА” ТОКОМ ПРАЗНИКА

Велики петак и понедељак – нерадни
Због предстојећих ускршњих празника „Панчевац” неће радити у петак, 6.
априла, и у понедељак, 9. априла.

Благајна ће у уторак радити уобичајено од 8 до 18 сати, а у среду, 11.
априла, сав огласни материјал моћи ће да се преда до 17 сати.

ХРИСТОС ВАСКРСЕ

Шта би било да је сне жна непо го да тра ја ла дуже? 



су мла ди про гра ме ри, јер су током
про шле годи не фир ме за које они
раде зара ди ле 900 мили о на евра про -
да ју ћи у ино стран ству сво је софт ве ре
за игре, апли ка ци је и про гра ме.

О томе да нам иде добро у овој
обла сти, гово ри и пода так да је од те
суме већа једи но она која је оства ре -
на изво зом елек трич них маши на и
друм ских вози ла, од чега смо зара -
ди ли 1,2 мили о на евра.

Један од мно гих пока за те ља вели -
ког угле да наших мла дих про гра ме -
ра у ино стран ству јесте фан та сти чан
успех бео град ске фир ме „Нор де ус”.
Када су је пре осам годи на осно ва ла
три мла ди ћа који су ради ли у пред -
став ни штву „Мај кро соф та” за Срби -
ју, била је сме ште на у две мале и неу -
доб не кан це ла ри је.

Од пре чети ри годи не у њој ради
140 спе ци ја ли ста за ком пју те ре, нала -
зи се у вели ком про сто ру послов не
згра де на јед ној од елит них лока ци ја
на Новом Бео гра ду и има сво ја пред -
став ни штва у Ско пљу, Лон до ну,
Дабли ну и Сан Фран ци ску.

У мору софт ве ра које су про гра ме -
ри „Нор де у са” кре и ра ли, посеб но се
издва ја први про из вод који су осми -
сли ли – фуд бал ска игра „Top Eleven
Football Manager”. Игра је два на ест
мили о на људи широм све та, а игра чи
неко ли ко нај бо љих фуд бал ских тимо -
ва енгле ске Пре ми јер лиге носе рекла -
ме са име ном те игре. „Нор де ус” и
даље ређа успе хе и данас спа да у свет -
ски врх ауто ра ига ра за дру штве не мре -
же и мобил не теле фо не. Захва љу ју ћи
томе оства ру је мили он ске зара де.

Да су наши про гра ме ри цење ни у
ино стран ству, пока за ла је и одлу ка
немач ке ком па ни је за про из вод њу
ауто-дело ва „Кон ти нен тал” да
почет ком мар та у Новом Саду отво -
ри цен тар за раз вој софт ве ра за ауто-
-елек тро ни ку, у коме ће ради ти 550
наших мла дих инже ње ра инфор ма -
ти ке. Они ће има ти одлич не усло ве
за рад, а пла те ће им бити од 850 до
2.500 евра месеч но.

Ови и мно ги дру ги успе си наших
про гра ме ра заслу жу ју похва ле и
пошто ва ње. Пости гли су их захва љу -
ју ћи соп стве ном раду и сати ма про -
ве де ним за ком пју те ром, без ичи је
помо ћи, у држа ви у којој инфор ма -
ти ка још увек није оба ве зан пред мет
у шко ла ма.

Због тога је вре ме да вла да наше
држа ве поч не мно го више да ула же у
њих и њихо ву будућ ност, јер би они
могли да буду и будућ ност Срби је.
Уко ли ко им обез бе ди мо добре усло -
ве за живот, рад и уса вр ша ва ње и
солид не пла те, они ће оста ти овде.
Међу тим, ако не иско ри сти мо до кра -
ја њихо ве потен ци ја ле, нема сум ње
да ће оти ћи пре ко гра ни це.

Вели ке свет ске ком па ни је пуне су
наших про гра ме ра који су, у потра зи
за бољим живо том и пред ви дљи вом
будућ но шћу, одав но оти шли из Срби -
је. Због тога је вре ме да се одлив мла -
де и висо ко о бра зо ва не рад не сна ге
зау век пре ки не. Када је о томе реч,
над ле жни су до сада доне ли неке
мере које дају пово да за опти ми зам,
али виде ће мо да ли ће тако бити и
убу ду ће. М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Весник пролећа.

Ових дана, код Хале спортова

Снимио Милан Шупица

Петак, 6. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Пауло Коељо

Без наси ља, молим
Кад каже мо осна же ни, на шта мисли мо? Из чега про из ла зе сна га,
само по у зда ње и вера у себе? Тешко је да се до тога дође, а сви зна мо
како изгле да када их изгу би мо.

Про те клог викен да одр жан је тре нинг за нови на ре о медиј ском
изве шта ва њу о поро дич ном и парт нер ском наси љу над жена ма у
орга ни за ци ји Ауто ном ног жен ског цен тра Београд, Удру же ња жена
„Пешча ник” из Крушевца и мре же „Жене про тив наси ља”, на ком су
уче ство ва ли нови на ри из раз ли чи тих редак ци ја у Срби ји. Медиј ски
струч ња ци раз ме њи ва ли су иску ства која су сте кли кроз прак су поку -
ша ва ју ћи да про на ђу нај бо ље моде ле за изве шта ва ње о наси љу у
поро ди ци и у нај го рем слу ча ју феми ци ду. Да, добро сте про чи та ли,
раз го ва ра ло се о томе како при ме ре но оба ве сти ти јав ност када се
ради о уби стви ма жена која се деша ва ју нај че шће као после ди ца
кон ти ну и ра ног наси ља.

Пре ма зва нич ним пода ци ма, у про те клих десет годи на у нашој
земљи уби је но је 330 жена, а само у 2017. годи ни у поро дич ном
наси љу стра да ло је два де сет девет жена и дво је деце. Од почет ка
2018. годи не уби је но је десет жена. Ови пода ци су алар мант ни и
ука зу ју на то да посто ји вели ки про блем с којим се сви мора мо ухва -
ти ти уко штац. Наси ље ника да није реше ње, из њега не може про и -
за ћи ништа добро, нити кори сно.

Немој те забо ра ви ти да не посто ји само физич ко наси ље, већ и
сек су ал но, пси хич ко (мен тал но, емо тив но) и про га ња ње. Наси ље
које се дога ђа у поро ди ци или дома ћин ству под ра зу ме ва физич ку и
мен тал ну агре си ју, емо ци о нал но и пси хо ло шко зло ста вља ње, сило -
ва ње и сек су ал но зло ста вља ње, инцест, сило ва ње међу супру жни ци -
ма, стал ним или повре ме ним парт не ри ма и уку ћа ни ма, зло чи не
почи ње не у име части, при сил не, уго во ре не и ране бра ко ве. Наси ље
које се дога ђа у зајед ни ци може се мани фе сто ва ти као сило ва ње,
сек су ал но зло ста вља ње, узне ми ра ва ње и уце њи ва ње (на раду и у
инсти ту ци ја ма), трго ви на жена ма (и децом) у свр ху сек су ал ног иско -
ри шћа ва ња, еко ном ског иско ри шћа ва ња и секс-тури зма, непо што -
ва ње сло бо де избо ра у вези с репро дук ци јом (при сил не сте ри ли за -
ци је и поба ча ји, кон тра цеп ци ја намет ну та прет њом или силом,
ускра ћи ва ње поба ча ја, пре на тал на селек ци ја пола и слич но). Посто -
ји и наси ље које је почи ње но или одо бре но од стра не држа ве или
њених пред став ни ка/слу жбе ни ка над осо ба ма у инсти ту ци ја ма – у
шко ла ма, уче нич ким домо ви ма, домо ви ма за сме штај деце без роди -
тељ ског ста ра ња, домо ви ма за ста ра и боле сна лица, у пси хи ја триј -
ским инсти ту ци ја ма, при твор ским уста но ва ма и затво ри ма.

У нашој земљи је про шле годи не усво јен Закон о спре ча ва њу наси -
ља у поро ди ци и он укљу чу је низ мера које су уса гла ше не с међу на -
род ним кон вен ци ја ма и стан дар ди ма. Поред овог зако на, жртве наси -
ља могу да се позо ву и на Кри вич ни и Поро дич ни закон, Закон о
јав ном реду и миру, као и на Закон о пре кр ша ји ма. Нор ма тив на
реше ња су добра, али се на осно ву прак се може закљу чи ти да је про -
блем у њихо вој при ме ни. Оно на шта може мо да ути че мо, јесте пру -
жа ње подр шке људи ма у нево љи. Не да их осу ђу је мо и кри ти ку је мо,
већ да их осна жи мо и да им се нађе мо када су спрем ни да се суо че с
про бле мом. Ста ти сти ке на гло бал ном нивоу кажу да се жене вра ћа -
ју насил ни ци ма од шест до једа на ест пута, а то се већ може посма -
тра ти као фено мен и раз лог више да се про бле ма ти ци при сту пи
озбиљ но.

Нау чи те да воли те себе и чувај те се, јер сте једи но тако добри за
себе и сво ју поро ди цу и кори сни чла но ви дру штва.

СОС теле фон за за жртве поро дич ног наси ља је 0800-100-113.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Мирјана Марић Величковић

Они су 
будућ ност Срби је

У струк ту ри нашег изво за више нису,
као некад, доми нант ни мали не, дрве -
на гра ђа, обо је ни мета ли, гуме и дру -
ги про из во ди нижег сте пе на обра де,
већ инте лек ту ал не услу ге. Дру гим
речи ма, на врху изво зне листе Срби је

НАШ ЖИВОТ ЈЕ СТАЛ НО ПУТО ВА ЊЕ, ОД РОЂЕ ЊА ДО СМР ТИ.

ОКО ЛИ НА СЕ МЕЊА, ЉУДИ СЕ МЕЊА ЈУ, ПОТРЕ БЕ СЕ МЕЊА ЈУ,

АЛИ ВОЗ И ДАЉЕ ИДЕ.

ЖИВОТ ЈЕ ВОЗ, А НЕ ЖЕЛЕ ЗНИЧ КА СТА НИ ЦА.



На тре ћем пре да ва њу „100
фото гра фи ја за сто мину та”,
одр жа ном у Народ ном музе ју,
посе ти о ци су могли да чују
инте ре сант но пре да ва ње др
Ива не Спа со вић о зна ме ни том
Пан чев цу др Михо ви лу Томан -
длу.

Он био је исто ри чар, адво -
кат и нови нар, и про вео је у
Пан че ву већи део свог живо та.
Зна ча јан је по томе што је напи -
сао вели ки број књи га, моно -

гра фи ја и мањих радо ва, уоп -
ште исто ри о граф ских дела на
тему исто ри је Пан че ва.

– По томе је непри ко сно вен,
али не само по бро ју него и по
вред но сти тих радо ва. Одли -
ко ва ле су га саме нај леп ше људ -
ске врли не и уто ли ко ми је
дра же да се бавим њиме и да
гово рим о њему – рекла је др
Ива на Спа со вић.

Др Михо вил Томандл се
бавио свим раз до бљи ма, али

нај ви ше 19. веком. Све што је
посто ја ло од гра ђе која је оста -
ла иза њега, обја вио је Исто -
риј ски архив. Обја вљи ва њем
њего вих дела Пан че во му се
оду жи ло, а ова при ли ка послу -
жи ла је да се упра во о њего вом
раду и живо ту сазна више.

– Нео бич но је што није био
више познат, али слич на је ситу -
а ци ја и данас. Људи који се
сами не боре за про мо ци ју, не
само сво јих дела већ и себе,

оста ју у сен ци. Мно ги који су
неу по ре ди во мање од њега писа -
ли и обја вљи ва ли дости гли су
мно го више, али пре ма оно ме
што зна мо, он је био задо во љан
сво јим живо том и окру жен див -
ним људи ма који су га изу зет -
но пошто ва ли – обја сни ла је др
Ива на Спа со вић.

Др Михо вил Томандл је
писао и путо пи се, а вео ма је
инте ре сант на чиње ни ца да је
увек путо вао пешке. М. М. В.

Ива но вач ки дом кул ту ре „Жар -
ко Зре ња нин” и Фото-гру па
„Дуна вац” орга ни зу ју једа на е -
сто фото граф ско дру же ње у
Ива но ву, које ће бити одр жа -
но 15. апри ла.

Као и сва ке годи не до сада,
фото гра фи ма ће на рас по ла -
га њу бити чам ци и ката ма ран
за оби ла зак око ли не села и
трак тор с при ко ли цом, који ће
напра ви ти један круг око села.
Поред Дома кул ту ре биће
поста вље но неко ли ко ауто мо -
би ла олд тај ме ра који се могу
фото гра фи са ти, а одре ђе не куће
има ће моде ле у народ ним
ношња ма. Жене из кул тур но-
умет нич ког дру штва про да ва -
ће кафу, чај и тесте ни не по
повољ ним цена ма. Ручак ће
бити обез бе ђен свим уче сни -
ци ма који пла те коти за ци ју.

Уче сни ци ће се оку пи ти у
Дому кул ту ре „Жар ко Зре ња -
нин” изме ђу 8 и 9 сати, а у

9.15 се кре ће у оби ла зак села.
Од 9.30 биће доступ ни чамац
и трак тор, а потом ће усле ди ти

про мо ци ја фото-опре ме, штам -
па ча и фото-књи га.

У 13 сати биће при ре ђе но
отва ра ње три де сет шесте Омла -
дин ске изло жбе фото гра фи ја
Срби је у фоа јеу Дома кул ту ре
„Жар ко Зре ња нин”. За 13.30 је
зака зан ручак, а за 14.30 фото -
гра фи са ње у цркви.

Коти за ци ја за уче шће изно -
си 300 дина ра и пла ћа се по
дола ску. Ко не жели да руча, не
мора да пла ти коти за ци ју. При -
ја ве (име, пре зи ме и брoj теле -
фо на ) тре ба сла ти на елек трон -
ску адре су fgdunavac@gmail.com,
а више инфор ма ци ја заин те -
ре со ва ни могу доби ти на
064/180-42-08 (Мар ко Гуран)
и 066/629-47-33 (Зол тан
Бисак).

Про грам је под ло жан изме -
на ма. М. М. В.

На про мо ци ји ће
гово ри ти
Зоран Т. Попо вић 
и Алек сан дар Чотрић

Књи жев но вече пово дом пред -
ста вља ња нове књи ге Зора на
Т. Попо ви ћа „Сит но, калу ђер -
ски” (афо ри зми о мушкар ци -
ма и жена ма) биће одр жа но
12. апри ла у дво ра ни „Апо ло”
Дома омла ди не Пан че во, од
19.30. На про мо ци ји нове књи -
ге афо ри за ма гово ри ће Зоран
Т. Попо вић и Алек сан дар
Чотрић.

Зоран Т. Попо вић је рођен
1957. годи не у Сом бо ру. Живи
и ради у Пан че ву. До сада је
обја вио седам зби р ки афо ри -
за ма: „Орга ни зо ва но расу ло”
(1994); „Кад пора стем, бићу
вели ки” (афо ри зми за децу)
(1997); „Пери о дич ни обра чун”
(1999); „Афо ри зми и дру ге при -
че” (2002); „Спо је ни судо ви”
(2004); „Кад пора стем, бићу
вели ки” (афо ри зми за децу,
дру го допу ње но и про ши ре но
изда ње) (2005); „Ода бра ни афо -
ри зми” (2009); „Гла вом без
обзи ра” (2010) и „Даће бог, ако
бог да” (2015).

Добит ник је прве награ де на
Првом југо сло вен ском фести -

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

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

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

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

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

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

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

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки
и Пан че ва ца бира Завод
„Пан че вац”, посеб но онда

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

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

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

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му
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СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин

УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА

+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин

Прегледе обавља 

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

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ НОВЕ КЊИ ГЕ

СИТ НО, КАЛУ ЂЕР СКИ
ва лу афо ри за ма, 1990. годи не,
у При је до ру. За књи гу афо ри -
за ма „Пери о дич ни обра чун”
1999. годи не добио је при зна -
ња „Дра ги ша Каши ко вић” и
„Радо је Дома но вић” и награ ду
Град ске библи о те ке Пан че во.
Добит ник је и награ де „Ђор ђе
Фишер” (2001. годи не) коју
доде љу је Дру штво књи жев ни -
ка Вој во ди не, као и при зна ња
„Носо рог првог реда” за врхун -
ска оства ре ња у сати ри за 2002.
годи ну (Репу бли ка Срп ска).
Осва јач је првих награ да за
афо ри зме на међу на род ним
фести ва ли ма у Дани лов гра ду
и Шап цу („Чиви ја да”) 2010.
годи не. За књи гу „Даће бог, ако
бог да” добио је награ де Бео -
град ског афо ри сти чар ског кру -
га и „Типар” Фести ва ла у Пље -
вљи ма.

Засту пљен је у више дома -
ћих и стра них анто ло ги ја и
збор ни ка сати ре. Пре во ђен је
на мно ге стра не јези ке: енгле -
ски, пољ ски, руски, шпан ски,
бугар ски, маке дон ски, немач -
ки и румун ски. Члан је Удру -
же ња књи жев ни ка Срби је, Бео -
град ског афо ри сти чар ског кру -
га (БАК) и Удру же ња књи жев -
ни ка и књи жев них пре во ди ла -
ца Пан че во.

М. Марић Величковић

Петак, 6. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ФОТО-САФА РИ У ИВА НО ВУ

Тра ди ци о нал но дру же ње фото гра фа

У грч ком гра ду Сидо ро ка стру
од 29. мар та до 1. апри ла одр -
жан је вели ки међу на род ни
тур нир у бад мин то ну. У кон -
ку рен ци ји пре ко 150 игра ча и
игра чи ца из више од два де сет
држа ва срп ски репре зен та тив -
ци, а међу њима и так ми ча ри
из Пан че ва, оства ри ли су вели -
ки успех.

У кон ку рен ци ји уче сни ка до
три на ест годи на нај у спе шни ји
су били чла но ви Бад мин тон
клу ба Дина мо Мари ја Самар -
џи ја и Миха ји ло Виг, који су
осво ји ли вице шам пи он ску
титу лу у мешо ви том дублу.
Поред тога, тре ба иста ћи да је

Мари ја Самар џи ја у пару с
Маром Батар из Бео гра да сти -

гла до четврт фи на ла жен ског
дубла, што је пости гао и Миха -

ји ло Виг у поје ди нач ном над -
ме та њу. Чла ни ца БК-а Пан че -
во Маша Алек сић зау ста вље на
је у четврт фи на лу у кон ку рен -
ци ји жен ских паро ва с клуп -
ском дру га ри цом Мио ном
Фили по вић и у кон ку рен ци ји
мешо ви тих паро ва са Угље шом
Михај ло ви ћем из Бео гра да.

Одлич не су биле и наше сугра -
ђан ке које бра не боје БК-а Бео -
град. У гру пи игра чи ца до пет -
на ест годи на Анђе ла Вит ман је
осво ји ла злат ну меда љу у пару
са Алек сан дром Јови чи ћем из
Кра гу јев ца и сре бр но одлич је у
дублу с клуп ском дру га ри цом
Сањом Перић. А. Ж.

СТО ФОТО ГРА ФИ ЈА ЗА СТО МИНУ ТА

При ча о зна ме ни том Пан чев цу

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.

БАД МИН ТОН У ГРЧ КОЈ

Велики успех наших суграђана



Вла да Срби је на челу с Мир ком Цвет ко ви ћем је 2010.
годи не дове ла град Ниш у дужнич ко роп ство. Локал ној
вла сти тада су пре не те оба ве зе за град ски аеро дром које
се мере мили јар да ма дина ра. Град Ниш ни тада није био
у ста њу да издва ја сред ства за нор мал но функ ци о ни са ње
нишког аеро дро ма, а не може то ни данас.
(Алек сан дар Мар ти но вић, шеф посла нич ке гру пе СНС-а
у Скуп шти ни Срби је, у обра ћа њу посла ни ци ма, 3. април)

* * *
Вла да Срби је ће наста ви ти да ула же у нишки аеро дром
„Кон стан тин Вели ки”, јер он тре ба да буде алтер на ти ва
бео град ском аеро дро му „Нико ла Тесла” за посто је ће и
нове руте.
(Зора на Михај ло вић, мини стар ка сао бра ћа ја и пот пред -
сед ни ца Вла де Срби је, у изја ви за нишке меди је, 3. април)

* * *
Неко ли ко сто ти на Нишли ја који су доче ка ли Зора ну
Михај ло вић, мини стар ку сао бра ћа ја и пот пред сед ни цу
Вла де Срби је, данас у Нишу гла сно је него до ва ло када је
она ула зи ла у град ску кућу. Уз зви жду ке и узви ки ва ње
„лопо ви” гра ђа ни су „испра ти ли” њу и гра до на чел ни ка
Ниша Дар ка Була то ви ћа на саста нак који се одр жа ва у
Нишу нај ве ро ват ни је због спо ра у вези с град ским аеро -
дро мом.

(Из инфор ма ци је обја вље не на нишком интер нет
пор та лу „Јужне вести”, 3. април)

* * *
Недав но пре ми ну лом глум цу Небој ши Гло гов цу пост -
хум но је доде ље на награ да за глу мач ка достиг ну ћа „Добри -
чин прстен”. То при зна ње се до сада доде љи ва ло живим
глум ци ма, али ове годи не је пред сед ни штво Удру же ња
драм ских умет ни ка Срби је одлу чи ло да напра ви пре се -
дан.

(Воја Бра јо вић, пред сед ник УДУС-а, на про сла ви 70-
-годи шњи це Југо сло вен ског драм ског позо ри шта, 3. април)

* * *
„Зве зда” се пра ви ла на рачун руше ња „Пар ти за на”, изме -
ђу оста лог. Човић је бес кру пу ло зан, али је човек вели ких
орга ни за ци о них спо соб но сти и с вели ком рад ном енер -
ги јом. Иско ри стио је пад „Пар ти за на” и жељу вла сти да
се „Зве зда” подиг не на тај ниво. Зна те да су прве сезо не
пла сман у Евро ли гу обез бе ди ли за зеле ним сто лом. После
Фај нал фора АБА лиге у Бео гра ду, где смо кик сну ли и
„Зве зда” и ми, прво што је ура ђе но је да је Евро ли га јед -
ну ква ли фи ка ци о ну гру пу за попу ну так ми че ња доде ли -
ла Бео гра ду.

(Душан Вујо ше вић, нека да шњи тре нер Кошар ка шког 
клу ба „Пар ти зан”, у интер вјуу за „Спо рт клуб”, 2. април)

„Град директ но може
да пру жи надо град њу
већ посто је ћих 
погод но сти у вези с
пла ћа њем 
кому нал них услу га”,
рекао Павлов

На све ча но сти у малој сали
Град ске упра ве, 3. апри ла, два -
де се так сугра ђан ки и сугра ђа -
на у одма клим годи на ма доби -
ло је пен зи о нер ске кар ти це.
Том дога ђа ју су при су ство ва ли
Саша Дрче лић, дирек тор ка пан -
че вач ке фили ја ле Репу блич ког
фон да за ПИО, гра до на чел ник
Саша Павлов и Милен ко Чуч -
ко вић, члан Град ског већа заду -
жен за под руч је рада, запо шља -
ва ња и соци јал не поли ти ке.

Пен зи о нер ске кар ти це Фон да
ПИО наме ње не су свим пен зи о -
не ри ма, без обзи ра на то коју
врсту пен зи је кори сте. Реч је о
доку мен ту који омо гу ћу је пен -
зи о не ри ма да дока жу ста тус пен -
зи о не ра а да при том не мора ју
да пока зу ју чек од пен зи је или
реше ње о оства ре ном пра ву. Кар -
ти це су бес плат не и биће доде -
ље не без накна де свим кори сни -
ци ма пен зи ја и пра ва из ПИО.

Гра до на чел ник Павлов је
овим пово дом рекао:

– Пен зи о нер ске кар ти це се
везу ју за погод но сти које ова
попу ла ци ја има и које су као
такве уста но вље не. Град директ -
но може да пру жи надо град њу
већ посто је ћих погод но сти у

вези с пла ћа њем кому нал них
услу га, али посто је у Пан че ву
инсти ту ци је и пред у зе ћа који
могу да иза ђу у сусрет пен зи о -
не ри ма, да про ши ре неку од
обла сти дело ва ња, чиме би при -
зна ли пен зи о нер ске кар ти це.
Сход но томе шаљем пору ку јав -
но сти да се сви заин те ре со ва -
ни за ово јаве локал ној само у -
пра ви, одго ва ра ју ћој фили ја ли
ПИО фон да или удру же њу пен -
зи о не ра у Пан че ву, како би
пону ди ли неке суб вен ци је овој
попу ла ци ји. Ми ћемо врло јед -

но став но и лако да иза ђе мо у
сусрет сви ма, како бисмо скло -
пи ли одго ва ра ју ћи уго вор и
про ши ри ли круг у коме делу ју
пен зи о нер ске кар ти це.

Павлов је додао да је врло бит -
но то што је Пан че во одав но
има ло ини ци ја ти ву да, одмах
после Бео гра да, уђе у систем пен -
зи о нер ских кар ти ца, али је наша
локал на само у пра ва у дого во ру
с над ле жним мини стар ством
ипак мало саче ка ла. Рекао је и
да ће се сви потру ди ти да помог -
ну попу ла ци ји нај ста ри јих.

Саша Дрче лић је обја сни ла
зна чај пен зи о нер ских кар ти -
ца, као и погод но сти које оне
носе.

– Наме ње не су свим пен зи о -
не ри ма, без обзи ра на то коју
врсту пен зи је кори сте, одно -
сно да ли су ста ро сни, поро -
дич ни или инва лид ски пен зи -
о не ри, као и на то коли ка им
је пен зи ја, одно сно где им је
пре би ва ли ште. Пен зи о нер ске
кар ти це су доку мент који омо -
гу ћу је пен зи о не ри ма да дока -
жу ста тус пен зи о не ра а да при -
том не мора ју да пока зу ју чек
од пен зи је или реше ње о оства -
ре ном пра ву, при чему зна мо
да оба поме ну та папи ра садр -
же вели ки број лич них пода -
та ка, што се може и зло у по -
тре би ти. Жели мо да омо гу ћи -
мо пен зи о не ри ма без бед но
дока зи ва ње свог ста ту са. Кар -
ти це су бес плат не и биће доде -
ље не без накна де свим кори -
сни ци ма пен зи ја и пра ва из
ПИО. Уру чу ју се лич но, уз лич -
ну кар ту.

Она је напо ме ну ла да ће сва -
ки пен зи о нер уз кар ти цу доби -
ти и оба ве ште ње од Фон да чему
је кар ти ца наме ње на, како је
могу кори сти ти, коме да се
обра те у слу ча ју да је изгу бе...

Зву чи као добра при ча...

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

Како је рече но, после
дру ге фазе ула га ња
изме ђу 800 и 1.000
ново за по сле них

Изме ње ни пла но ви
гене рал не регу ла ци је
неко ли ко цели на

Немач ка ком па ни ја „ZF Frie-
drichshafen AG” упу ти ла је гра -
до на чел ни ку Саши Павло ву
писмо о наме ра ма, које је на
сед ни ци одр жа ној 30. мар та
закључ ком при хва ти ло Град -
ско веће.

Ради се о, како је фор му ли -
са но, обез бе ђи ва њу под сти ца -
ја за оту ђе ње неиз гра ђе ног гра -
ђе вин ског земљи шта у север -
ној инду стриј ско-послов но-про -
из вод ној зони у Пан че ву повр -
ши не 10,8 хек та ра – с фоку -
сом на фазу 1 инве сти ци ја те
ком па ни је у пери о ду од 2019.
до 2021. Она пла ни ра изград -
њу фабри ке за про из вод њу ком -
по не на та из обла сти ауто мо -
бил ске инду стри је.

При хва ће на мера под сти ца ја
Пре ма пре ли ми нар ном оби му
пла ни ра не про из вод ње, про је -
кат би се фазно реа ли зо вао на
под руч ју север не инду стриј ске
зоне. Прва фаза, која се пла -
ни ра за поме ну ти пери од, обу -
хва та при ба вља ње неиз гра ђе -
ног гра ђе вин ског земљи шта,
изград њу обје ка та повр ши не
25.000 мета ра ква драт них и
отва ра ње 540 рад них места.
Про из во ди ће се, како је наја -
вље но, осо ви не за елек трич ни
погон за „Е-Мobility” за „Pre-
mium ОЕМ”, мото ри са елек -
трич ном вучом за „Е-Мobility”,
елек тро ни ка/меха тро ни ка за
мењач и микро сви че ви (ПШВ
– пло че штам па ног кола).

Пред ви ђе но је да ниво инве -
сти ци ја за прву фазу буде ова кав:
у 2019. годи ни при бли жно 40
мили о на евра, у 2020. годи ни до
25 мили о на евра, а у 2021. годи -
ни при бли жно 20 мили о на евра.

Пре ма дина ми ци реа ли за ци -
је, у дру гој фази би тре ба ло да се
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КОНЦЕПТ

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕЋА

НАЈА ВЉЕН ДОЛА ЗАК ИНВЕ СТИ ТО РА

извр ши про ши ре ње оби ма про -
из вод ње из прве фазе. Она се
пла ни ра за пери од од 2022. годи -
не и обу хва та при ба вља ње неиз -
гра ђе ног гра ђе вин ског земљи шта
повр ши не 9,2 хек та ра, изград њу
обје ка та повр ши не 25.000 мета -
ра ква драт них и отва ра ње нових
рад них места: укуп но, укљу чу ју -
ћи и прву фазу, ради се о 800 до
1.000 ново за по сле них.

У саоп ште њу које је овим
пово дом сти гло из Град ске упра -
ве сто ји да је Град ско веће овим
закључ ком „при хва ти ло меру
под сти ца ја спро во ђе ња поступ -
ка оту ђе ња неиз гра ђе ног гра -
ђе вин ског земљи шта у јав ној
сво ји ни, без накна де, у скла ду
с важе ћим про пи си ма. Гра до -
на чел ник ће посеб ним реше -
њем обра зо ва ти тим за изра ду
ела бо ра та о оправ да но сти оту -
ђе ња неиз гра ђе ног гра ђе вин -
ског земљи шта без накна де, у
скла ду с важе ћим про пи си ма”.

На сед ни ци одр жа ној 3. апри -
ла било је седам тача ка днев -

У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

Уру че не пен зи о нер ске кар ти це

Како је рече но на кон фе рен -
ци ји за нови на ре, 3. апри ла,
Срп ски покрет Две ри годи -
на ма ука зу је на нео п ход ност
уво ђе ња мера које би допри -
не ле пове ћа њу ната ли те та у
нашој земљи.

„Пра ви при мер за то како
локал на само у пра ва може
ути ца ти на пове ћа ње бро ја
нај мла ђих сугра ђа на и како
се тре ба бри ну ти о нај број -
ни јим поро ди ца ма, јесте град
Нови Сад. Наи ме, Скуп шти -
на тог гра да доне ла је одлу -
ку по којој ће поро ди це с тро -
је и више деце, које има ју
пре би ва ли ште на тери то ри -
ји Новог Сада, а редов но пла -
ћа ју рачу не, има ти попуст на
цене кому нал них услу га. Ума -
ње ње се одно си на услу ге које
пру жа ју ЈКП ’Ново сад ска
топла на’, ’Водо вод и кана ли -
за ци ја’ и ’Чисто ћа’, а напла -
ћу је их ЈКП ’Инфор ма ти ка’
путем једин стве ног месеч ног

рачу на. Цена кому нал них
услу га сма ње на је за 30 одсто
за поро ди це с тро је, четво ро
и пето ро деце, за 40 одсто за
поро ди це са шесто ро, сед мо -
ро и осмо ро деце и за 50
одсто за поро ди це с деве то -
ро и више деце.

„Још јед на пози тив на
ствар коју је ново сад ска
власт ура ди ла за сво је сугра -
ђа не, јесте да у поро ди ца ма
с тро је и више деце мали -
ша ни и они нешто ста ри ји
има ју бес пла тан пре воз. Ума -
ње ње цена кому нал них услу -
га и бес пла тан пре воз за децу
у добр ој мери могу да релак -
си ра ју иона ко пре оп те ре ћен
кућ ни буџет нај број ни јих
поро ди ца.

„Дакле, Ново са ђа ни су
дока за ли да се ове мере могу
реа ли зо ва ти. Оче ку је мо од
вла да ју ће већи не у нашем
локал ном пар ла мен ту да сле -
ди наве де не при ме ре.”

СРП СКИ ПОКРЕТ ДВЕ РИ

Попу сти за поро ди це 
с децом

новог пла на су: задр жа ва ње
основ не наме не дефи ни са не
пла ном вишег реда, раз вој урба -
ни стич ких цели на кроз соп стве -
не спе ци фич но сти, дефи ни са -
ње повр ши на јав не наме не за
изград њу јав них обје ка та, еви -
ден ти ра ње гра ђе вин ског земљи -
шта у јав ној сво ји ни и њего во
раци о нал ни је кори шће ње,
побољ ша ње нивоа инфра струк -
тур не опре мље но сти...

Усво јен је изве штај о посло -
ва њу Месне зајед ни це Котеж и
при хва ћен текст анек са уго во ра
изме ђу Гра да и ком па ни је НИС.
Већ ни ци су при хва ти ли инфор -
ма ци ју о орга ни за ци ји сај ма
запо шља ва ња, који ће се реа ли -
зо ва ти у сарад њи Гра да и Наци -
о нал не слу жбе за запо шља ва ње,
18. апри ла, на Кор зоу.

На кра ју, Основ ној шко ли
„Иси до ра Секу лић” дата је
сагла сност да изда у закуп део
школ ске кухи ње ради при пре -
ме, дистри бу ци је и про да је ђач -
ке ужи не.

ног реда. Нај пре је усво јен
Нацрт одлу ке о изме на ма и
допу на ма пла на гене рал не регу -
ла ци је цели на 4а – Кара у ла с
Јабуч ким путем и 4б – Скро ба -
ра у насе ље ном месту Пан че -
во. Раз лог за изра ду изме на и
допу на пла на је вели ки број
при сти глих при мед би гра ђа на,
које узро ку ју пре и спи ти ва ње
посто је ћих реше ња.

О ово ме, као и о тач ки која је
усле ди ла, тре ба да се изја сне и
одбор ни ци Скуп шти не гра да.
На „мени ју” је потом био Нацрт
одлу ке о изме на ма и допу на ма
Пла на гене рал не регу ла ци је –
цели на 5 – Куде ља рац и Ново -
се љан ски пут иза Наде ла.

Нео п ход ност ускла ђи ва ња
И План детаљ не регу ла ци је под -
руч ја Мали рит дожи ве ће изме -
не. Раз лог: нео п ход ност ускла -
ђи ва ња и пре и спи ти ва ња посто -
је ћих план ских реше ња с пла -
ном гене рал не регу ла ци је ширег
цен тра гра да. Циље ви изра де
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На пла тоу испред Град ске упра ве од
29. мар та до 4. апри ла тра јао је „Ускр -
шњи базар”. Ово је након „Ново го ди -
шњег база ра” била дру га при ли ка да
поје дин ци и удру же ња из Пан че ва и
окол них места пред ста ве свој руч не
радо ве и занат ске про из во де.

Који год град у ино стран ству да
посе ти те, често ћете наи ћи на ова кве
„улич не пија це”, где може те да купи -
те про из во де који су аутен тич ни за
под не бље на ком се нала зи те – oд
деко ра тив них пред ме та изра ђе них
тех ни ка ма ста рих зана та и на моде -
ран начин, до хра не и пића који се
про из во де по ста рим рецеп ту ра ма.
Тако су и наши сугра ђа ни изло жи ли
сво је радо ве и на себи свој ствен начин
обе ле жи ли неде љу која прет хо ди нај -
ве ћем хри шћан ском пра зни ку.

Пита ли смо Пан чев це да ли се њима
допао „Ускр шњи базар” и шта им је
нај ви ше при ву кло пажњу.

ЈЕЛ КА ЂОР ЂЕ ВИЋ, пред сед ни ца
удру же ња „Веште руке”:

– Вели ко је инте ре со ва ње. У субо ту
је, на при мер, било баш доста посе ти -
ла ца. Тако ђе, дола зе људи ових дана и
после рад ног вре ме на. Купо ва ли су
дома ће кола че од сусед них удру же ња,
неке сит ни це, вино, мед и фар ба на

јаја. Ми смо на нашем штан ду про -
да ва ли и кре ме од неве на и гаве за.
При ме ти ла сам да су сугра ђа ни изне -
на ђе ни овим база ром. Сви ђа им се
иде ја, али кажу да нису били инфор -
ми са ни на вре ме. Нада ју се да ће
бити више ова квих мани фе ста ци ја и
да ће се оне чешће одр жа ва ти.

ЛАЗАР ПЕЈ ЧИЋ, члан Удру же ња 
вина ра „Све ти Три фун”:

– Сви ма се допа да базар. Видим да
људи дола зе, гле да ју ове деко ра тив не
ства ри, али купу ју и од нас вино, мед
и оста ле про из во де. Има доста посе -
ти ла ца ују тру и после рад ног вре ме -
на. Нама ова ква деша ва ња пуно зна -
че, јер упо зна је мо добре људе, од
којих нам неки поста ну и муште ри је. 

ГОР ДА НА АРСИЋ, пен зи о нер ка:
– Лепо је да се ова кве ства ри деша -

ва ју у нашем гра ду. Знам да се одр -
жа ва базар и пре ко зиме. Могу да
кажем да ми се то допа да.

МИЛО ВАН РИСТИЋ, архи ви ста из
Исто риј ског архи ва у Пан че ву: 

– Сви ђа ми се што је орга ни зо ван
„Ускр шњи базар”, било би лепо да
ова кве мани фе ста ци је буду чешће.
Лепо је да има мо при ли ку да мало

раз гле да мо зани мљи ве ства ри док се
шета мо. Има доста дома ћих про из -
во да и руко тво ри на. Купи ли смо вино
од јаго де.

ЈОВАН АНДРИЋ, про да вац: 
– Људи дола зе ова мо да пред ста ве

сво је руко тво ри не, нешто што про из -
во де у сво јим кућа ма или у окви ру
удру же ња. Лепо је да се то види. Био
сам и зимус када је био „Ново го ди -
шњи базар”. Мени је нај ин те ре сант -
ни ја хра на, јер се могу наћи разни
слат ки ши, па ћемо веро ват но то паза -
ри ти.

РАД МИ ЛА МИШИЋ, стру ков ни 
инже њер тех но ло ги је:

– Тре ба ло би да буде више ова квих
деша ва ња, да се жене раз ли чи тих
гене ра ци ја што више укљу че. Људи
углав ном мисле да жене на селу ништа
не раде и да су неза ин те ре со ва не,
лење и неу ред не, а на овај начин се
дока зу је да је упра во супрот но томе.
Јако ми се допа да ју руч ни радо ви, то
нај ви ше ценим.

Анке ти ра ла Мир ја на 

Марић Велич ко вић

М. РИСТИЋГ. АРСИЋ Ј. АНДРИЋ Р. МИШИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ВАМ СЕ ДОПАО „УСКР ШЊИ БАЗАР”?

За сва ког по нешто

Л. ПЕЈЧИЋЈ. ЂОРЂЕВИЋ

ХРОНИКА

„УСКР ШЊИ БАЗАР” ИСПРЕД ЗГРА ДЕ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

РУЧ НИ РАДО ВИ, СЛИ КЕ, 
ДЕКУ ПАЖ...

удру же ња која посто је и под ву као да
орга ни за ци ја коју води подр жа ва и
пома же све оно што је добро у гра ду
и насе ље ним мести ма, па у том сми -
слу омо гу ћа ва вред ним људи ма да
при ка жу сво је про из во де.

Разно вр стан про грам сва ког дана
почи њао је у 15.30, а на њему су се
пред ста ви ли умет ни ци, хоро ви и чла -
но ви број них кул тур но-умет нич ких
дру шта ва: МКУД „Тама ши Арон”, ива -
но вач ки КУД „Боназ Шан дор”, сеф -
ке рин ски КУД „Чигра“ (с вете ра ни ма
из Опо ва и Пан че ва), град ски хор пен -
зи о не ра „Злат на јесен”, Орке стар мома -
ка народ не музи ке из Гор њег гра да...

Послед њег дана мани фе ста ци је, 4.
апри ла, одр жан је „Шарен дан”, током
ког су Дру штво за помоћ МНРО,
ШОСО „Мара Ман дић”, Днев ни бора -
вак „Невен” и Дом „Срце у Јабу ци” на
про мо тив ним штан до ви ма пону ди ли
про из во де које су ство ри ла деца из
тих уста но ва.

Број Пан чев ки и Пан че ва ца који су
посе ти ли мани фе ста ци ју био је задо -
во ља ва ју ћи. С. Трај ко вић

Про мо ци ја кул тур них 
и при вред них вред но сти
који ма Пан че во 
рас по ла же

Мани фе ста ци ја „Ускр шњи базар” први
пут је орга ни зо ва на у Пан че ву и све -
ча но је отво ре на 29. мар та на пла тоу
испред згра де Град ске упра ве. Тра ја -
ла је до 4. апри ла, а у неде љу, првог
дана овог месе ца, иза штан до ва никог
није било због като лич ког Ускр са.
Иде ја је била да се про да ја арти ка ла
и кул тур но-умет нич ки про грам одви -
ја ју три дана пред като лич ки и три
дана пред пра во слав ни Ускрс.

Руч не радо ве и при год не ускр шње
про из во де изло жи ло је четр де се так
удру же ња из Пан че ва и јужног Бана та.

Град ски мена џер Маја Вит ман отво -
ри ла је мани фе ста ци ју речи ма да Град
подр жа ва актив но сти Тури стич ке орга -
ни за ци је гра да Пан че во, која је била
орга ни за тор, као и рад свих удру же -
ња гра ђа на.

Сне жа на Мар ја нов, пред сед ни ца
удру же ња „Пан чев ке – Гор њи град”,
уз чију сарад њу је ТОП реа ли зо вао
„Ускр шњи базар”, каже да је пре две
годи не посто јао поку шај удру же ња да
се напра ви мањи базар, али да је било
јако тешко само стал но орга ни зо ва ти
ова кву мани фе ста ци ју, па се зато обра -
ти ла ТОП-у, који је радо при хва тио
пред лог и пру жио вели ку помоћ у орга -
ни за ци ји. Циљ ове мани фе ста ци је је
да пред ста ви и про мо ви ше кул тур не и
при вред не вред но сти који ма град Пан -
че во рас по ла же: руко тво ри не, занат -

Пан че во, мој род ни град, не пре ста је
да ме изне на ђу је сва ки пут кад дођем
у њега. Тако је било и сада. Дошла сам
у посе ту роди те љи ма и иза шли смо
сви зајед но с мојом децом до Народ не
баште. Она ми је јед но од нај дра жих
места у Пан че ву. Про лет њи дан, све

мири ше на тек про цва ло цве ће, чује
се цвр кут пти ца, а башта пуна људи
раз ли чи тих узра ста...

Видим жену што шета пса, децу
која се игра ју лоп том, деча ка што
вози бицикл, баку и деку који хода ју
држе ћи се под ру ку... Гене рал но сам
оду ше вље на Народ ном баштом јер је
јако уред на, људи воде рачу на о њој,

редов но се коси тра ва, не баца се сме -
ће, а у самом цен тру нала зи се уго дан
кафић са интер не том, игра ли штем и
тоа ле том, у коме може те да пре сву -
че те дете. Ма, пра во, европ ски!

Често поми слим, ако може Народ -
на башта да прко си добр ом орга ни -
за ци јом, чисто ћом и дисци пли ном,
може сва ко. Она је као узор гра ду
како се добро функ ци о ни ше. Под се -
ћа ме мало на један парк који сам
дав но виде ла у Торон ту, као и на неке
по немач ким гра до ви ма. Ако ура ни -
те, може те да види те и вред не запо -
сле ни ке коју га одр жа ва ју.

Након ско ро годи ну дана вра ти ла
сам се у род ни град и зате кла један
неве ро ват но леп при зор. Шета ју ћи и
посма тра ју ћи при ро ду око себе, у јед -
ном тре нут ку сам угле да ла, у оном
делу где се нала зе спорт ске спра ве, у
Бару та ни, јед ну баки цу која је вежба -
ла. Оду ше ви ла сам се како је с лако -
ћом у сво јој ско ро осам де се тој годи -
ни живо та, као девој чи ца, поска ки -
ва ла с јед не ноге на дру гу. Какво охра -
бре ње и инспи ра ци ја! Поже ле ла сам
да је сви гра ђа ни виде.

Недав но ми је сестра поме ну ла град
у Јапа ну који се зове Оки на ва. Познат
је по томе што људи у њему, захва љу -
ју ћи здра вом живо ту и раду, дожи ве
сто ту. Ова бака ули ва наду да је могућ
дуг и здрав живот. Дожи ве ти сто ту у
Пан че ву, није ли то добар мото!?

Оти ћи ћу до тури стич ке аген ци је да
купим раз глед ни це Пан че ва. Шаљем
их при ја те љи ма у Сплит, где сада живим.
За који дан вра ћам се кући с лепим
сећа њем из род ног гра да. Дови ђе ња и
сва ко добро до неког иду ћег пута.

Маја Гар ген та Реић

ПИСМО ЧИТА ТЕЉ КЕ

Како дожи ве ти сто ту 

УС КР ШЊА ЧЕ СТИТ КА 

ГРАДОНАЧЕЛ НИ КА И ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ГРА ДА ПАНЧЕВА
Свим вер ни ци ма у нашем гра ду који Ускрс сла ве по јули јан ском кален да -
ру срдач но чести та мо пра зник вас кр се ња Хри сто вог. Дра ге сугра ђан ке и
сугра ђа ни, жели мо вам срећ не и бла го сло ве не пра знич не дане!

Нека радост Ускр са доне се нову сна гу, здра вље, љубав и мир сва ком
поје дин цу, као и зајед ни ци у нашем Пан че ву!

Хри стос вас кр се!

Гра до на чел ник Саша Павлов 

и пред сед ник Скуп шти не гра да Тигран Киш

НЕКОЛИКО РЕЧЕНИЦА С ОДБОРНИЦИМА

О обилазници теретне пруге

ОД 10. АПРИ ЛА

Застој про из вод ње у 
„ХИП –Пе тро хе ми ји”

Одборник Денко Тончев, који је и
члан председништва Удружења гра-
ђана МЗ Младост, рекао нам је да је
у фебруару градоначелник Саша
Павлов добио позив за састанак у
Министарству грађевине и саобра-
ћаја у вези с реализацијом пројекта
изградње нове обилазнице теретне
пруге Београд Ранжирна – Бели
Поток – Винча – Панчево.

– Петар Комненић, који је прису-
ствовао том састанку и задужен је
испред локалне самоуправе за пра-
ћење постигнутих начелних догово-
ра, каже да ће се приступити изради
новог пројекта обилазнице теретне
пруге на територији Панчева у скла-
ду са изменама у просторном плану
Панчева. Удружење грађана чији сам
члан неколико година интензивно
указује на тај проблем и тражи да
Градска управа с градоначелником
на челу заузме проактиван став, како
би на квалитетан и стручан начин

решила проблеме с којима се свако-
дневно суочавају грађани Панчева,
а за опште добро свих заинтересо-
ваних страна. У вези с тим, грађани
сматрају да је могуће помирити
њихове захтеве с развојним плано-
вима Железнице Србије и Града Пан-
чева и предлажу да се уложи додат-
ни напор надлежних институција
како би се размотрила могућност да
се траса обилазне пруге Београд Ран-
жирна – Бели Поток – Винча – Пан-
чево води источно од градског гро-
бља и повеже на постојећу јавну
железничку пругу Београд Центар –
Панчево Главна – Панчево – рекао
је Тончев.

Додао је да би на овај начин конач-
но престао да се обавља теретни сао-
браћај на привременом индустриј-
ском колосеку Рафинерије нафте
Панчево, те да би безбедност и ква-
литет живота грађана били унапре-
ђени. С. Т.

У „ХИП –Пе тро хе ми ји” у уто рак, 10.
апри ла, почи ње пла ни ра ни застој у
раду про из вод них постро је ња, који
ће тра ја ти до 10. маја. Пери од засто -
ја биће иско ри шћен за реа ли за ци ју
ремонт них актив но сти на про це сној
опре ми у петро хе миј ским фабри ка -
ма у Пан че ву и Еле ми ру, као и за
изво ђе ње инве сти ци о них про је ка та
с циљем побољ ша ња енер гет ске ефи -
ка сно сти про из вод ње и сма ње ња тро -
шко ва.

Миша Була јић, извр шни дирек -
тор функ ци је про из вод ње „ХИП –
Пе тро хе ми је”, рекао је сле де ће:

– Посеб на пажња током засто ја
биће посве ће на радо ви ма на изме -
њи ва чу Т-15 у фабри ци Ети лен и
рекон струк ци ји цево во да у Фабри -
ци отпад них вода, као и сана ци ји,
чишће њу и оста лим интер вен ци ја -
ма на про це сној опре ми у ПЕВГ-у,
ПЕНГ-у, Енер ге ти ци и Фабри ци син -
те тич ког кау чу ка. Све план ске оба -

ве зе које има мо пре ма сво јим куп -
ци ма, наста ви ће мо да извр ша ва мо
и током засто ја, с циљем да тржи -
ште буде уред но снаб де ве но петро -
хе миј ским про из во ди ма.

При ли ком зау ста вља ња рада
фабри ка може се оче ки ва ти поја ча -
на поја ва пла ме на на бакљи пра ће -
на буком, као после ди ца пошто ва -
ња без бед но сних про це ду ра при ли -
ком план ског зау ста вља ња про це са
рада. Менаџ мент фир ме каже да су
све рад не актив но сти током засто ја
про из вод ње у „ХИП –Пе тро хе ми ји”
у пот пу но сти ускла ђе не с важе ћим
без бед но сним про це ду ра ма ком па -
ни је.

О зау ста вља њу фабри ка оба ве ште -
не су све над ле жне инсти ту ци је. Пла -
ни ра не актив но сти током засто ја
обез бе ди ће наста вак ефи ка сног и
кон ти ну и ра ног рада ком па ни је и
оба вља ће се пре ма прет ход но утвр -
ђе ном пла ну. С. Т.

ство и малу при вре ду и пред у зет -
ни ке.

Одзив изла га ча био је огро ман. Про -
да ва ни су руч ни радо ви, сли ке, пред -
ме ти изра ђе ни тех ни ком деку паж...
Ипак, нај бо ље су „ишли” кола чи и
меде ња ци. Пред ста ви ла су се, поред
ини ци ја то ра дога ђа ја, и сле де ћа удру -
же ња: „Панон ке”, „Ђетван”, „Пете фи
Шан дор”, „Тама ши Арон”, „Долов ке”,
„Све ти Три фун”, као и број ни дру ги
груп ни и само стал ни изла га чи.

Нико ла Сто ил ко вић, дирек тор ТОП-а,
рекао је да је „Ускр шњи базар” прва
мани фе ста ци ја у овој годи ни, те да
ће ТОП насто ја ти да пове ћа број дога -
ђа ја у нашем гра ду и да акти ви ра сва



При вред на комо ра Срби је и
Раз вој на аген ци ја Срби је, ради
про мо ци је изво за, упу ти ле су
јав ни позив и орга ни зу ју наступ
на сај му пре храм бе не инду -
стри је у Пари зу, који ће бити
одр жан од 21. до 25. окто бра
2018. годи не.

На сај му SIAL у Фран цу ској
Срби ја ће се пред ста ви ти сво -
јим про из во ди ма на два штан -
да – повр ши не 108 мета ра ква -
драт них (пред ви ђен за замр -
зну те про из во де) и 101,18 мета -
ра ква драт них (пред ви ђен као

наци о нал ни пави љон). Тро шко -
ве заку па про сто ра и изград ње
штан да сно се При вред на комо -
ра Срби је и Раз вој на аген ци ја
Срби је, а изла га чи пла ћа ју пар -
ти ци па ци ју за уче шће у изно -
су од 2.500 евра по сред њем
кур су Народ не бан ке Срби је.
Новац за пут, сме штај и тран -
спорт екс по на та обез бе ђу ју
сами изла га чи.

Пра во уче шћа на сај му има -
ју при вред на дру штва, пред у -
зет ни ци и послов на удру же ња
реги стро ва на у Репу бли ци

Срби ји која се баве про из вод -
њом гото вих и полу го то вих про -
из во да у обла сти пре храм бе не
инду стри је. Више инфор ма ци -
ја може се доби ти у При вред -
ној комо ри Срби је, а осо ба за
кон такт је Зора на Делић (тел.
011/33-04-540). Рок за сла ње при -
ја ва је 9. април до 16 сати, на
имејл адре се zorana.delic@pks.rs
и jovanka.calina@pks.rs.

Нео п ход но је доста ви ти попу -
ње ну, ове ре ну и ске ни ра ну при -
ја ву и ске ни ра но уве ре ње Поре -
ске упра ве Мини стар ства

финан си ја о изми ре ним поре -
зи ма и допри но си ма. Све то
тре ба посла ти и у елек трон -
ском обли ку и поштом на адре -
су При вред на комо ра Срби је,
Ресав ска 13–15, 11000 Бео -
град, с назна ком: за Јован ку
Ћали ну.

У народ ној меди ци ни жути
коко тац (Melilotus officina-
lis) и бели коко тац (Melilo-
tus albus) кори сте се од дав -
ни на. Жути и бели коко тац
су зеља сте леко ви те и медо -
но сне биљ не врсте из фами -
ли је маху нар ки (Fabaceae).
Обе биљ ке су дво го ди шње,
ређе јед но го ди шње. Има ју
усправ не раз гра на те ста бљи -
ке, виси не до јед ног метра.
Листо ви су саста вље ни од
три оштро назу бље на дугу -
ља ста листи ћа на зајед нич -
кој петељ ци. У њеној осно -
ви су два уска пали сти ћа.
Раз ли ку ју се по боји цве то -
ва. Цве то ви жутог коко ца су
све тло жу ти, пет до седам
мили ме та ра дуги, нани за -
ни у гро здо ве сме ште не у
пазу ху листо ва. Гро зда сте
цва сти белог коко ца су
нешто кра ће, а цве то ви су
дуги чети ри до пет мили -
ме та ра. Поче так паше на
коко цу карак те ри сти чан је
по масов ном лету пче ла, које
у маси и изле ћу и доле ћу.
Жути цве та од јуна до сеп -
тем бра, десет-пет на ест дана
пре белог. Цве то ви мири шу
на мед. Плод је црна маху -
на с јаја стим жуто-зеле ним
семе ном. Цела биљ ка мири -
ше на кума рин, а суше њем
мирис поста је интен зив ни -
ји. Цве та ју сва ке годи не, а
меде сва ке дру ге, када по
дру штву могу дати и до пет -
на ест кило гра ма меда. Могу
се раз ли ко ва ти и по пло до -
ви ма. Жути коко тац има све -
тло сме ђе семе, а код белог
зре ле маху не с вре ме ном
поцр не. Док су биљ ке у цве -
ту, бере се над зем ни део и
суши у тан ком сло ју на про -
ма ји, у хла до ви ни.

У лет њим месе ци ма беру
се дуге, рас цве та ле цва сти,
пове зу ју у сно пи ће и суше
обе ше не у хла до ви ни. Суше -
њем губе око 80% тежи не.
Пра вил но осу ше ни коко тац
је све тло зе ле не боје. Осу ше -
на маса при јат но мири ше,
јер током суше ња дола зи до
фер мен та ци је, хидро ли зе јед -
ног гли ко зи да и осло ба ђа ња
кума ри на. У народ ној меди -
ци ни су се ове две врсте више
упо тре бља ва ле. Још у ста -
ром веку осу ше ни над зем ни
део биљ ке слу жио је као лек
који убла жу је боло ве, тера
воду, сте же и сл. Упо тре бља -
вао се као народ ни лек спо -
ља, у масти ма и меле ми ма.
Међу тим, нови ја сазна ња
ука зу ју на то да због садр -
жа ја кума ри на при дужој
упо тре би ове биљ ке могу
бити и штет не. Због тога је
важно да се пошту је доза и
вре ме при ме не. Нека кума -
рин ска једи ње ња допри но се
спре ча ва њу и лече њу тром -
бо зе. Међу тим, позна то је и
непо жељ но деј ство кума ри -
на, који се у нови је вре ме
убра ја и у кан це ро ге на једи -
ње ња. Зато се данас гаји опле -
ме ње ни коко тац који садр -
жи мало кума ри на. Посеб но
је попу ла ран жути коко тац,
у наро ду познат и као леко -
ви та ждра љи ка. У леко ви те
свр хе се кори сти осу шен над -
зем ни део биљ ке (Meliloti

herba), дужи не 15 до 20 цм,
који у првом реду садр жи
кума рин (око 1%), смо ле,
тани не, мели ло то зид (гли -
ко зид кума рин ске кисе ли -
не), мели ло тин (дихи дро ку -
ма рин), фла во но и де и др.

Обе биљ ке се кори сте за
убла жа ва ње боло ва и грче -
ва у желу цу и цре ви ма, про -
тив мигре не, реу ме и гих -
та. Под сти чу излу чи ва ње
зно ја и мокра ће и зау ста -
вља ју крва ре ње из носа. Чај
убла жа ва гла во бо љу и добро
је диу ре тич но сред ство.
Инсти тут за про у ча ва ње
леко ви тог биља „Др Јосиф
Пан чић” про из во ди чај ну
меша ви ну бр. 84 – про тив
бак те ри ја у мокра ћи, за
одра сле, где пети ну саста -
ва чини Meliloti herba. При -
ме њу је се у обли ку масти и
меле ма за лече ње ото ка и
хемо ро и да. Повољ но делу -
је код упа ла и дру гих обо -
ље ња вена, с обзи ром на то
да пове ћа ва покре тљи вост
пери фер них вена (анти ко -
а гу лант). Спо ља се кори сти
у виду обло га код ото ка,
хемо ро и да, код хема то ма и
кон ту зи ја, код тром бо фле -
би ти са, и то сама или у сме -
ша ма (нпр. са семе ном
лана). Као благ седа тив се
кори сти у хоме о пат ској
меди ци ни, про тив мигре на.
При ме њу је се за аро ма ти -
за ци ју лоших врста дува на
и алко хол них пића. Због
јаког мири са кори сти се као
сред ство које рас те ру је
инсек те, наро чи то мољ це.
Коко тац је вео ма цењен и
као медо но сна биљ ка. Екс -
тракт жутог коко ца делу је
на вели ки број пато ге на.
Рас цве та ли жбу но ви жутог
и белог коко ца при вла че
пче ле, те пред ста вља ју јед -
ну од ква ли тет ни јих пче ли -
њих паша. То је био повод
за њихо во уво ђе ње у кул ту -
ру гаје ња. Мед од ових биља -
ка је вео ма цењен, има одли -
чан укус и аро му, али и
леко ви та свој ства. Осу ше -
ни коко тац је зачин гор ког,
пома ло љутог и опо рог уку -
са. Дода је се сала та ма, вари -
ви ма, супа ма, а у Енгле ској
и спе ци јал ним сире ви ма за
маза ње.

Бели коко тац је зна чај -
ни ји за про из вод њу сточ не
хра не, иако има више кума -
ри на од жутог. Опа сне су
тру ле биљ ке, које могу да
иза зо ву тешко обо ље ње код
живо ти ња. Врло рет ко може
доћи до неже ље них ефе ка -
та, када кума ри ни који су
при сут ни у осу ше ном над -
зем ном делу биљ ке под деј -
ством одре ђе них гљи ви ца
пре ла зе у дику ма ро ле, који
су анта го ни сти вита ми на К
и има ју хемо ра гич но деј -
ство (иза зи ва ју крва ре ње).
У Кана ди и САД су 1931.
годи не забе ле же ни слу ча је -
ви тешких, па чак и смрт -
них хемо ра ги ја сто ке која
је јела сено у коме је било
тру лог коко ца. Ако се сто -
ци даје хра на бога та вита -
ми ном К (луцер ка), неста -
ће хемо ра ги је про у зро ко ва -
не тру лим биљ ка ма.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 6. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Жути и бели коко тац

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

СТО ФОТО ГРА ФИ ЈА ЗА СТО МИНУ ТА

ЕВАН ГЕ ЛИ СТИЧ КА ЦРКВА – 
СИМ БОЛ ПАН ЧЕ ВА

Последње предавање
из овогодишњег 
серијала

У окви ру про јек та „100 фото -
гра фи ја за сто мину та” удру -
же ња гра ђа на „Посе ти Пан че -
во”, Жива на Кре јић и Ненад
Жив ко вић одр жа ли су пре да -
ва ње под нази вом „Еван ге ли -
стич ка црква као сим бол Пан -
че ва” у уто рак, 27. мар та, у
Народ ном музе ју.

На прeдавању је било речи о
изград њи пан че вач ке еван ге -
ли стич ке цркве, о свим про -
бле ми ма који су пра ти ли тај
про цес, као и о еван ге ли стич -
кој зајед ни ци у Пан че ву. Истак -
ну то је да је дана шњи обје кат
цркве завр шен 1906. годи не, а
да се ста ри нала зио у Ули ци
Жар ка Зре ња ни на 16. Било је
речи о покре ту рефор ма ци је у
16. веку, тач ни је о поја ви нових
покре та и про це са у Евро пи у
првој поло ви ни 16. века, одла -
ску феу да ли зма и дола ску бур -
жо а ске кла се. Под вођ ством
Мар ти на Луте ра у Немач кој, те
Улри ха Цвин гли ја и Жана Кал -
ви на у Швај цар ској, рефор ма -
ци ја је доне ла поја ву нових вер -
ских зајед ни ца неза ви сних од
пап ства. Окол но сти су биле
такве да је убр зо усле дио про -
гон про те ста на та у Евро пи, а
нај по зна ти ји је веро ват но покољ
под нази вом Вар то ло меј ска ноћ
у Фран цу ској 1572. годи не, када
је уби је но на хиља де хуге но та.
Када је Јозеф Дру ги Хаб збур -
шки донео Едикт о вер ској толе -
ран ци ји, ства ри су и за при -
пад ни ке про те стант ске зајед -
ни це поста ле лак ше.

НАСТУП НА САЈ МУ У ПАРИ ЗУ

Расписан јав ни позив 

Орга ни за то ри Међу на род ног бије -
на ла умет нич ког деч јег оба ве шта -
ва ју да је рок за доста ву радо ва за
сед ми БУДИ про ду жен до 20.
апри ла због вели ког инте ре со ва -
ња и број них мол би за про ду же -
ње кон кур са ради ускла ђи ва ња
деч јих оба ве за са акту ел ним так -
ми че њи ма и про лећ ног рас пу ста.

„Захва љу је мо деци, роди те љи -
ма, настав ни ци ма, учи те љи ма и

омла дин ским рад ни ци ма на инте -
ре со ва њу, анга жо ва њу и одлич -
ним радо ви ма који су до сада
при сти гли на сед ми БУДИ кон -
курс”, саоп шти ли су орга ни за то -
ри. На сед мом БУДИ-ју биће пред -
ста вље на дан ска кул ту ра, а гости-
дома ћи ни упо зна ће посе ти о це са
земљом нај срећ ни јих људи.

Кул тур ни цен тар Пан че ва и
удру же ње БУДИ, као орга ни -

за то ри сед мог Међу на род ног
бије на ла умет нич ког деч јег
изра за, који се 2018. годи не
одр жа ва од 11. маја до 11. јуна
под сло га ном „Лепо се играј!”,
пози ва ју све обра зов не и кул -
тур не инсти ту ци је, те децу узра -
ста до пет на ест годи на да поша -
љу сво је радо ве на кон курс под
нази вом: 7. БУДИ: ЛЕПО СЕ
ИГРАЈ!, до наве де ног рока, у

сле де ћим кате го ри ја ма: визу -
ел на умет ност – „БУДИ сву -
да”; визу ел на умет ност – „БУДИ
инфо”; позо ри ште – „БУДИ
андер се ни ја да”; књи жев ност –
„БУДИ писац”; музи ка – „БУДИ
ори ги нал”; еко ло ги ја – „БУДИ
кре а ти вац”; еко ло ги ја – „БУДИ
еко-акци ја”, нау ка – „БУДИ
науч ник” и хума ни тар на акци -
ја – „БУДИ друг/дру га ри ца”.

БИЈЕ НА ЛЕ УМЕТ НИЧ КОГ ДЕЧ ЈЕГ ИЗРА ЗА

Про ду жен рок за сла ње радо ва

Фили ја ла Пан че во Наци о нал -
не слу жбе за запо шља ва ње, у
сарад њи с Град ском упра вом
гра да Пан че ва, орга ни зо ва ће
Сајам запо шља ва ња у сре ду,
18. апри ла, на Кор зоу, у Ули -
ци вој во де Живо ји на Миши -
ћа, од 11 до 13 сати. У слу ча ју
лоших вре мен ских при ли ка
сајам ће бити одр жан у холу
Град ске упра ве, Трг кра ља
Петра I брoj 2–4.

Наци о нал на слу жба за запо -
шља ва ње пози ва неза по сле на
лица да посе те ово го ди шњи сајам
и да са собом поне су сво ју био -
гра фи ју, а на штан ду НСЗ-а моћи
ће да доби ју одго во ре на пита -
ња о акту ел ним услу га ма и про -
гра ми ма.

Све додат не инфор ма ци је заин -
те ре со ва на лица и посло дав ци
могу доби ти у про сто ри ја ма пан -
че вач ке фили ја ле НСЗ-а.

НА КОРЗОУ, 18. АПРИЛА

Панчевачки сајам запошљавања

Страну припремила

Мирјана Марић 
Величковић

Овом при ли ком је рече но да
је 1790. годи не осно ва на прва
цркве на општи на у Пан че ву, а
да је изград ња бого мо ље и паро -
хиј ског дома отпо че ла нешто
рани је, 1852. годи не. Орга ни -
зо ва на је и чајан ка у сали ресто -
ра на „Тру бач”, када је саку -
пљен први озбиљ ни ји при лог
за изград њу цркве. Ста нов ни -
ци Пан че ва, које је почет ком
20. века бро ја ло око 20.000
жите ља, у вели ком бро ју су при -
су ство ва ли осве шта ва њу и отва -
ра њу новог објек та бого мо ље.
Годи не 1905. сти гла су и зво -
на, која су носи ла име на Вера,

Љубав и Нада. На пре да ва њу
је било речи и о изгле ду уну -
тра шњо сти цркве, те је тако
истак ну то да је олтар изра ђен
у гот ском сти лу, као и то да
про те стан ти избе га ва ју идо ло -
по клон ство, па сто га у цркви
нема ико на, за раз ли ку од оста -
лих хри шћан ских црка ва.

Када је реч о вред но сти ма
про те стан ти зма, пре да ва чи су
иста кли да су то на првом месту
соли дар ност, уза јам ност, сао -
се ћај ност, уме ре ност, као и раз -
у ме ва ње, љубав и толе ран ци ја.
Посеб но су осу ђи ва ли пијан -
ство и алко хол, па су тако

позна те осу де ваша ра. Још јед -
ну зани мљи вост, када је реч о
пра ви ли ма пона ша ња при пад -
ни ка про те стант ске зајед ни це,
пред ста вља и чиње ни ца да су
мла ди ћи ма који су, на при мер,
желе ли да поста ну зана тли је
биле забра ње не игран ке пре
него што поста ну кал фе, а да
су девој ка ма били забра ње ни
изла сци до шесна е сте годи не.

Пре да ва ње је ука за ло на то да
бор ба про те ста на та за соп стве -
на пра ва није била лака, али да
су они упор но шћу успе ва ли да
се избо ре за свој опста нак на
овом про сто ру.



ла Ђукић и Горан Бања луч кић,
запо сле ни у Народ ној бан ци
Срби је. Наред ног дана гости су
били у при ли ци да, уз струч ну
помоћ ђака Еко ном ске шко ле,
упо зна ју зна ме ни то сти нашег
гра да. Поред Народ ног музе ја,
посе ти ли су Храм Успе ња Пре -
све те Бого ро ди це, Гим на зи ју,
Цркву Кар ла Боро меј ског, места
на који ма су живе ли зна ме ни ти
Пан чев ци, ста туу Јана Непо му -
ка, Сун ча ни сат и спо ме ник
ватро га сцу Фло ри ја ну, а потом
су се упу ти ли у шко лу, где је
било орга ни зо ва но све ча но про -
гла ше ње побед ни ка.

Ове годи не прво место је

Ђаци пан че вач ке
Еко ном ске шко ле
дру гу годи ну заре дом
осво ји ли злат ну
меда љу

Зајед нич ки рад 
мату ран та и мен то ра

Пан че вач ка Еко ном ско-
-трго вин ска шко ла „Паја Мар -
га но вић” била је ово го ди шњи
дома ћин Репу блич ког так ми -
че ња из послов не еко но ми је,
које се орга ни зу је у сарад њи са
Еко ном ским факул те том из
Бео гра да. Про шле годи не је
уче ни ца четвр тог раз ре да те
струч не шко ле Алек сан дра
Ради че вић била прва, па је та
титу ла омо гу ћи ла Еко ном ској
шко ли да орга ни зу је репу блич -
ку смо тру нај бо љих ђака еко -
ном ске стру ке. На њој је наш
сугра ђа нин Филип Чоло вић
тако ђе осво јио прво место.
Током два дана запо сле ни и
уче ни ци „Паји не шко ле” уго -
сти ли су про фе со ре и так ми -
ча ре из 22 шко ле из целе Срби -
је.

Како и доли ку је, ђаци дру ге
годи не сме ра тури стич ки тех -
ни чар били су заду же ни за при -
јем и спро во ђе ње гости ју, као
и пру жа ње важних инфор ма -
ци ја за бора вак у нашем гра ду.

Дво днев но дру же ње
Про фе со ри мен то ри, у вре ме
када су њихо ви пуле ни пола га -
ли тест зна ња, при су ство ва ли су
зани мљи вом пре да ва њу на тему
„Заду жи ва ње и при ват не пен -
зи је”, које су при пре ми ли Нико -

У Послов ном цен тру НИС-а у
Новом Саду недав но је одр жан
10. форум изво ђа ча под сло га -
ном „Без бед ност је моја одго -
вор ност”. Јуби ла ром ску пу који
је посве ћен упра вља њу актив -
но сти ма изво ђа ча, с фоку сом
на зна ча ју раз во ја HSE кул ту ре
и све сти о без бед но сти, ода зва -
ли су се гости из више од сто
ком па ни ја широм Срби је и реги -
о на, а ску пу је при су ство ва ло
више од три ста уче сни ка. Струч -
ни скуп је био при ли ка да се с
парт не ри ма поде ли филозофијa
упра вља ња ризи ком и под се ти
на зајед нич ке циље ве, под руч -
ја при ме не и кори сти што се
оства ру ју при ме ном стан дар да
без бед но сти на раду с циљем
ства ра ња без бед ног рад ног окру -
же ња за све.

У име НИС-а, уче сни ци ма
се обра тио Вла ди мир Гагић,
дирек тор Бло ка Пре ра да. Он
је у сво јој пре зен та ци ји иста -
као зна чај који ком па ни ја
посве ћу је HSE-у.

– У НИС-у, као и у самом
„Гаспром њеф ту”, лестви ца је
диг ну та вео ма висо ко. Ништа

сем пот пу не без бед но сти, очу -
ва ња здра вља и живот не сре -
ди не није довољ но добро. То
важи за сва ки сег мент рада
уну тар ком па ни је и вео ма
нам је важно да то при хва те
не само сви запо сле ни већ и
они с који ма сара ђу је мо, који
уче ству ју у поје ди нач ним
про це си ма. Буд но пра ти мо
сва деша ва ња, из њих се
извла че иску ства, али и нове

мере и стан дар ди – рекао је
Гагић.

Руско-срп ски нафт ни гигант
је сагле дан као ком па ни ја у
којој су без бед ни усло ви рада
за све запо сле не и послов не
парт не ре један од стра те шких
циље ва, а запо сле ни у овој фир -
ми теже стал ном сма ње њу бро -
ја повре да на раду и про фе си о -
нал них обо ље ња. Основ ни прин -
цип одго вор ног посло ва ња, како

каже стру ка, лежи у кон ти ну -
и ра ном при ме њи ва њу прин ци -
па пре вен ци је ради уна пре ђе -
ња усло ва рада и сма ње ња бро -
ја нега тив них HSE дога ђа ја, а
НИС то дослед но спро во ди.

У скло пу фору ма одр жа на је
панел-диску си ја на тему „Иза -
зо ви кому ни ка ци је ком па ни ја
изво ђа ча и пред став ни ка НИС-а”
с циљем побољ ша ња без бед но -
сне кул ту ре. Посеб ну пажњу
при ву кла су изла га ња о про це -
си ма упра вља ња без бед но шћу
изво ђа ча, као и новим прак са -
ма у обла сти HSE. Сви уче сни -
ци били су у при ли ци и да се
упо зна ју с напред ним тех но -
ло ги ја ма и новим про из во ди -
ма у обла сти без бед но сти и
зашти те на раду кроз изло жбу
под нази вом „При ме на нових
тех но ло ги ја у обла сти HSE”.

На послов ном дога ђа ју који
тра ди ци о нал но оку пља нај ве -
ће НИС-ове изво ђа че, пре ма
кри те ри ју ми ма пошто ва ња
пра ви ла без бед но сти и вре -
мен ских роко ва изво ђе ња радо -
ва, иза бра ни су и награ ђе ни
нај бо љи.

Пре ма најaвама Немач ке орга -
ни за ци је за међу на род ну сарад -
њу (GIZ), у Срби ји ће уско ро
поче ти да ради десет топла на
које ће кори сти ти био ма су уме -
сто фосил них гори ва захва љу -
ју ћи помо ћи немач ке и швај -
цар ске вла де. Реч је о
рeализацији про јек та „Раз вој
одр жи вог тржи шта био е нер ги -
је у Срби ји”, вред ног 27 мили о -
на евра (два де сет мили о на евра
кре ди та Немач ке раз вој не бан -
ке, два мили о на бес по врат на
помо ћи те бан ке и пет мили о на
помо ћи вла де Швај цар ске).

У саоп ште њу доста вље ном
меди ји ма струч ни савет ник у
про јек ту немач ко-срп ске раз -
вој не сарад ње Рај нер Шел хас

иста као је да пре ла зак топла -
на на био ма су има више стру -
ку корист за одр жи ви раз вој
локал них зајед ни ца. Пре ма
њего вом мишље њу, купо ви ном
локал ног енер ген та, у овом слу -
ча ју био ма се, новац оста је у
лока лу, а у лан цу снаб де ва ња
и кори шће ња ства ра ју се могућ -
но сти за нова рад на места.
Поред тога, он је издво јио и
пози ти ван ути цај кори шће ња
овог енер ген та, јер ће се упо -
тре бом био ма се знат но сма њи -
ти зага ђе ње живот не сре ди не.
Наи ме, одр жи во кори шће ње
био е нер ги је знат но допри но си
рурал ном раз во ју и сма ње њу
еми си је гасо ва са ефек том ста -
кле не баште.

У окви ру ове сарад ње до сада
су реа ли зо ва на два про јек та у
обла сти раз во ја одр жи вог тржи -
шта био е нер ги је у Срби ји. Први
про је кат – пре ла зак на био ма -
су котлар ни це која топлот ном
енер ги јом снаб де ва шко лу, пред -
школ ску уста но ву, дом здра вља,
кул тур ни цен тар и општин ску
упра ву – реа ли зо ван је у Општи -
ни При бој, уз финан сиј ска ула -
га ња локал не само у пра ве и тех -
нич ку подр шку GIZ-а. Та општи -
на је и јед на од десет локал них
само у пра ва које су про шле годи -
не пот пи са ле уго вор о реа ли за -
ци ји про јек та зa пре ла зак град -
ске топла не с фосил них гори ва
на кори шће ње био ма се, који ће
бити завр шен до 2019. годи не.

Циљ је да се реа ли за ци јом овог
про гра ма напра ви при ме тан
корак ка уна пре ђе њу одр жи во -
сти локал не зајед ни це, у којој ће
се гра до ви и општи не у Срби ји
осла ња ти на соп стве не ресур се
и тако ство ри ти нео п ход не пред -
у сло ве за отва ра ње нових рад -
них места, уз исто вре ме но сма -
ње ње еми си је штет них мате ри ја
и зави сност од уво зних енер ге -
на та. Вре ди иста ћи да држа ве
Европ ске уни је ула жу мно го нов -
ца за упо тре бу ове врсте обно -
вљи вих изво ра енер ги је, посеб -
но када је реч о шум ској био ма -
си. Срби ја се оба ве за ла да ће до
2020. годи не пове ћа ти удео алтер -
на тив них изво ра на 27 одсто од
укуп не потро шње енер ги је.

У окви ру про гра ма „За чисти -
је и зеле ни је шко ле у Вој во -
ди ни”, током мани фе ста ци је
„Ново сад ско про ле ће” одр -
жан је окру гли сто под нази -
вом „Прак тич не мето де за
реа ли за ци ју еко ло шких про -
гра ма у обра зов ним инсти ту -
ци ја ма”, у орга ни за ци ји
инсти ту ци ја вла де АП Вој во -
ди не. Да под се ти мо, про грам
„За чисти је и зеле ни је шко ле
у Вој во ди ни” реа ли зу је се
девет годи на, с циљем раз во -
ја и уна пре ђе ња рада у обла -
сти живот не сре ди не и енер -
гет ске ефи ка сно сти у вас пит -
но-обра зов ним уста но ва ма.
Струч ни скуп, у име вла де
Вој во ди не, отво ри ла је др
Мил ка Буда ков, заме ни ца
покра јин ског секре та ра за
соци јал ну поли ти ку, демо гра -
фи ју и рав но прав ност поло -
ва, која је у свом поздрав ном
гово ру ука за ла на зна чај овог
вео ма важног вас пит но-
-обра зов ног про гра ма.

Теме ску па су биле „Инди -
ка то ри зна ња и заба ве”, „Етно -
бо та ни ка” и „Цегер еко ло -

шких иде ја”. Том при ли ком
је при ка зан и кра так филм
„Мони то ринг орла бело ре па -
на” ауто ра Иштва на Хама,
који је сни мљен у сарад њи са
ЈП-ом „Вој во ди на шу ме”.
Окру глом сто лу су при су ство -
ва ли пред став ни ци пред школ -
ских уста но ва, основ них и
сред њих шко ла (укљу чу ју ћи
и музич ке, балет ске и умет -
нич ке шко ле и шко ле за децу
са смет ња ма у раз во ју) с тери -
то ри је АП Вој во ди не.

На ново сад ском „Спен су”
недав но је одр жа но 28. „Ново -
сад ско про ле ће”. Гра ђа ни су
били у при ли ци да наба ве све
што им је нео п ход но за пред -
сто је ће уре ђи ва ње и деко ри -
са ње башта, дво ри шта и тера -
са. Ово тра ди ци о нал но мар -
тов ско оку пља ње про из во ђа -
ча цве ћа, сад ни ца дрве ћа,
опре ме за хор ти кул ту ру и пче -
ла ра орга ни зу је Покрет гора -
на Новог Сада, уз подр шку
Реги о нал ног цен тра за живот -
ну сре ди ну и швед ске Међу -
на род не аген ци је за раз вој и
сарад њу.

У Врњач кој Бањи је про шле
неде ље одр жан мастер-курс
који је обу хва тио теме из обла -
сти зашти те живот не сре ди -
не зна чај не за про цес при -
дру жи ва ња ЕУ. Семи нар је
орга ни зо вао Реги о нал ни цен -
тар за живот ну сре ди ну за
цен трал ну и источ ну Евро пу
за парт нер ске орга ни за ци је
укљу че не у Про грам подр шке
орга ни за ци ја ма цивил ног дру -
штва у Срби ји, а који финан -

си ра Швед ска међу на род на
аген ци ја за раз вој и сарад њу.

Током пет дана интен зив -
них ради о ни ца, пре да ва ња и
диску си ја пред став ни ци
цивил ног дру штва има ли су
при ли ку да се упо зна ју са
актив но сти ма у окви ру Погла -
вља 27, али и да уче о кон -
крет ним вешти на ма и начи -
ни ма пла ни ра ња сво јих про -
јект них актив но сти. Род на
димен зи ја у про јек ти ма
зашти те живот не сре ди не
била је тема током две сеси је
овог кур са, а уче сни ци су про -

ду би ли зна ња о зна ча ју род -
не јед на ко сти, као и о томе
на који начин њено при су -
ство може уна пре ди ти про -
јект не актив но сти, а тиме и
начи не суо ча ва ња са иза зо -
ви ма зашти те живот не сре -
ди не. Било је речи и о уна -
пре ђе њу прав ног окви ра за
про це ну ути ца ја и стра те шку
про це ну ути ца ја на живот ну
сре ди ну. Мастер-курс је затво -
рен диску си јом о изра ди наци -

о нал не стра те ги је упра вља ња
отпа дом и пла но ви ма за уна -
пре ђе ње прав ног окви ра у
обла сти упра вља ња отпа дом,
о чему је гово ри ла Рад ми ла
Шеро вић, начел ни ца Оде ље -
ња за упра вља ње отпа дом
Мини стар ства зашти те живот -
не сре ди не.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 6. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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У ПАН ЧЕ ВУ ОДР ЖА НО РЕПУ БЛИЧ КО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ ИЗ ПОСЛОВ НЕ ЕКО НО МИ ЈЕ

УСПЕХ СЕ НЕ ОСТВА РУ ЈЕ СЛУ ЧАЈ НО
ОДР ЖАН ОКРУ ГЛИ СТО

Еду ка ци ја мали ша на

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ОДР ЖАН СТРУЧ НИ СКУП У ПОСЛОВ НИ ЦИ НИС-а У НОВОМ САДУ

Без бед ност рад ни ка у Срби ји

осво јио Филип Чоло вић, ђак
пан че вач ке Еко ном ске шко ле,
коме је мен тор, као и про шло -
го ди шњој побед ни ци, била про -
фе сор ке еко ном ске гру пе пред -
ме та Ива на Перић. Титу лу
побед ни ка и пра во упи са на
срп ске еко ном ске факул те те
поне ли су још уче ни це Даја на
Ђокић из Кру шев ца и Тама ра
Дре згић из Бога ти ћа и уче ник
Или ја Мија тов из Вршца.

Рад на себи
Дру гу годи ну заре дом Пан чев -
ци су осво ји ли нај сјај ни је
одлич је на овом пре сти жном
так ми че њу еко ном ске стру ке и

то није слу чај но. Исцр пан и
теме љан мен тор ски рад про -
фе сор ке Ива не Перић и нео -
спор ни тале нат и вели ки труд
самих ђака сва ка ко су услов за
пости за ње ових сјај них резул -
та та. Пре ма речи ма про фе сор -
ке Перић, при пре ме почи њу
још у првој годи ни и тра ју све
до четвр те, када се почет ком
нове кален дар ске годи не рад
интен зи ви ра.

Од јану а ра су Филип и њего -
ва про фе сор ка Ива на Перић
три пута недељ но ради ли зајед -
но по неко ли ко сати, а мату -
рант Еко ном ске шко ле је и
после тог вре ме на мар љи во
учио и при пре мао се за так ми -
че ње. Ива на Перић исти че да
је вео ма важно да уче ник пока -
же ини ци ја ти ву и да је спре -
ман да утро ши огром но вре ме
за сво је струч но уса вр ша ва ње.
Сама мате ри ја пред ме та
Послов на еко но ми ја, наро чи -
то она коју је нео п ход но усво -
ји ти за репу блич ку смо тру, зах -
те ва само пре го ран рад, брз и
бистар ум, логич ко про ми шља -
ње, тео рет ску и прак тич ну пот -
ко ва ност, као и одлич но сна -
ла же ње у зах тев ним мате ма -
тич ким про ра чу ни ма. Како је
она рекла за наш лист, Филип
је све то обје ди нио и зато је
оства рио вели ки успех.

Запо сле ни у пан че вач кој Еко -
ном ско-трго вин ској шко ли
овом при ли ком желе да изра -
зе захвал ност Гра ду Пан че ву,
као глав ном спон зо ру так ми -
че ња, као и свим коле ги ни ца -
ма и коле га ма који су уло жи -
ли труд и дали свој допри нос
да так ми че ње про ђе у нај бо -
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Семи нар за НВО

ЕВРОП СКЕ ИНТЕ ГРА ЦИ ЈЕ И ЗАШТИ ТА ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Био ма са – енер гент будућ но сти

Професорка Ивана Перић и матурант Филип Чоловић



Дистрибуција двовалентне
оралне полиовакцине (ОПВ)
против изазивача дечје пара-
лизе ка институтима и заводи-
ма за јавно здравље и домови-
ма здравља у Републици Срби-
ји отпочела је 30. марта – саоп-
штио је Институт за јавно здра-
вље „Др Милан Јовановић
Батут” из Београда.

Према плану потреба за дру-
ги квартал 2018. године, дистри-
буира се укупно 95.560 доза ОПВ
вакцине, а дистрибуцију спро-
води Институт за вирусологију,
вакцине и серуме „Торлак”. Вак-
цинација деце ОПВ вакцином
је део обавезног програма иму-
низације и спроводи се пре упи-
са у први разред основне школе
(или изузетно током првог раз-
реда основне школе), као и у
завршном разреду основне шко-
ле, а најкасније до навршених
осамнаест година живота.

Како подсећају у „Батуту”,
Србија је, као и све земље
европског региона Светске
здравствене организације,
још 2002. године достигла
статус земље без дечје пара-
лизе, који успешно одржава.
Епидемија те изузетно опа-
сне и заразне болести у Срби-
ји је последњи пут регистро-
вана на Косову 1996. годи-
не, када је оболело двадесет
шесторо деце, од којих је дво-
је умрло.

Због одсуства одговарајућег
програма имунизације против
различитих заразних болести,
у свету годишње умре око пет
милиона деце, а њих око
800.000 остају трајни инвали-
ди услед прележаних болести
од којих нису вакцинисани.
Дечја парализа је, захваљујући
примени вакцине, данас гото-
во потпуно искорењена и јавља
се још само у појединим нераз-
вијеним земљама. Тако су од
2006. године до данас случаје-
ви ове болести забележени у
свега четири државе: Нигери-
ји, Индији, Пакистану и Авга-
нистану.

Петак, 6. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Роза цеа је хро нич на инфла -
ма тор на болест коже. Мани -
фе сту је се као црве ни ло које
може бити пра ће но бубу љи -
ца ма и про ши ре ним капи ла -
ри ма. Нај че шће се јавља на
лицу (обра зи ма), али може
захва ти ти и уши, врат и гру -
ди. Чешће се јавља код жена
у сред њим годи на ма, али када
се јави код мушка ра ца, буде
у тежем обли ку.

Више је узроч ни ка поја ве
роза цее, али углав ном су то
насле ђе и гри ње. Оно што
може додат но погор ша ти ста -
ње, јесте упо тре ба јаких зачи -
на, алко хо ла и кафе, као и
стрес, вру ћа вода, физич ки
напо ри, агре сив на сред ства
за негу коже, хлад но ћа и хор -

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

Трет ман за роза цеу

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Састој ци: 600 гра ма теле ћег

меса, две веће гла ви це црног

лука, јед на шар га ре па, пола

коре на целе ра, 500 гра ма

шам пи њо на, со, бибер и јед на

каши чи ца густи на; по жељи:

100 гра ма сла ни не, деци ли -

тар црног вина.

При пре ма: Теле ће месо

исе ћи на лепе мање шниц ле,

зачи ни ти по уку су и крат ко про пр жи ти на уљу са обе стра не, изва -

ди ти из тига ња и одло жи ти на тањир. Дода ти повр ће (лук, шар га ре -

пу и целер) исец ка но на коц ки це, про пр жи ти на том истом уљу, па

вра ти ти шниц ле. Зачи ни ти, сипа ти мало воде (коли ко да све пре -

кри је) и дин ста ти док месо и повр ће не омек ша ју (четр де се так

мину та).

Шам пи њо не исе ћи на листи ће, дода ти у месо и повр ће и све

зајед но дин ста ти још око 20 мину та. При кра ју кува ња раз му ти ти

каши чи цу густи на у мало хлад не воде и дода ти у умак од повр ћа и

меса да би се згу снуо. Посу ти сит но сец ка ним пер шу но вим лишћем

и послу жи ти уз кисе лу павла ку, кром пир-пире или пири нач.

Напо ме на: За пикант ни ји укус, повр ће се може про пр жи ти зајед -

но с коц ки ца ма сла ни не (око 100 гра ма), а на поло ви ни кува ња

може се дода ти деци ли тар црног вина, што ће месу и ума ку дати

фину аро му... При јат но!

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

Пикант не шниц ле са
шам пи њо ни ма

мон ске про ме не. Роза цеа се
чешће јавља код људи обо -
ле лих од одре ђе них боле сти:
кар ди о ва ску лар них, гастро -
ин тен сти нал них и пси хи ја -
триј ских. У јед ном аме рич -
ком науч ном часо пи су о дер -
ма то ло ги ји, на осно ву пода -
та ка из 29 сту ди ја, науч ни ци
су наве ли обо ље ња код којих
се нај че шће јавља роза цеа, а
то су: депре си ја, хипер тен -
зи ја, кар ди о ва ску лар не боле -
сти, анк си о зност, дија бе тес,
мигре на, инфек ци ја хели ко -
бак те ри јом, улце ра тив ни
коли тис и демен ци ја.

У козме тич ком сало ну нај -
бо љи трет ман лица који пома -
же код роза цее је „Dermo
ОXY”. Кожа се тре ти ра
чистим кисе о ни ком прво у
вла жном обли ку, као куп ка,
а затим се кори сти чист кисе -
о ник, који хра ни сва ку ћели -
ју коже, сми ру је и сма њу је
црве ни ло. Тре ба ло би овај
трет ман ради ти у почет ку јед -
ном недељ но, а касни је јед -
ном месеч но. Кисе о ник при -
ја кожи, реге не ри ше је и зна -
чај но сми ру је црве ни ло.
Резул та ти су видљи ви већ
након првог трет ма на. Важно
је напо ме ну ти и то да тре ба
кори сти ти неа гре сив ну козме -
ти ку за лице.

Рас пи сан нови 
кон курс

Могу се при ја ви ти
поро ди це из целе
држа ве

Пома га ла досад 
доби ло и тро је 
Пан че ва ца

Хума ни тар на акци ја реци кли -
ра ња чепо ва с циљем при ку -
пља ња сред ста ва за купо ви ну
пома га ла деци са инва ли ди те -
том или са смет ња ма у раз во ју
„Чепом до осме ха” посто ји још
од 2012. годи не, а захва љу ју ћи
њој помоћ је доби ло већ два -
де сет дво је деце.

Управ ни одбор Еко-хума ни -
тар ног удру же ња „Чепом до
осме ха” донео је недав но одлу -
ку да се листа деце оме те не у
раз во ју и оне са инва ли ди те -
том којој може бити упу ће на
помоћ про ши ри на целу Срби -
ју. Тако је 27. мар та рас пи сан
нови кон курс на који се могу
при ја ви ти поро ди це с децом са
смет ња ма у раз во ју или инва -
ли ди те том из чита ве наше
земље.

Ко има пред ност
Како је пре ци зи ра но у тек сту
кон кур са, пра во на помоћ могу
оства ри ти деца одно сно мла ди
од осам на ест до навр ше них
два де сет шест годи на који су
на редов ном шко ло ва њу, а ста -
ње које се мани фе сту је смет -
ња ма у раз во ју или инва ли ди -
те том утвр ђу је се реле вант ном
меди цин ском доку мен та ци јом.

АКЦИ ЈА ЗА ПОМОЋ ДЕЦИ СА ИНВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

„ЧЕПОМ ДО ОСМЕ ХА” У ЦЕЛОЈ СРБИ ЈИ

При доно ше њу одлу ке о
доде љи ва њу помо ћи Управ ни
одбор удру же ња цени ће нај -
пре мате ри јал ну угро же ност
поро ди це, здрав стве но ста ње и
инва лид ност деце и мла дих, а
потом ће у обзир бити узе то и
сле де ће: да ли је реч о поро -
ди ци без при хо да или с при -
хо ди ма до виси не изно са соци -
јал не помо ћи; да ли је дома -
ћин ство вишеч ла но с тро је и
више деце; да ли су деца или
мла ди који ма се одо бра ва хума -
ни тар на помоћ чла но ви дома -
ћин ста ва која за свог чла на
има ју још неко лице обо ле ло

од исте или дру ге теже боле -
сти; да ли је у поро ди ци којој
се одо бра ва помоћ за дете или
мла ду осо бу носи лац дома ћин -
ства жена; да ли је под но си -
лац зах те ва само хра ни роди -
тељ деце или мла дих који ма
се одо бра ва хума ни тар на
помоћ; да ли се ради о поро -
ди ци са дво је или више деце
мла ђе од осам на ест годи на или
о поро ди ци с труд ни ца ма или
дете том/децом до навр ше них
пет годи на; да ли дете с физич -
ким недо стат ком посе ду је тале -
нат или скло ност ка умет но -
сти.

Уз зах тев за доде лу помо ћи,
под но си лац је дужан да доста -
ви: фото ко пи ју меди цин ске
доку мен та ци је са утвр ђе ном
дијаг но зом, доку мен та ци ју из
које се утвр ђу је виси на месеч -
них при ма ња по чла ну дома -
ћин ства и потвр ду од иза бра -
ног лека ра спе ци ја ли сте да
пома га ло за које кон ку ри ше
ути че на побољ ша ње здрав стве -
ног ста ња. Само хра ни роди те -
љи тре ба да доста ве и фото ко -
пи ју потвр де о смр ти брач ног
дру га или реше ње над ле жног
суда за про гла ше ње неста лог
лица за умр ло или извод из
матич не књи ге рође них за децу
без утвр ђе ног очин ства или

пре су ду о раз во ду бра ка, као и
изја ву само хра ног роди те ља да
се непо сред но бри не о дете -
ту/деци и да само стал но обез -
бе ђу је сред ства за њихо во издр -
жа ва ње.

Текст кон кур са, као и детаљ -
на упут ства у вези с потреб ном
доку мен та ци јом могу се про -
на ћи на сај ту удру же ња 
cepomdoosmeha.org.rs. Са овог
пор та ла се могу пре у зе ти и сва
доку мен та која тре ба попу ни -
ти при ли ком при ја вљи ва ња на
кон курс.

Како помо ћи
Под се ћа ња ради, од два де сет
дво је деце, коли ко их је до
сада доби ло пома га ла пре ко
удру же ња „Чепом до осме ха”,
њих тро је је с тери то ри је Пан -
че ва.

– Захва љу ју ћи сред стви ма од
саку пље них чепо ва успе ли смо
да олак ша мо сва ко дне ви цу тро -
је наших сугра ђа на. Давид
Ванев ски из Јабу ке добио је
елек тро мо тор на инва лид ска
коли ца, Алек са Дра ку лић из
Кача ре ва деч ја инва лид ска
коли ца, а Нико ла Вуке лић из
Пан че ва меди цин ски аспи ра -
тор на стру ју – рекла је Бор ка
Лазић Аџић, коор ди на тор ка
удру же ња „Чепом до осме ха”
за Јужно бат ски округ.

Прин цип про јек та је јед но -
ста ван, али и врло ефи ка сан.
Уко ли ко жели те да уче ству је -
те у акци ји, потреб но је да
при ку пи те чвр сте пла стич не
чепо ве с било које амба ла же,
на при мер од мле ка, јогур та,
мајо не за, леко ва који има ју
пла стич ни чеп, фло ма сте ра,
навла ке за меди цин ске игле,
соко ва, воде, пива, кеча па,
сред ста ва за кућ ну и лич ну
хиги је ну (детер џен ти, пасте за
зубе, шам по ни, дезо до ран си,
кре ме за руке, омек ши ва чи,
бал за ми, теч ност за судо ве…).
Саку пље не коли чи не чепо ва
од пла сти ке одне си те до нај -
бли же лока ци је на којој се они
при ку пља ју, а оне ће ода тле
потом бити одве зе не у реци -
кла жни цен тар.

Сред ства која се при ку пе
на тај начин, кори сте се потом
у хума ни тар не свр хе. Поред
хума ни тар ног, акци ја има и
еко ло шки карак тер, буду ћи
да се њеном реа ли за ци јом
допри но си очу ва њу живот не
сре ди не.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Јуби леј

Дра ги моји, током живо та
сви смо оста ви ли траг нечим
што смо били или ура ди ли.
То може да буде нешто јако
важно и вели ко, вред но и
дру ги ма, а нај че шће је зна -
чај но само нама. Што је вре -
мен ска дис тан ца већа, то је
жеља да се поно ви осе ћај
прво бит ног поно са јачи.

Ухва ће ни у клоп ку сва ко -
днев не рути не, осла ња мо се
на понов но про жи вља ва ње
неких дога ђа ја, за нас вео ма
зна чај них, као под сет ник на
то да смо нека да има ли од
живо та нешто посеб но, што
с годи на ма доби ја све већу
емо тив ну вред ност.

Стал но чека ње одре ђе ног
дана у годи ни када ћемо про -
сла ви ти наш јуби леј, наго ни
нас да живи мо у про шло сти.
Гра ди мо живот ну при чу око
нече га што већ дуже вре ме
јесмо, ради мо или под но си -
мо, али је зна чај но јер смо
уло жи ли део себе да би од
обич ног поста ло нешто
посеб но што се може назва -
ти лич ним успе хом за пам -
ће ње и при се ћа ње.

Раз не годи шњи це и јуби -
лар не награ де су неу мо љи -
ви пока за те љи про ла зно сти
и тро ше ња ове наше живот -
не нити. Поста је нам очи -
глед но да се све што је вред -
но, ура ди ло у про шло сти и
да нам оста је да живи мо од
пре при ча ва ња и неиз бе жног
улеп ша ва ња соп стве не исто -
ри је, тем пом којим забо рав

бри ше све више нити из
наших сећа ња.

Ако нам се јуби леј пре -
пли ће са живо том дру ге осо -
бе, везу је мо га за соп стве на
оче ки ва ња и раз о ча ра ња
која неми нов но про ис ти чу
из њих, јер не посто је две
осо бе, па макар гра ди ле
зајед нич ки живот вео ма
дуго, које ће на исти начин
дожи вља ва ти и реа го ва ти на
живот не дога ђа је. Тра жи мо
од дру гих да се сете нече га
што је нама важно, да нам
про чи та ју мисли и испу не
жеље. Нико не може да зна
шта мисли мо док то и не
каже мо.

Да нам јуби ле ји не (п)оста -
ну само под сет ни ци да смо
нека да нешто могли, хте ли,
били... тре ба да поч не мо да
их пра ви мо од сва ко днев -
них дога ђа ја, који би нам
даро ва ли тре ну так за пам -
ће ње да смо их при ме ти ли.
Уљуљ ка ни у сва ко днев ну
рути ну, уста ље ним нави ка -
ма, ута ба ним ста за ма и изли -
за ним фра за ма попу ња ва мо
дане, не допу шта ју ћи да нам
било шта реме ти сва ко дне -
ви цу и ако је вред но да се
касни је назо ве лич ном побе -
дом и поста не нај леп ши јуби -
леј. Ако зако ра чи мо из сва -
ко днев не уста ја ло сти, спрем -
ни смо да види мо и дожи -
ви мо себе и све дру го на
сасвим дру га чи ји начин. Да
сва ки дан пода ри мо себи
нешто вред но тога да поста -
не јуби леј. Да нау чи мо да
каже мо, поно сни на себе, да
ће сутра бити два дана отка -
ко смо рекли „волим те”,
„опро сти” или „хва ла” коме
тре ба. На тај начин ства ра -
мо јуби ле је који нису про -
ла зни, већ расту брзи ном
којом и ми расте мо.

Про сла вља ти или ства ра -
ти јуби ле је – одлу ка је, као и
увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Умет ност олак ша ва ња сва ко дне ви це пла сти ком

ГДЕ ОДНЕ ТИ ЗАТВАРАЧЕ?

У нашем гра ду саку пље ни чепо ви се могу одне ти на чак 16

лока ци ја.

Ево спи ска пунк то ва са адре са ма: сабир но место у Све тог

Саве 50; „MaxBox”, Доси те ја Обра до ви ћа 8; мар ке ти DM у

Мило ша Обре но ви ћа 12 и Вој во де Радо ми ра Пут ни ка 8;

„SMS Fitness”, Мак си ма Гор ког 141; „Вален ти на”, Вој во де

Петра Бојо ви ћа 12; Црве ни крст, Жар ка Зре ња ни на 15;

„Voyager”, Вој во де Радо ми ра Пут ни ка 3-а; Град ска стам бе -

на аген ци ја, Њего ше ва 1-а; „Тапе ти но”, угао Бра ће Јова но -

вић и Све тог Саве; „Фле ка”, Моше Пија де 57; „Connecting”,

Змај Јове Јова но ви ћа 2; Тех нич ка шко ла, Бра ће Јова но вић

89; Машин ска шко ла, Бра ће Јова но вић 103-а; амбу лан та

„Нови град”, Бра ће Јова но вић б. б.; „Чароб но зрн це”, Бра -

ће Јова но вић 94, и Пијач на упра ва на Зеле ној пија ци.

САОПШТЕЊЕ ИЗ „БАТУТА”

Почела дистрибуција
OПВ-а



Сва ка исти на која испли ва
на повр ши ну кри је у себи још
мрач ни ју лаж. Када се погле -
ди Џор ди Бенет и Шоа Кинар -
да срет ну у јед ном сум њи вом
пабу, међу њима ће истог тре -
нут ка сев ну ти вар ни це. Шо
шаље опа сне вибра ци је, због
чега се мушкар ци држе на
опре зу, а жене при вла чи попут
маг не та. Нико то не осе ћа
више од Џор ди, инте ли гент -
не послов не жене која не при -
па да овој пешча ној оба ли
реке. Али она је ту… А Шо
Кинард је овде да је уби је.

Нашав ши се на мети Шоа
и њего вог парт не ра, Џор ди
је сигур на да је њено вре ме
дошло. Али Шо има дру га -
чи је пла но ве и кид на пу је је,
нада ју ћи се да ће доби ти
мили о не које је њен брат
украо и веро ват но сакрио.
Међу тим, није он једи ни који

тра га за овим бла гом. У трку
се укљу чу је неми ло срд ни
шеф Џор ди ног бра та, али и
ФБИ, а Џор ди и Шо мора ју
да се осло не јед но на дру го
да би пре жи ве ли.

ДРУШТВО
Петак, 6. април 2018.

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

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас да ли
се пла ши те дубо ке воде.
„Пан че вац” и изда вач ка кућа
„Вул кан изда ва штво” при -
пре ми ли су по један при ме -
рак књи ге „У там ној дуби -
ни” Робер та Бринд зе за два
наша чита о ца или чита тељ -
ке који су нај кре а тив ни је
одго во ри ли на то пита ње.

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

„Само оне у коле ну или,
не дај боже – у плу ћи ма.”
060/3380...

„Пошто се књи га зове ’У
там ној дуби ни’, таман посла
да при знам да се пла шим
дубо ке воде, па да награ ду
осво ји неко ко буде напи сао
да се не пла ши!” 064/1873...

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

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -

а тив ни јих одго во ра на пита -
ње шта су као мали желе ли
да буду кад пора сту. Они ће
осво ји ти по један при ме рак
књи ге „Како да иза бе реш
зани ма ње” Агње шке Тро јан
Јаскот.

То изда ње моћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Секу лић”
у „Авив пар ку”, од наред ног
уто р ка, пре у зму ауто ри сле -
де ћих одго во ра:

„Да будем прин це за и да
ми теку мед и мле ко. Зато
сада музем кра ве и држим
пче ле.” 064/2477...

„Хте ла сам да будем учи -
те љи ца. Шта зна дете шта је
про свет ни рад ник у Срби -
ји...” 063/1012...

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

Два чита о ца који до сре де, 11. апри ла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње:
„Када је пра ви тре ну так за живот удво је?”, награ ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Удво је” Нико ла са Спарк са. Нај -
бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју „Пан чев ца”,
а награ де се могу 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.

Расел Грин је млад и успе -
шан тво рац реклам них кам -
па ња; његов мали срећ ни уни -
вер зум чине пре ле па супру -
га Виви јан и пето го ди шња
ћеркa Лон дон. Њего ву иде ал -
ну визи ју будућ но сти – њих
тро је, у љуба ви, зау век – ква ри
једи но њего ва послов на неза -
ви сност, о којој већ неко вре -
ме машта. Отво ре на је
aгенција „Феникс” и Расел
Грин може да се оти сне у
само стал но посло ва ње.

Међу тим, поче ци су тешки.
Попут неви дљи ве напр сли -
не која раза ра чита во зда ње,
финан сиј ска неси гур ност
почи ње да уру ша ва одно се
изме ђу Расе ла и Виви јан.
Неза до вољ на, Виви јан одлу -
чу је да се запо сли, али тиме
почи ње да се раз от кри ва и
гор ка исти на – да њихов брак

ника да уисти ну није ни био
то сна жно зда ње какво је
Расел зами шљао. Он је при -
ну ђен да пре ко ноћи нау чи
да се ста ра о пето го ди шњој
Лон дон и да јој буде исто -
вре ме но шофер, кувар, дади -
ља и друг у игри.

„Удво је” Нико ла са
Спарк са

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Жао ка” 
Сан дре Бра ун

Два чита о ца који до сре де, 11. апри ла, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „Да ли се пла -
ши те ује да пче ле?”, награ ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Жао -
ка” Сан дре Бра ун. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју
„Пан чев ца”, а награ де се могу 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.

КАКО ТЕЧЕ РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ИНТЕР НОГ

НЕПРЕД ВИ ЂЕ НЕ ОКОЛ НО СТИ 
ОДЛО ЖИ ЛЕ КРАЈ

На месту руи не ниче
модер на згра да

Због два про бле ма
радо ви неће бити
завр ше ни у 
пла ни ра ном року

Радо ви на рекон струк ци ји
Интер ног оде ље ња Опште бол -
ни це Пан че во, запо че ти сре -
ди ном окто бра про шле годи -
не, одви ја ју се несме та но и по
пла ну, а на гра ди ли шту је сва -
ко днев но анга жо ва но око 50
рaдника.Као што смо већ писа -
ли, рекон струк ци ја обу хва та
све инста ла тер ске, тер мо ма -
шин ске и гра ђе вин ске радо ве
на при бли жно 8.000 ква драт -
них мета ра про сто ра.

Од подру ма до кро ва
Мај сто ри неу мор но раде на
свих шест ета жа згра де – од
подру ма, пре ко При јем но-
ургент не слу жбе, па све до
четвр тог спра та. Пред ви ђе но је
да се у пот пу но сти рекон стру -
и шу инста ла ци је и кли ма ти за -
ци ја, као и да се заме ни ком -
плет на сто ла ри ја. Про јек том је
обу хва ће на и рекон струк ци ја
два ју посто је ћих лиф то ва, али
и изград ња новог, тре ћег лиф -
та. Биће рекон стру и са но и Оде -
ље ње физи кал не меди ци не, где
ће бити изгра ђен нови базен.

Пре ма речи ма др Сло бо да -
на Ову ке, дирек то ра Опште
бол ни це, на Интер ном су пору -

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пази шта желиш

га чи јим, модер ним визу ел ним
иден ти те том.

Мар фи јев закон
Ипак, иако се радо ви оба вља ју
пла ни ра ном дина ми ком, пред -
ви ђе ни рок за њихов завр ше -
так од осам месе ци мора ће да
буде про ду жен. Пре ма речи ма
дирек то ра Бол ни це, за то посто -
је два оправ да на раз ло га.

– Први раз лог је тај што нисмо
има ли могућ ност изме шта ња
Оде ље ња хемо ди ја ли зе из интер -

дату мом, јер се на ток и тра ја -
ње јав не набав ке не може ути -
ца ти. Тек када она буде завр -
ше на, Бол ни ца ће оба ве сти ти
јав ност о оче ки ва ном тер ми ну
завр шет ка рекон струк ци је.

Као што је позна то, сва оде -
ље ња са Интер ног још пре
почет ка радо ва пре се ље на су у
хирур шки блок Бол ни це. Од
тада уста но ва функ ци о ни ше
оте жа но, али упр кос томе, твр -
ди Ову ка, није дан паци јент није
ускра ћен за одго ва ра ју ћу здрав -
стве ну зашти ту.

– У авгу сту 2016, када сам
пре у зео на себе руко во ђе ње
Бол ни цом, зате као сам суд ски
спор с про јек тан том, мили он -
ске тро шко ве вешта ка, суђе ња
и слич но. Иако је тре нут но и
запо сле ни ма и паци јен ти ма на
рас по ла га њу само поло ви на
згра де, наша уста но ва сада
функ ци о ни ше мно го боље, сма -
њен је број при го во ра, зано -
вље на је опре ма, а еви ден тан
је и пораст бро ја опе ра ци ја и
услу га – закљу чио је Ову ка.

Да под се ти мо, рекон струк -
ци ју Интер ног оде ље ња финан -
си ра Упра ва за капи тал на ула -
га ња АП Вој во ди не, а вред ност
радо ва, које изво ди пред у зе ће
„Моду лор” из Бео гра да, изно -
си 467.411.960,14 дина ра с
ПДВ-ом. Д. Кожан

ше ни сви пре град ни зидо ви и
сази да ни су нови, поста вље ни
су и нови лифт и про тив по -
жар но сте пе ни ште, изгра ђе ни
су нови кро во ви на згра ди и на
при јем ној амбу лан ти, а заме -
ње на је и сто ла ри ја на већем
делу објек та. Поста вље ни су
звуч на изо ла ци ја, хидро и зо ла -
ци ја и нови подо ви, а у току је
и поста вља ње кера ми ке у купа -
ти ли ма. Како је открио Ову ка,
сва ка соба на Интер ном има ће
убу ду ће сво је купа ти ло.

Уви дом у оно што је до сада
ура ђе но, наша еки па се уве ри -
ла да на месту нека да шње руи -
ни ра не гра ђе ви не ниче пот пу -
но нова згра да са сасвим дру -

ни стич ког бло ка. С обзи ром на
чиње ни цу да има мо пре ко 150
паци је на та на хемо ди ја ли зи,
није могу ће те људе пре ме шта -
ти у дру гу уста но ву. Посто ја ла
је иде ја да се оде ље ње пре се ли
у про сто ри је бол нич ког ресто -
ра на, али та опци ја није могу ћа
због вели ке цене таквог про јек -
та – под се тио је Ову ка.

Он је додао да је дру ги раз лог
што ће се на крај радо ва на Интер -
ном чека ти нешто дуже него што
је било пла ни ра но, тај што про -
јек том није била пред ви ђе на
набав ка бол нич ких сето ва, који
кошта ју око 50 мили о на дина ра.

– Тај про блем је већ решен.
Наи ме, на послед њој сед ни ци

покра јин ског пар ла мен та одо -
бре на су сред ства за набав ку
сето ва. Оче ку је се да ових дана
на сед ни ци вла де Вој во ди не
сред ства буду ста вље на на рас -
по ла га ње Покра јин ском секре -
та ри ја ту за здрав ство, одно сно
нашој уста но ви. Тада може мо
наста ви ти про це ду ру изме не
финан сиј ског пла на и пла на јав -
них набав ки. У иде ал ном слу -
ча ју, про цес набав ке тра је око
педе сет дана. Инси сти ра мо на
закон ској про це ду ри, ризи ку ју -
ћи да иза зо ве мо пита ња душе -
бри жни ка, који сада мере сва ки
сат и дан про ве ден на рекон -
струк ци ји згра де. Пита ње је
зашто нису били тако ажу р ни у
бро ја њу током послед њих два -
де сет годи на. Под се ћа ња ради,
прет ход на рекон струк ци ја
хирур шког кри ла згра де није
обу хва ти ла купо ви ну бол нич -
ких сето ва, темељ ну обно ву водо -
вод не и кана ли за ци о не мре же,
снаб де ва ње меди цин ским гасо -
ви ма, ста вља ње новог кро ва,
хидро и зо ла ци ју, звуч ну изо ла -
ци ју и тер мо и зо ла ци ју – рекао
је Ову ка.

Без лици ти ра ња
Упи тан када се може оче ки ва -
ти крај радо ва с обзи ром на
непред ви ђе не окол но сти, он је
иста као да у овом тре нут ку није
захвал но лици ти ра ти конач ним

На гра ди ли шту је сва ко днев но по 50 мај сто ра



Љиља на Огња но вић Рошу,
доско ра шњи тужи лач ки
помоћ ник у Вишем јав ном
тужи ла штву у Пан че ву, нови
је заме ник основ ног јав ног
тужи о ца у нашем гра ду.

На ту функ ци ју иза бра на је
на осно ву гла со ва посла ни ка

Скуп шти не Срби је ових дана
након што је Држав но веће
тужи ла ца потвр ди ло њену кан -
ди да ту ру.

Кон курс за избор заме ни -
ка тужи о ца у Пан че ву и у
још педе сет јед ном гра ду

широм Срби је рас пи сан је
18. сеп тем бра про шле годи -
не, а при ја ви ло се чак 309
кан ди да та.

Од укуп ног бро ја при ја -
вље них кан ди да та 42 су поха -
ђа ла почет ну обу ку на Пра -
во суд ној ака де ми ји, а оста ли

су ради ли као судиј ски и
тужи лач ки помоћ ни ци.
Након раз го во ра са две ста
педе сет јед ним кан ди да том
Држав но веће тужи ла ца саоп -
шти ло је да је већи на њих
доби ла нај ви ше оце не.

Пан че вач ки затвор је први у
Срби ји који зајед но са затво ром
у Теми шва ру уче ству је у реа ли -
за ци ји про јек та пре ко гра нич не
сарад ње, финан си ра ног нов цем
из фон до ва Европ ске уни је. Циљ
је помоћ затво ре ни ци ма да се
сна ђу када одслу же казну и буду
пуште ни на сло бо ду.

У кафеу „Хедо нист” 4. апри -
ла пре зен то ва ни су доса да шњи
резул та ти ове успе шне сарад -
ње. Гово ри ли су Дејан Бакић,
управ ник Окру жног затво ра у
нашем гра ду, један од њего вих
сарад ни ка Вук Ста ни шић и
њихо ва коле ги ни ца из Теми -
шва ра Ката лин Ола ру.

Под се ћа мо, у окви ру овог
срп ско-румун ског про јек та, до
сада је по два де сет затво ре ни -
ка из затво ра у нашем гра ду и
у Теми шва ру про шло кроз тро -
ме сеч ну обу ку током које су
нау чи ли да раде маши на ма за
суше ње и пако ва ње воћа, повр -
ћа и леко ви тог биља.

Прак тич ни део кур са одви -
јао се на еко но ми ји Окру жног
затво ра у нашем гра ду, која је
међу нај ве ћи ма у Срби ји. Уче -
сни ци кур са су узга ја ли воће,
повр ће и леко ви то биље на том
месту.

Све што је поса ђе но и никло
на затвор ској еко но ми ји, у

почет ку се кори сти ло за исхра -
ну у пан че вач ком затво ру, као
и у затво ри ма у Бео гра ду и
Падин ској ске ли, који нема ју
сво је еко но ми је. На еко но ми -
ји пан че вач ког затво ра обра -
ђу је се 98 хек та ра, она је тре ћа
по вели чи ни у Срби ји и обез -
бе ђу је затво ре ни ци ма месо,

повр ће, пше ни цу, куку руз и
дру ге ратар ске кул ту ре.

По завр шет ку кур са опре ма
за суше ње и пако ва ње воћа,
повр ћа и леко ви тог биља оста -
ла је у пан че вач ком затво ру.
Захва љу ју ћи томе вели ки број
њего вих затво ре ни ка моћи ће
да про ђе обу ку.

– Након што је завр ше, моћи
ће да поста ну кори сни чла но ви
дру штва, јер ће им се пру жи ти
при ли ка да иско ри сте сте че но
зна ње када иза ђу на сло бо ду. То
је сми сао овог про јек та, у коме
уче ству је мо са затво ром у Теми -
шва ру – изја вио је Бакић за меди -
је. Он је тада рекао и да изград ња
новог затво ра на Бава ни штан ском
путу иде по пла ну и да ће сви
радо ви бити завр ше ни на вре ме.

Воза чи ауто мо би ла и дру гих
мотор них вози ла у наред ним
дани ма тре ба посеб но да пазе
на мото ци кли сте и воза че ску -
те ра, јер ће их, због лепог вре -
ме на, бити све више у сао бра ћа -
ју – упо зо ри ла је ових дана Аген -
ци ја за без бед ност сао бра ћа ја.

Да ово упо зо ре ње има осно -
ва, потвр ђу је пода так да је у
сва кој деве тој про шло го ди шњој
сао бра ћај ној несре ћи с поги -
ну лим лици ма уче ство вао неки
возач мото ци кла или ску те ра.
Већи ну тих уде са иза зва ли су
воза чи ауто мо би ла, али било
је и оних за које кри ви цу сно -
се мото ци кли сти и воза чи ску -
те ра.

Посеб но забри ња ва то што
међу њима има мно го мла дих
који су уче ство ва ли у сао бра -
ћа ју одмах након што су сте -
кли пра во на упра вља ње мото -
ром или ску те ром, док нису
сте кли довољ но иску ства.

„Скре ће мо пажњу и роди те -
љи ма да сво јој деци оне мо гу ће
пот пу но сло бод но и некон тро -
ли са но кори шће ње мото ра и
ску те ра, јер се често деша ва да
они стра да ју због незна ња про -
пи са, недо вољ не вешти не за
упра вља ње, или жеље за дока -
зи ва њем међу вршња ци ма. Под -

се ћа мо и да важе ћи про пи си
пред ви ђа ју и одго вор ност роди -
те ља за пре кр ша је мало лет ни -
ка. Ова казна је безна чај на уко -
ли ко непро пи сно пона ша ње за
после ди цу има губи так живо та
или трај ну инва лид ност”, тако -
ђе је упо зо ри ла Аген ци ја за без -
бед ност сао бра ћа ја.

Аген ци ја за без бед ност сао -
бра ћа ја апе ло ва ла је и на мото -
ци кли сте и воза че ску те ра да,
док возе, оба ве зно носе хомо -
ло го ва не заштит не каци ге,
штит ни ке за руке и ноге и оста -
лу заштит ну опре му, која тре -
ба да буде у што уоч љи ви јим
боја ма.

Воза чи ма дво точ ка ша се тако -
ђе пре по ру чу је да редов но кон -
тро ли шу њихо ву тех нич ку
исправ ност, пошту ју сао бра ћај -
не про пи се (посеб но оне о огра -
ни че њу брзи не) и да бла го вре -
ме но сиг на ли зи ра ју воза чи ма
ауто мо би ла и дру гих вози ла које
рад ње наме ра ва ју да пре ду зму.

Под јед на ко је важно и да
избе га ва ју нагле про ме не сао -
бра ћај них тра ка, као и дру ге
изне над не рад ње и да ника да
не запо чи њу вожњу уко ли ко су
умо р ни, под стре сом или под
деј ством алко хо ла или нар ко -
ти ка.

Јав но кому нал но пред у зе ће
„Хиги је на” оба ве шта ва све
мото ри зо ва не Пан чев це да
током Ускр са (6, 7, 8. и 9.
апри ла) рад ни ци Пар кинг-
-сер ви са неће кон тро ли са -

ти напла ту пар ки ра ња на
зони ра ним пар кин зи ма у
гра ду.

Затво ре ни пар кинг на
бувља ку неће ради ти у петак
и у неде љу.

ХРОНИКА
Петак, 6. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

10

Поза ди на 
ликви да ци је још увек
само дели мич но 
раз ја шње на

Једи ни закљу чак који
се наме ће јесте да се
заме рио неком 
моћ ном, коме није у
инте ре су да се ика да
сазна пра ва исти на

Изри ца њем прво сте пе не пре су -
де опту же ни ма за уби ство Бео -
гра ђа ни на Нико ле Бојо ви ћа и
нашег бив шег сугра ђа ни на
Мило ша Вида ко ви ћа 2. апри ла
је ста вље на тач ка на овај слу чај.

Милош Дели ба шић, један од
чла но ва кри ми нал не гру пе којој
се суди ло, осло бо ђен је оптужби,
али је послат на издржавање
друге казне, а Саши Цве та но ви -
ћу и Сла ви ши Нов ко ви ћу, које
је опту жни ца тере ти ла само за
уби ство Бојо ви ћа, изре че на је
35-годи шња казна затво ра.

Чуд но је да је Дели ба шић
пуштен на сло бо ду иако је пред -
став ник Тужи ла штва за орга ни -
зо ва ни кри ми нал након извр -
ше ња завр шне речи на суду тра -
жио да доби је нај ма ње три де сет
годи на затво ра, јер га је опту -
жни ца тере ти ла да је био један
од орга ни за то ра кри ми нал не гру -
пе која је почи ни ла ова уби ства.

ПОСЛЕ ЧЕТР НА Е СТО МЕ СЕЧ НОГ СУЂЕ ЊА

УБИ СТВО ВИДА КО ВИ ЋА И ДАЉЕ
МИСТЕ РИ ЈА

Једи ни директ но опту же ни
за уби ство Мило ша Вида ко ви -
ћа, Милош Вој но вић, при знао
је да је крив и да је то ура дио.
Међу тим, након тога је обја -
вље но да се сре ди ном про шле
годи не наго дио с Тужи ла штвом
за орга ни зо ва ни кри ми нал да
све до чи про тив свих опту же -
них да би добио мању казну
затво ра.

Под се ћа мо, Милош Вида ко -
вић је уби јен у јед ној дис ко те -
ци у Будви 2. авгу ста 2013.
годи не после поно ћи, када му

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ „ХИГИ ЈЕ НЕ”

Током Ускр са нема
напла те пар ки ра ња

је напа дач при шао с леђа и
испа лио у њега три мет ка из
пишто ља, после чега је одмах
побе гао.

Суђе ње опту же ни ма за њего -
во уби ство и уби ство Нико ле
Бојо ви ћа поче ло је 27. децем -
бра 2016. годи не. Оче ки ва ло
се да ће оно допри не ти расве -
тља ва њу пра вог моти ва за уби -
ство Вида ко ви ћа. Међу тим, и
пет годи на након што се деси -
ло, још увек је под велом тај не.
Иако је утвр ђе но ко је пову као
оба рач, и даље је непо зна то ко

Страну припремио

Михајло
Глигорић

сто ји иза овог уби ства и ко га
је наре дио. Једи ни закљу чак
који се наме ће, јесте да се Вида -
ко вић заме рио неком моћ ном,
коме није у инте ре су да се ика -
да сазна пра ва исти на.

Иако је о Вида ко ви ће вом уби -
ству након тог дога ђа ја и још
дуго после тога обја вље но доста
тек сто ва и изве шта ја у нашим
меди ји ма, сви су се углав ном
бази ра ли на спе ку ла ци ја ма,
навод ним „инфор ма ци ја ма из
добро оба ве ште них изво ра” и
непро ве ре ним гла си на ма.

УПО ЗО РЕ ЊЕ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА БЕЗ БЕД НОСТ САО БРА ЋА ЈА ВОЗА ЧИ МА

Пази те на мото ци кли сте и воза че ску те ра

УСПЕ ШНА САРАД ЊА ПАН ЧЕ ВА И ТЕМИ ШВА РА

Пан че вач ки затвор уче ству је у међу др жав ном про јек ту

У сре ду, 4. апри ла, у Рафи -
не ри ји је обе ле же на 19-годи -
шњи ца бом бар до ва ња Пан -
че ва и те фабри ке током
НАТО агре си је.

Као и свих рани јих годи -
на, тог дана су ево ци ра не
успо ме не на 4. април 1999,
када су у рану зору пале бом -
бе на Енер га ну, витал ни
погон те фабри ке.

Она је тада у пот пу но сти
уни ште на, али још стра шни -
је је то што су у том напа ду
НАТО ави ја ци је поги ну ли
рад ни ци Дејан Бој ко вић,
Душан Бого са вљев и Мир ко
Дми тро вић, а рање ни су

Срби слав Лалић, Вељ ко
Крстић, Бошко Нешић и Сла -
ђан Перо ше вић.

Од тада се стра да лим рад -
ни ци ма ода је пошта поред
спо ме ни ка који им је подиг -
нут у кру гу Рафи не ри је. У
сре ду, 4. апри ла, вен це су
поло жи ли чла но ви њихо вих
поро ди ца и коле ге с посла,
као и пред став ни ци руко вод -
ства Нафт не инду стри је
Срби је, син ди ка та те ком па -
ни је, Гра да Пан че ва и Вој -
ске Срби је.

Божо Достић, пред сед ник
Син ди ка та Рафи не ри је, изја -
вио је да је стра шно што су
поги ну ли рад ни ци стра да ли
на сво јим рад ним мести ма.

– Наше колеге су током
НАТО агресије браниле своју

земљу на тај начин што су
радиле оно што су најбоље
знале – свој посао. Радници
Рафинерије ће сваке године
обележавати дан када су изгу-
били своје колеге, с вером
да се такав злочин више
никада неће поновити. Ком-
панија НИС има посебну
дужност да помаже породи-
цама страдалих, док запо-
слени у Рафинерији осећају
људску потребу да не само
4. априла већ и сваког дру-
гог дана у години одају почаст
свим својим колегама које
су живот оставиле на рад-
ном месту – рекао је он.

Пре ма речи ма Вла ди ми -
ра Гаги ћа, дирек то ра Бло ка
Пре ра да НИС-а, пан че вач ка
рафи не ри ја је чак седам пута
бом бар до ва на током НАТО
агре си је на Срби ју 1999.
годи не.

– Тада сам радио у овој
фабри ци као про це сни инже -
њер. Ради ли смо нор мал но
и нисмо оче ки ва ли да ћемо
бити мета бом бар до ва ња.
Међу тим, то се дого ди ло. У
Рафи не ри ји су тада уни ште -
ни гото во сви пого ни и доста
резер во а ра, па је то била
вели ка еко ло шка ката стро -
фа. Нажа лост, деси ло се и
нешто што је било још стра -
шни је, а то је поги би ја наших
коле га који су ради ли у Енер -
га ни – изја вио је Гагић.

СЕЋА ЊЕ НА РАТ НО ПРО ЛЕ ЋЕ 1999. ГОДИ НЕ

Рафи не ри ја није
забо ра ви ла поги ну ле

ОСНОВ НО ЈАВ НО ТУЖИ ЛА ШТВО

Иза бран нови
заме ник

Да буде што мање ова квих сли ка

Затво ре ни ци ће моћи лак ше да се сна ђу када иза ђу на сло бо ду



Основ на шко ла „Доси теј
Обра до вић” се од ове годи не
као прва у јужном Бана ту
укљу чи ла у про је кат „Чита -
ли ћи”, чија је сушти на да се
код деце раз ви је љубав пре -
ма књи зи и негу је вешти на
чита ња и раз у ме ва ња про чи -
та ног, а назив теме је „Две
сто ти не годи на ’Срп ског рјеч -
ни ка’ Вука Сте фа но ви ћа Кара -
џи ћа (1818–2018)”.

Омо љич ки уче ни ци су се
над ме та ли у кате го ри ји „чита -
ли ћи – кли ке ра ши”. Од њих
пето ро који су насту пи ли на
окру жном так ми че њу, на репу -
блич ко так ми че ње пла си ра -
ла су се тро ји ца, и то по један
из тре ћег, петог и осмог раз -
ре да: Михај ло Тај дић, Лука
Цве јић и Дејан Сава но вић.

Репу блич ко так ми че ње биће
одр жа но 19. маја у Алек син цу,

а дан касни је и међу на род на
смо тра, на којој ће бити изло -
же ни и награ ђе ни нај бо љи
чита лач ки днев ни ци. За ту
наме ну омо љич ки ђаци мла -
ђег школ ског узра ста напра -
ви ли су три де се так радо ва.

Пово дом све га наве де ног,
у сре ду, 28. мар та, у шко ли је
упри ли че на при ред ба, а про -
грам је био посве ћен него ва -
њу срп ског јези ка, тра ди ци је
и кул ту ре. На кра ју је дирек -
тор шко ле Вла ди мир Ристић
награ дио дипло ма ма и захвал -
ни ца ма свих педе се так „чита -
ли ћа” и поже лео да их дого -
ди не буде још више.

Банат ски Бре сто вац: Запо че -
ти су лимар ско-гра ђе вин ски
радо ви на кро ву згра де Месне
зајед ни це и Дома кул ту ре.
ЈКП „Ком брест” отво рио је
сезо ну коше ња, а при о ри тет
су повр ши не у цен тру.

Банат ско Ново Село: У току
је изград ња капе ле на пра во -
слав ном гро бљу, а недав но су
рекон стру и са на ауто бу ска ста -
ја ли шта. Први деч ји фести -
вал нау ке при ре ђен је у четвр -
так, 29. мар та, у холу шко ле.
Изло жба руч но укра ше них
јаја отво ре на је у субо ту, 31.
мар та, у Дому кул ту ре.

Доло во: Месна зајед ни ца је
недав но Гра ду упу ти ла про -
јек те за асфал ти ра ње ули ца
Соње Марин ко вић, И. Л. Риба -
ра и Брат ства и једин ства, па
се оче ку је да ће током годи не
нај ве ћи део тих радо ва бити
реа ли зо ван. У Удру же њу жена
„Долов ке” у поне де љак, 2.
апри ла, оба вље на је при мо -
пре да ја дужно сти, када је,
после Коса ре Вуј чић, пред сед -
ни ца поста ла Дра га на Марић,
њена доса да шња заме ни ца.

Гло гоњ: Месна зајед ни ца је
нару чи ла изра ду про јек та за
бето ни ра ње тро то а ра у Ули -
ци осло бо ђе ња, а по њеном
нало гу у току је наси па ње ризле
на пар кин ге испред гро ба ља.
Дом кул ту ре орга ни зо вао је у

сре ду, 4. апри ла, излет у бању
Ждре ло за сво је фол кло ра ше
који се при пре ма ју за пред -
сто је ће смо тре.

Ива но во: При ја ве (име, пре зи -
ме и брoj теле фо на) за пред -
сто је ћи фото-сафа ри, који ће
бити одр жан 15. апри ла, заин -
те ре со ва ни тре ба да поша љу

на имејл адре су fgdunavac-
@gmail.com, а више инфор ма -
ци ја могу доби ти на 066/629-
47-33 (Зол тан Бисак) и
064/180-42-08 (Мар ко Гуран).

Јабу ка: Након пра зни ка Месна
зајед ни ца рас пи са ће јав ну
набав ку за крпље ње рупа на
локал ним путе ви ма. Пово дом
ускр шњих пра зни ка Дом кул -
ту ре је, у сарад њи с КУД-ом
„Васил Хаџи ма нов”, орга ни -
зо вао ради о ни це за децу, када
су мали ша ни осли ка ва ли јаја,
која су изло же на четвр так, 5.
апри ла, у поме ну тој кул тур -
ној уста но ви. На истом месту
у неде љу, 8. апри ла, од 18
сати, биће упри ли чен кон -
церт духов не музи ке.

Кача ре во: Месна зајед ни ца, у
сарад њи с кому нал ним пред -
у зе ћем, запо че ла је акци ју
„Април – месец чисто ће”, када
ће бити уре ђи ва ни пар ко ви,
игра ли шта и јав не повр ши не,
као и укла ња не дивље депо -
ни је. КУД „Вељ ко Вла хо вић”
при ре ди ће ускр шњу при ред -
бу у поне де љак, 9. апри ла, од
16.30, у Дому омла ди не.

Омо љи ца: Пово дом реа ли за ци -
је про јек та „Чита ли ћи”, у сре -
ду, 28. мар та, у шко ли је одр -
жа на при ред ба. На скуп шти ни
Удру же ња спорт ских рибо ло -
ва ца „Шаран” у субо ту, 31. мар -
та, иза бра ни су управ ни орга -
ни, а пред сед ник је постао Пре -
драг Сакић. Истог дана упри -
ли че но је и редов но годи шње
оку пља ње чла но ва Одбој ка шког
клу ба „Мла дост 1973”.

Стар че во: ЈКП „Стар че вац” је,
у сарад њи с локал ним инсти -
ту ци ја ма, запо чео тра ди ци о -
нал ну акци ју „Април – месец
чисто ће”, у окви ру које ће бити
уре ђи ва ни пар ко ви, игра ли -
шта и јав не повр ши не, као и
укла ња не дивље депо ни је и
каба сти отпад из дома ћин ста -
ва. Кон церт руског саста ва
„The Dead President” и пан че -
вач ког „Ујка Сенф” при ре ђен
је у сре ду, 4. апри ла, у ККК-у.

Петак, 6. април 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Ново се ља ни се узда ју
у пре ко гра нич ну
сарад њу, Кача рев ци
у Покра ји ну

Долов ци оче ку ју
асфал ти ра ње три ју
ули ца

Захук та ва се глав на сезо на гра -
ђе вин ских радо ва, коју су жељ -
но ишче ки ва ли и ста нов ни ци
насе ље них места.

О томе како у том погле ду
чел ни људи месних зајед ни ца
виде ову годи ну, било је речи у
неким про те клим бро је ви ма
нашег листа, а сада ће инве сти -
ци о не пер спек ти ве сво јих села
пре до чи ти пред став ни ци Кача -
ре ва, Новог Села и Доло ва.

Бран ко Бокун, пред сед ник
кача ре вач ке месне зајед ни це,
каже да ће се у наред них месец
дана, зајед но с локал ним кому -
нал ним пред у зе ћем, нај пре кре -
ну ти у крпље ње уда р них рупа
на нека те го ри са ним путе ви ма.

– Чека мо и да пред у зе ће
„Тамиш –Ду нав”, након про ши -
ре ња дре на жних одвод них кана -
ла, скло ни земљу с бан ки на у
Про ле тер ској ули ци, која изла зи
на депо ни ју, где бисмо заса ди ли
багрем. У пла ну је и акци ја „Април
– месец чисто ће”, па пози ва мо
Кача рев це да дају свој допри нос,
макар уре ђе њем пар це ла испред
сво јих кућа. Ми ћемо при ре ди ти
неко ли ко акци ја на јав ним повр -
ши на ма, игра ли шти ма и у пар -
ку, а укла ња ће мо и дивље депо -

СЕЛО

ОВО ГО ДИ ШЊИ ИНВЕ СТИ ЦИ О НИ ПЛА НО ВИ МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА (3)

КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА И ПУТЕ ВИ

Страну припремио
Јордан

Филиповић

АКТИВ НО СТИ ОМО ЉИЧ КИХ УЧЕ НИ КА

Успе шни „чита ли ћи”

ни је, посеб но на изла зу из Рад -
нич ке ули це. С тим у вези, апе -
лу је мо на гра ђа не да не баца ју
сме ће, јер нам то ства ра бес по -
тре бан финан сиј ски терет, наро -
чи то што га сва ке сре де изно си -
мо – наво ди Бокун.

Он дода је да су при пре мље -
ни про јек ти за наста вак радо -
ва на кана ли за ци ји (досад је
ура ђе но око 20 одсто мре же),
који ма ће, у сарад њи с Гра дом,
бити кон ку ри са но код Покра -
ји не, а у пла ну је и изра да још
неких тро то а ра.

У Новом Селу је запо че та
изград ња капе ле, вред на нешто
мање од пет на ест мили о на
дина ра, која, пре ма речи ма
Недељ ка Топи ћа, првог чове ка

Месне зајед ни це, тре ба да буде
завр ше на до сре ди не јуна.

– Поред тога, ста ви ли смо
брзи но ме ре на глав ном путу,
као и ново ста ја ли ште на углу
ули ца Змај Јови не и Мар ша ла
Тита, док су пре о ста ла, у сарад -
њи с Гра дом и АТП-ом, темељ -
но рекон стру и са на. Очи шће ни
су и непро ход ни дело ви атар -
ских путе ва, а оче ку је мо да ће
НИС уско ро уко па ти цеви које
нам оме та ју завр ше так уре ђе -
ња тра се пре ма Доло ву. Бит но
је и то што смо испу ни ли све
пред у сло ве за изла зак на кон -
курс пре ко гра нич не сарад ње с
Руму ни јом, то јест брат ским
местом Сан Андреи, за изра ду
дела кана ли за ци о не мре же од

пет кило ме та ра, што је тре ћи -
на од пре о ста лих неиз гра ђе -
них пет на ест кило ме та ра, као
и за набав ку новог ауто бу са за
путо ва ња при ли ком кул тур них
раз ме на – исти че Топић.

Заме ник пред сед ни ка доло -
вач ке месне скуп шти не Бог дан
Анку цић каже да је почет ком
годи не напра вљен спи сак при -
о ри тет них капи тал них инве -
сти ци ја, како би ушле у јав но-
при ват но парт нер ство, које Град
тре ба да засну је.

– Пре десе так дана посла ли
смо гра до на чел ни ку про јек те за
ули це Соње Марин ко вић, И. Л.
Риба ра и Брат ства и једин ства,
па оче ку је мо да ће током годи не
нај ве ћи део тих радо ва бити реа -
ли зо ван. У нашем пла ну има мо
став ку од два мили о на дина ра
за теку ће одр жа ва ње, што ћемо
иско ри сти ти за дру гу фазу изград -
ње трга испред Дома кул ту ре, то
јест за завр ше так поста вља ња
беха тон пло ча, клу па и фон та -
не. Уко ли ко нам, у зави сно сти
од виси не нај бо ље пону де, оста -
не нов ца, можда ћемо при сту -
пи ти и мон ти ра њу расве те. Од
соп стве них сред ста ва тре ба и да
сани ра мо подрум у згра ди Месне
зајед ни це, као и локал не путе ве
и деч ја игра ли шта. Нада мо се и
неком реба лан су град ског буџе -
та, од чега бисмо ком пле ти ра ли
про јект ну доку мен та ци ју за све
ули це, а оче ки ва ња су и да држа -
ва нај зад започ не рекон струк ци -
ју пута Доло во –Пан че во, док фир -
ма „Ветро е лек тра не” то тре ба да
ура ди с тра сом пре ма Леан ци –
наго ве шта ва Анку цић.

И у Удру же њу жена „Долов -
ке” дошло је до про ме не на
челу, на којем је Коса ру Вуј -
чић насле ди ла Дра га на Марић,
њена доса да шња заме ни ца.
Примо пре да ја је оба вље на у
поне де љак, 2. апри ла, на редов -
ном састан ку те доло вач ке орга -
ни за ци је, чија је нова пред сед -
ни ца за два де сет јед ну годи ну
про шла све лестви це – од чла на,
пре ко секре та ра, до закон ског
заступ ни ка.

– Док сам ја углав ном писа -
ла про јек те и била нека врста
медиј ског про мо те ра удру же -
ња, Коса ра је орга ни зо ва ла рад
удру же ња у самом Доло ву. Од
ње сам заи ста мно го нау чи ла,
али је сада дошло вре ме, што
због њених годи на и при ват них

оба ве за, што због новог при -
сту па раду, уз прет ход ну апсо -
лут ну сагла сност целог удру -
же ња, да пре у змем уло гу прве

међу јед на ки ма. Пошту јем
иску сни је чла ни це и увек ћу
их пита ти за савет, пре свих
Коса ру, с којом имам при ја -
тељ ски однос. Она ће и даље
оста ти актив на, али с мање оба -
ве за, као секре тар удру же ња –
каже Дра га на Марић.

Иако није у пла ну одсту па -
ње од ухо да ног систе ма рада,
сва ка ко ће бити пра ће ни нови
трен до ви.

– Како волим да кажем, чува -
ће мо тра ди ци ју на моде ран
начин. У том кон тек сту, насто -
ја ће мо да под мла ди мо удру -
же ње, а наста ви ће мо да уче -
ству је мо и на свим кон кур си -
ма, као и, нарав но, да про мо -
ви ше мо нашу „Штру дли ја ду”.
Тре нут но ради мо на кре и ра њу

пла на рада за наред них годи -
ну дана, па могу да откри јем
јед ну нови ну у виду еко ло шких
ради о ни ца на тему иско ри шћа -
ва ња ста рих мате ри ја ла. Све у
све му, иде мо даље истим тем -
пом као један вели ки тим, јер
ми смо пре све га при ја те љи це,
а изнад све га воли мо наше село
– исти че нова пред сед ни ца.

Долов ке су скром не и тихе,
али и вео ма вред не. У про тив -
ном, не би ни потра ја ле толи -
ко и иза себе оста ви ле сија сет
награ да, похва ла, цер ти фи ка -
та... Тако су про шле годи не
обе ле жи ле четр де сет годи на од
првог сази ва акти ва, упо ла мање
откад су у овом фор ма ту, као и
одр жа ва ње осам на е сте „Доло -
вач ке штру дли ја де”.

И „ДОЛОВ КЕ” ИМА ЈУ НОВУ ПРЕД СЕД НИ ЦУ

Дра га на Марић про шла све лестви це

ПРО МЕ НА РУКО ВОД СТВА ОМО ЉИЧ КОГ УДРУ ЖЕ ЊА РИБО ЛО ВА ЦА

Сакић води „Шаран” уме сто Пани ћа
Избор на скуп шти на Удру же -
ња спорт ских рибо ло ва ца
„Шаран”, јед ног од нај ак тив -
ни јих те врсте у окру же њу, одр -
жа на је у субо ту, 31. мар та, у
Дому кул ту ре у Омо љи ци. Том
при ли ком је иза бра но ново
руко вод ство, а након десет
годи на с места пред сед ни ка
оти шао је Радо ван Панић, којег
је насле дио Пре драг Сакић.

Овај Омољ ча нин, запо слен
као ратар ски тех ни чар у тамо -
шњем пољо при вред ном ком -
би на ту, који је десе так годи на
члан „Шара на”, исти че да је
мно го чла но ва посве ће но
добро би ти удру же ња и очу ва -
њу при ро де уоп ште.

– Због тога смо, веро ват но,
и једи но село у којем посто ји
шко ла пеца ња, па поред каде -
та и јуни о ра, има мо чак и прва -
ка Вој во ди не. И убу ду ће ћемо
ста вља ти акце нат на рад с мла -
ди ма, а насто ја ће мо да на кори -
шће ње доби је мо јед ну „дивљу”
воду – тако зва ни први вир, који
бисмо пори би ли и кори сти ли
за так ми че ње и дру ге потре бе.
Жели мо и да обно ви мо нашу,

већ при лич но оро ну лу згра ди -
цу код Поња ви це – наво ди
Сакић.

Сада већ бив ши пред сед ник
нагла ша ва да му је била вели -
ка част што се нала зио на том
месту, иако не кри је да је вео -
ма често било и те како исцр -
пљу ју ће

– Тру ди ли смо се да уне се -
мо мно го нови на, мада резул -
та ти тог зала га ња нису увек
били пре ви ше видљи ви. Наро -
чи то на Поња ви ци, којом смо
упра вља ли око две деце ни је и

за то смо потро ши ли нај ви ше
нов ца, али и зно ја. Чини се да
овом пар ку при ро де кре ће набо -
ље откад га је пре у зе ло „Зеле -
ни ло”, али пре све га тре ба га
детаљ но очи сти ти – суге ри ше
Панић.

Он, ипак, оста је акти ван у
новом над зор ном одбо ру удру -
же ња, зајед но са Савом Мија -
то ви ћем и Мио дра гом Тади -
ћем. С дру ге стра не, поред
Саки ћа, у управ ном одбо ру ће
бити и Стра хи ња Познан, Дра -
го љуб Миљ ко вић, Сло бо дан и

Мла ден Тана сић, Марко Малић
и Зоран Петро вић.

Три де се так чла но ва орга ни -
за ци је која посто ји пре ко педе -
сет годи на на овој скуп шти ни
доде ли ло је при зна ње за нај -
бо љи улов Душа ну Јан ко ви ћу
(за шара на од седам кило гра -
ма), а за пеца ро ша годи не иза -
бра на је јед на жена – Невен ка
Додић.

Током рези ми ра ња рада у
послед њих годи ну дана нај ве -
ћа рас пра ва вође на је у вези с
финан сиј ским изве шта јем. То
и не тре ба да чуди ако се зна
да ово удру же ње рас по ла же са
око мили он дина ра годи шње,
што је за орга ни за ци је ова квог
типа изу зе тан износ. При ход
углав ном дола зи од изда ва ња
у закуп уго сти тељ ског објек -
та, па је у њего во темељ но
рено ви ра ње уло же но и нај ви -
ше нов ца.

Истог дана је одр жа но и
редов но годи шње оку пља ње
чла но ва Одбој ка шког клу ба
„Мла дост 1973”, који је одне -
дав но заку пац поме ну тог лока -
ла удру же ња „Шаран”.

Започета изградња новосељанске капеле

Нови председник (први здесна)



Пово дом пет на ест годи на
посто ја ња Деч ји хор Пан че вач -
ког срп ског цркве ног певач ког
дру штва одр жао је кон церт у
четвр так, 29. мар та, у Народ -
ном музе ју. Нај ста ри ји хор срп -
ског наро да, Пан че вач ко срп -
ско цркве но певач ко дру штво,
посто ји од 1838. годи не, а Деч -
ји хор тог дру штва осно ван је
2003. годи не.

Када је реч о актив но сти ма
Деч јег хора, тре ба иста ћи да
он уче ству је на свим пра знич -
ним бого слу же њи ма у Цркви
Успе ња Пре све те Бого ро ди це,
као и на „Дани ма духов не музи -
ке”, „Дани ма про та Васе” и Све -
то сав ској ака де ми ји. Хор је
води ло више дири ге на та, који
су допри не ли да он данас ова -
ко ква ли тет но зву чи. Поред
насту па у Пан че ву, као и на

бео град ском фести ва лу „Хоро -
ви међу фре ска ма”, од 2010.
годи не поче ле су и тур не је у
ино стран ству. Награ ду за нај -
бо ље изве де ну духов ну музи ку
хор је осво јио 2017. годи не,
када је први пут насту пио на
Фести ва лу деч јих хоро ва „Феде -
хо” у Бео гра ду. Око педе сет
чла но ва хора, коли ко их је
данас, насту па у две узра сне
гру пе: деч ји хор и под мла дак.
Уче ство ва ли су и на кон цер ти -
ма у Банат ском Новом Селу,
Стар че ву, Омо љи ци и Јабу ци.

Сада шњи дири гент је Бор ја -
на Стра жме ште ров, која је рад
с хором пре у зе ла 2013. годи -
не, док се о Деч јем хору данас
ста ра све штен ство Све то у спен -
ског хра ма, с про то је ре јом-

Јеле на Анге лов ски,

настав ник срп ског јези ка

КЊИ ГА: Зби р ка при ча „Mој
муж” маке дон ске спи са те -
љи це Руме не Бужа ров ске
јед на је од оних књи га после
којих поже ли те да и сами
нешто напи ше те. При че су
напи са не из пер спек ти ва
раз ли чи тих жен ских лико -
ва, чије испо ве сти вари ра -
ју од сати рич них и црно -
ху мор них, пре ко лир ских
и мелан хо лич них, до дубо -
ко потре сних, тра гич них.
Зајед нич ки име ни тељ била би
им упра во жен ска при ро да
при по вед ног гла са. Дета љи
виђе ни очи ма нара тор ки гра -
де сли ку све та коју поне где
карак те ри ше ана ли тич ност,
кон тем пла тив ност, док негде
делу је као бура импул са, стра -
сти и емо ци ја. Сва ки од тих
све то ва, међу тим, обе ле жен
је суштин ском при род но шћу,
спон та ном чвр стом везом с
јуна ки њом која је у њего вом
сре ди шту. Љуби те љи крат ке
при че зна ју коли ко је то тешко
наћи на микро про сто ру ове
књи жев не фор ме и коли ко је
вели ко задо вољ ство чита ња
оних ауто ра који ту сим би о зу
успе ју да оства ре. „Мој муж”
је зби р ка за оне чита о це који
воле англо сак сон ску тра ди -
ци ју крат ке при че, али и оне
који ма су зани мљи ва акту ел -
на кре та ња у књи жев но сти ма
из нашег окру же ња. Руме на
Бужа ров ска пише за оне који
воле да их при че заба ве, заин -
три ги ра ју и повре ме но раз -
би ју.

ФИЛМ: „Заба ва” je камер на
тра ги ко ме ди ја која прко си
зах те ви ма публи ке за чистим
жан ро ви ма, епским захва ти -
ма, јасном поде лом лико ва и
бога тим визу ел ним сред стви -
ма. Реч је о црно-белом фил -
му који тра је једва нешто више
од сат вре ме на. Рад ња се одви -
ја у јед ном ста ну и дво ри шту,
изме ђу седам лико ва. Аутор -
ка Сели Потер и еки па одлич -

них глу ма ца, међу који ма су
Кри стин Скот Томас, Тимо -
ти Спал, Сили јан Мар фи, као
и Бру но Ганц (зна мо га из
фил ма „Хитлер, послед њи
дани”), успе ва ју да, повре ме -
но кори сте ћи позо ри шни
језик, испри ча ју вео ма узбу -
дљи ву при чу, пуну таран ти -
нов ских обр та који поста вља -
ју лико ве у пот пу но нову кон -
сте ла ци ју. Сва помоћ на сред -
ства филм ског изра за намер -
но су све де на и мини ма ли -
зо ва на. Доти чу ћи се мно гих
акту ел них тема, „Заба ва” при -
ча искон ску повест о лице -
мер ју, пове ре њу и изда ји.

МУЗИ КА: Ноа Кала хан Бивер
изгра дио је сво ју нови нар ску
кари је ру у музич ком, наро -
чи то хип-хоп жур на ли зму. Као
позна ва лац акту ел них музич -
ких кре та ња, али и попу лар -
не кул ту ре, осми слио је и сни -
мио за „Јутјуб” сери јал раз го -
во ра под нази вом „Блу принт”.
Ови изу зет но зани мљи во кон -
ци пи ра ни и реа ли зо ва ни
интер вјуи с нај ва жни јим име -
ни ма савре ме не поп-кул ту ре,
од музич ких про ду це на та и
ди-џеје ва, пре ко гра фич ких
дизај не ра, до пред у зет ни ка и
креа тив них дирек то ра, дају
увид у пра вац којим се кул -
ту ра кре ће у нашој убр за ној
ствар но сти. С дру ге стра не,
сва ки гост при ча и сво ју
живот ну при чу, у којој се пора -
зи и раз о ча ра ња пока зу ју као
кључ не ста ни це у тра же њу
пра вог пута.
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Културни телекс
РАДО ВИ ПОЛА ЗНИ КА ФОТО-КЛУ БА ДОМА ОМЛА ДИ НЕ

ФОТО ГРА ФИ ЈЕ КАО ТРАГ О ВРЕ МЕ НУ
Ради о ни це тра ја ле
три месе ца

Курс поха ђа ло 
десе то ро мла дих
људи

Тро ме сеч ни рад и зала га ње пола -
зни ка Фото-клу ба Дома омла -
ди не Панче во пред ста вље ни су
нашим сугра ђа ни ма у уто рак, 27.
мар та, у гале ри ји те уста но ве кул -
ту ре. С мла дим и тален то ва ним
људи ма радио је нови нар, фото-
-репор тер пор та ла „013инфо” и
фото граф Дома омла ди не Алек -
сандар Стој ко вић.

Иако на самом почет ку већи -
на пола зни ка није има ла бога -
то пред зна ње о фото гра фи ји,
за вре ме одр жа ва ња ради о ни -
ца успе ли су да доби ју довољ -
но кори сних саве та, а како мен -
тор кур са сма тра, резул та ти у
виду разно ли ко сти и ква ли те -
та радо ва на изло жби све до че
довољ но о томе.

Алек сан дар Стој ко вић је на
почет ку кур са од сва ког пола -
зни ка тра жио да поша ље фото -
гра фи ју на коју је у свом дота -
да шњем раду био нај ви ше поно -

Заба ва

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Темат ски про грам
Уто рак, 10. април, 18 сати, Град ска библи о те ка: пре да ва ње
„Како про жи ве ти здрав и сре ћан живот?”. Гост: ака де мик
при ма ри јус др Боро Вуја син.

Сре да, 11. април, 19 сати, Град ска библи о те ка: пре да ва ње
„Биљ но про лећ но чишће ње орга ни зма”. Гост: Милан Нико -
лић, дипл. дије те ти чар нутри ци о ни ста.

Четвр так, 12. април, 19.30, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди -
не: пред ста вља ње књи ге Зора на Т. Попо ви ћа „Сит но, калу -
ђер ски”.

Изло жбе
Уто рак, 10. април, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет но сти:
изло жба сли ка Ђор ђа Соко лов ског.

ИСПРАВ КА

У тек сту под насло вом „Песни че наро да мог” („Пан че вац” број 4757) дошло је до

нена мер не гре шке. Обја вље но је да је награ ђен Сте фан Деспо то вић, а тре ба ло је

да пише да је у кате го ри ји уче ни ка првог и дру гог раз ре да основ них шко ла четвр -

то место осво ји ла Сте фа на Деспо то вић из ОШ „Брат ство –је дин ство” (мен тор Сне -

жа на Ђор ђе вић). Изви ња ва мо се Сте фа ни Деспо то вић и нашим чита о ци ма.

Како је обја снио, оно на чему
је нај ви ше инси сти рао је кре а -
тив ност.

– Тexника је нешто што може
сва ко помо ћу нов ца да при у -
шти. На кре а тив но сти мора да
се ради. Желео сам да нау че
да мисле сво јом гла вом, а не
да копи ра ју сли ке које виде на
интер не ту или код дру гих фото -
гра фа – иста као је Стој ко вић.

Фото гра фи је чуве них умет -
ни ка на осно ву којих су мла ди
пола зни ци има ли при ли ку да
уче, пред ста вља ју доку мен те о
про шлим вре ме ни ма, па је у

том сми слу Алек сан дар Стој -
ко вић нагла сио да ће јед ног
дана и фото гра фи је ових мла -
дих људи на аде ква тан начин
моћи да опи шу вре ме у ком су
живе ли.

У гале ри ји Дома омла ди не
изло же но је пре ко два де сет пет
фото гра фи ја с моти ви ма мртве
при ро де, пеј за жа, улич них дета -
ља, као и пор тре та, а наста ли
су помо ћу разних уре ђа ја за
сни ма ње: рефлек сних, про су -
мер, ком пакт них фото граф ских
апа ра та и мобил них теле фо на.
Већи на пола зни ка је сво је радо -
ве изло жи ла први пут.

Ове годи не основ ни курс Фото-
-клу ба поха ђа ли су Жељ ко Моц,
Ката ри на Пау но вић, Мили ца
Стан ко вић, Алек сан дра Минић,
Мили ца Митић, Мили ца Милин -
ко вић и Мир ја на Марић Велич -
ко вић. У напред ној гру пи били
су „ста ри” пола зни ци Ива на
Недељ ко вић, Душан Папу лић и
Петар Пан те лић.

Ради о ни це Фото-клу ба одр -
жа ва ју се две годи не и напра -
вље не су с циљем еду ка ци је мла -
дих, а сада и одра слих који воле
фото гра фи ју и желе да нау че
нешто више о овом зана ту.

сан, на осно ву чега је касни је
могао да стек не ути сак о
напрет ку.

– Пре сре ћан сам када видим
коли ко су пола зни ци основ ног
кур са напре до ва ли. С дру гом
гру пом, у којој су напред ни
пола зни ци, радио сам диги тал -
ну обра ду фото гра фи ја. Након
уче ња осно ва – кон тра ста боја,
екс по зи ци је и ком по зи ци је, сада
им се отво рио читав нови свет
упо тре бом новог фор ма та који
им пру жа више могућ но сти и
даје шан су да напре ду ју – рекао
је Алек сан дар Стој ко вић.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ЈУБИ ЛЕЈ

Пет на ест годи на Деч јег хора

Дом омла ди не Пан че во пози -
ва све заин те ре со ва не основ -
це и сред њо школ це, узра ста
од десет до осам на ест годи -
на, да се при ја ве за ради о ни -
цу мађи о ни чар ских три ко ва.
Током тра ја ња ради о ни це
пола зни ци ће има ти при ли ку
да нау че како функ ци о ни ше
мађи о ни чар ски занат и како
се с тим зна њем при сту па

публи ци. Бавље ње мађи о ни -
чар ством допри но си раз во ју
пер цеп тив не, логич ке, соци -
јал не и спе ци јал не инте ли -
ген ци је и побољ ша ва кон цен -
тра ци ју у свим оста лим актив -
но сти ма. Циљ ради о ни це је
изво ђе ње јав ног насту па 25.
маја у дво ра ни „Апо ло” у Пан -
че ву. Ради о ни цу ће води ти
Лука Ива но вић.

Број пола зни ка је огра ни чен.
Ауди ци ја за ода бир пола зни ка
биће одр жа на 11. апри ла од 19
сати у Дому омла ди не Пан че -
во, Све тог Саве 10. Потреб но
је да сва ки кан ди дат при пре -
ми два мађи о ни чар ска три ка
по избо ру.

Нео п ход но је посла ти при -
ја ву на имејл адре су 
magija@domomladinepancevo.rs.

АУДИ ЦИ ЈА ЗА ОСНОВ ЦЕ И СРЕД ЊО ШКОЛ ЦЕ

Нова сезо на Шко ле маги је

На Репу блич ком так ми че њу
уче ни ка музич ких и балет ских
шко ла прву награ ду у окви ру
над ме та ња гуда ча осво јио је
ђак Музич ке шко ле „Јован Бан -
дур” Ђор ђе Грба.

Так ми че ње је тра ја ло три
дана, од 24. до 27. мар та, а у
кате го ри ји мла дог вио ли ни сте
из Пан че ва уче ство вао је четр -
де сет један так ми чар.

– При лич но сам задо во љан
сво јим пла сма ном, јер сам
успео, поред четр де сет так ми -
ча ра, да поде лим прву награ ду
са још пет иску сних музи ча ра.
Ово је за мене јед но вели ко и

лепо иску ство, које ће ми оста -
ти дуго у сећа њу – рекао је
Ђор ђе Грба.

Ђор ђе Грба је више пута уче -
ство вао на кон цер ти ма у Пан -
че ву и у Бео гра ду. Као нај -
мла ђи соли ста у исто ри ји
Музич ке шко ле„Јован Бан -
дур”, насту пио је на вели ком
кон цер ту са орке стром пово -
дом шезде сет годи на од осни -
ва ња те уста но ве.

Током шко ло ва ња уче ство -
вао је на мно го број ним так ми -
че њи ма у земљи и ино стран -
ству и оства рио зна чај не резул -
та те. Лау ре ат је так ми че ња у
Музич кој шко ли „Коњо вић”,
добит ник прве награ де на међу -
на род ном так ми че њу „Стринг -

фест” у Срем ској Митро ви ци,
био је лау ре ат на Међу на род -
ном так ми че њу у Теми шва ру,
осво јио је прву награ ду на
Међу на род ном так ми че њу у
Трсту, дру гу награ ду на Међу -
на род ном так ми че њу у Нишу
и прву награ ду на Репу блич -
ком так ми че њу у Бео гра ду и
био је лау ре ат школ ских так -
ми че ња неко ли ко пута.

Члан је Реги о нал не деч је
фил хар мо ни је и с њом је насту -
пио на кон цер ту кла сич не музи -
ке у окви ру мани фе ста ци је
„Ноћ музи ке” 2016. годи не на
„Ташмај да ну”.

НА ТАК МИ ЧЕ ЊУ ГУДА ЧА

При зна ње за мла дог вио ли ни сту
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ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО НЕБОЈШИ ГЛОГОВЦУ

У част великом глумцу
У дворани Културног центра
Панчева у среду, 11. априла,
од 19 сати, биће одржано вече

посвећено Небојши Глогов-
цу. У програму учествују
Небојшини пријатељи и
сарадници: глумица и дирек-

торка Југословенског драм-
ског позоришта Тамара Вуч-
ковић, глумац Војислав Бра-
јовић и филмски редитељи
Балша Ђого, Срдан Голубо-
вић и Олег Новковић.

Том приликом биће при-
казани инсерти из позори-
шних и филмских остварења
у којима је Небојша Глого-
вац глумио и наступиће хор
Панчевачког српског цркве-
ног певачког друштва с дири-
гентом Вером Царином.

Исте вечери у фоајеу Култур-
ног центра Панчева биће отво-
рена изложба фотографија из
представа и филмова у којима
је Небојша Глоговац остварио
најзначајније улоге. Изложбу је
приредила Маја Медић, а биће
отворена до 30. априла.

-ста вро фо ром Радо сла вом
Мила но ви ћем на челу. Тре ба
иста ћи и то да су мла ди пева -
чи Деч јег хора били у при ли -
ци да изво де и песме наших
нај зна чај ни јих ком по зи то ра,
попут Мите Топа ло ви ћа, Даво -
ри на Јен ка, Сте ва на Мокрањ -
ца, Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа и
дру гих, као и то да хор сара ђу -
је и са савре ме ним ком по зи -
то ри ма.

Поред пева ња, хор изво ди и
пред ста ве, од којих тре ба иста -
ћи „Вас кр шњу при чу” и „Чаро -
ли ју вас кр шње ноћи”.

Током пет на ест годи на посто -
ја ња Деч ји хор је постао место
оку пља ња нај мла ђих љуби те -
ља духов не музи ке, али и умет -
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МЕР ЦЕ ДЕС 190 Д, со -
лид но ста ње, 87. го ди -
ште, ре ги стро ван до
де цем бра, вла сник.
066/804-46-53. (СМС) 

ПРО ДА ЈЕМ пе жо 607,
ау то ма тик 2.8, 2007,
ни је уве жен пр ви вла -
сник. 069/263-42-97.
(257658)

ФИ ЈАТ пун то 2, 1.2, 8
В, 2002. го ди ште, бен -
зи нац, 186.800 км,
пре шао. 060/034-20-
04. (257684)

ПА САТ Б 6, 2.0 ТДИ,
про из ве ден 2008, ре -
ги стро ван до кра ја
фе бру а ра 2019, 6.900
евра, хит но. 
060/448-04-83.
(257582)

АУ ДИ А 3, 1.9 ТДИ,
130 кс, 2001. 
064/177-35-82.
(257728)

КУЛ ТИ ВА ТОР 408,
2010. го ди ште, ску тер
baostian CPI hysar.
062/320-472.
(257730)

ПРО ДА ЈЕМ па сат Б 5.
319-754, 061/153-34-
61. (257741)

ТО ЈО ТА ко ро ла, 2005,
ре ги стро ван, у од лич -
ном ста њу. 060/304-
54-50. (257482)

СЕ АТ ал теа, пе то ро
вра та, бен зин, ме тан,
има атест, 2022, ре ги -
стро ван до 2019, од -
ли чан, 060/304-54-50.
(257487)

ТО У РАН 2.0 ди зел,
2007. го ди ште, се дам
се ди шта, 5.900 евра.
Тел. 060/317-48-78
(257487)

СИ ТРО ЕН пи ка со 1.8,
бен зин-плин, 2003. го -
ди ште, 1.750 евра.
Тел. 060/317-48-78.
(257487)

ФОРД К, 1.3 бен зин,
2007. го ди ште, 1.500
евра. Тел. 060/317-48-
78. (257487)

СЕ АТ иби ца, 2005,
бен зин, 1.4, 
1.900 евра. Тел.
060/317-48-78.
(257487)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат сти -
ло 1.9 ЈТД, пе то ра
вра та, 2003. ре дов но
сер ви си ран, вла сник.
063/269-99-87.
(257873)

ПРО ДА ЈЕМ опел кор -
са 1.4, 64.000, бен зин,
2010, пр ви вла сник,
зе дер. 063/354-221.
(257787)

СЕ АТ аро са, 2003. го -
ди ште, ре ги стро ван
до 11. но вем бра 2018,
од ли чан, 1.200 евра.
063/882-25-09.
(257818)

РЕ НО 5, та ври ју, стру -
јо мер нов, ком пре сор,
про да јем. 
061/193-61-10.
(257845)

ПРО ДА ЈЕМ пун то,
2002. го ди ште. Тел.
064/124-83-83.
(257887)

КОР СА 1.2, 2003, пе -
то ра вра та, 138.000
км, фул опре ма.
064/587-50-24.
(257884)

ФА БИ ЈА 1.4 МПИ,
2002. ка ра ван,
105.000 км, фул опре -
ма. 064/587-50-24.
(257884)

ФОКС 1.2, 2005, тро је
вра та, 100.000 км,
фул опре ма, на име.
064/587-50-24.
(257884)

СТИ ЛО 1.9 ди зел,
2003. тро је вра та,
170.000 км, фул опре -
ма, вла сник.
064/587-50-24.
(257884)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2010, де цем бар, пе то -
ра вра та, 100.000 км,
ате сти ран плин, вла -
сник. 064/130-36-02.
(257884)

АУ ДИ А 4, 1.9 ТДИ,
2002, 74 кв, 4.600
евра. 064/084-64-29.
(257892)

ФОРД фок кус 1.8
ТДЦИ, 2004, ка ра ван,
2.250 евра, за ме на ју -
го. 069/251-16-18.
(257911)

ЈУ ГО ко рал ин, 1.1,
2004, ре ги стро ван до
9. сеп тем бра, 350
евра. 062/847-34-83.
(257124)

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

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

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(257821)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав на и
не ис прав на ко ла до
1.000 евра. 
063/128-93-78.
(257934)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу од
70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(257935)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈЕ ку -
пу јем во зи ла свих вр -
ста, у би ло ком ста њу,
до ла зим на адре су.
063/165-83-75.
(257935)

ПРО ДА ЈЕМ се ја ли цу
за ку ку руз, че ти ри ре -
да, ма си кор ка, не мач -
ка, ме ха нич ка али се -
је као пне у мат ска.
064/172-44-10.
(257377)

БЕ РАЧ змај 222, дво -
ред ни, бун ке раш.
064/271-40-87.
(256847)

ТО ЧАК од плу га 757 и
те го ви за 558.
063/823-29-61.
(257683)

ТРАК ТОР ур сус 120
ко ња, ИМТ шпа р тач,
6 ре да на пре клоп.
063/376-302.
(257612)

ПРО ДА ЈЕМ шпа р тач,
че тво ро ред ни са уре -
ђа јем за ба ца ње ве -
штач ког ђу бри ва. Тел.
063/321-707.
(257575)

ПРО ДА ЈЕМ мо то кул -
ти ва тор ИМТ 506 С.
Зо ран, 013/355-538.
(257851)

ПРО ДА ЈЕМ но ду се ја -
ли цу за ку ку руз, мо же
за ме на за ов це.
062/174-70-67.
(257860)

КУ ПУ ЈЕМ мо то кул ти -
ва тор са опре мом или
без. Мо же не ис прав -
но, ку пу јем кру њач-
пре кру пач. 063/739-
76-72. (257900)

ПРО ДА ЈЕМ еле ва тор,
кру њач, се ја ли ца жит -
на. 063/190-36-81.
(257912)

МОН ТА ЖНА га ра жа
по лов на, ста ри би бер
цреп про да јем
063/458-497. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну
га ра жу, Ко теж 2, на
углу код Пи ва ре.
063/354-221.
(257787)

ЦЕН ТАР, Све тог Са ве
59, про да јем укњи же -
ну га ра жу 14 м2, стру -
ја, ро ло-вра та.
063/449-798.
(257828)

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.
(257644)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве ра,
мо ни то ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463. (257918)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет
на ме штај за фри зер -
ски са лон или ме њам
за ау то. 064/004-52-
30. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ два деч ја
кре ве та, две ка це по
1000 л. 060/366-73-51
(СМС)

ДО МА ЋА ја бу ка кај -
си ја, про ве ре но од -
лич ног ква ли те та, ви -
ше го ди шње ис ку ство.
061/150-10-66. (СМС) 

ПРО ДА ЈЕМ ко жну
гар ни ту ру, ма ши ну
син ге ри цу, ис прав ну и
му шки би цикл. Тел.
063/391-160,
013/353-067. 

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

ПРО ДА ЈЕМ ду го дла -
ког не мач ког ов ча ра,
ста ро го ди ну и по, са
па пи ри ма, од лич ног
по ре кла, мо гу ћи ра -
зни до го во ри.
064/266-84-91.
(257411)

МЕ СНА ТА пра сад,
про да ја, 15 – 30 кг,
мо гућ ност кла ња и
ре зер ва ци је. Тел.
063/311-277. (25742)

РАС ПРО ДА ЈА ко ка
но си ља са фар ме „Да -
бић” у Пан че ву, по
це ни од 200 ди на ра
по ко ма ду. Упис вр -
ши мо за 14. април
2018. Тел. 013/377-
901. (257267)

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.
(257294)

КЛИК-КЛАК ле жа је -
ви, но ви, од 12.900.
Из бор ме бла по же љи.
060/600-14-52. (2532)

РА САД на про да ју,
па ра дајз, кра ста вац,
па при ке Бре сто вац.
064/143-50-23,
013/626-285. (25728)

ХОН ДА за ча мац 6 кс,
ста ри ји тип, у ис прав -
ном и во зном ста њу,
50.000 ди на ра, до го -
вор. 064/386-47-08.
(257630)

КРЕ ВЕТ бол нич ки, ме -
тал ни, са мо 20.000
ди на ра, ин ва лид ска
ко ли ца 9.000.
063/894-84-23.
(257667)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер го ре ње 4147, нов.
013/251-84-62,
064/977-24-97.
(257672)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе од
1.950 евра, нај е ко но -
мич ни је гре ја ње, ак -
ци ја. 062/118-26-81.
(257694)

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ шпо ре -
те, ре шо, те ле ви зор,
те пих, ко ли ца, лу сте -
ре, те сте ру елек трич -
ну. 064/635-77-42.
(2576029

МЕ ЊАМ кај си је ва чу
за ја гањ це, ја ри ће или
пра си ће. 064/194-03-
87. (257676)

ПРО ДА ЈЕМ по лу а у то -
мат ски ин ку ба тор за
ле же ње ја ја, сад ни це
ја го да ви вал ди, ал ба.
065/271-79-71.
(257701)
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МО ТО-ОПРЕ МА, по -
вољ но. 064/908-02-67.
(257790)

ПРО ДА ЈЕМ два кре ве -
та са ду ше ци ма, три
фо те ље, ви три на, те -
пих. 065/344-85-77.
(257794)

ПРО ДА ЈЕМ бен зин ску
ме ша ли цу, мо тор то -
мос – ма ло ра дио, 250
евра. 064/319-35-67.
(257863)

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.
(257872)

НА ПРО ДА ЈУ кал др ма,
чи стим та ва не и по -
дру ме. 069/423-446.
(257853)

ПРО ДА ЈЕМ Т 14
(ПСП), мо тор ци кл
MZES 250, кру њач-
пре кру пач, ку ће би -
шон, фре зу јем ба ште.
062/867-11-67.
(257878)

ПРА СИ ЋИ 15 кг – 35
кг, мо гућ ност кла ња.
Бо рач ка 1 (Вој ло ви ца).
342-819, 064/306-87-
33. (257879)

ВРА ТА алу ми ни јум ска,
јед но и по крил на, тр пе -
за риј ски сто, др ве на
ви три на, дво сед, фри -
жи дер, сто ли це.
062/403-241. (257885)

КУ ПУ ЈЕМ књи ге, стри -
по ве, ком пле те, бе ле -
три сти ку, по лов не, но -
ве, пла ћам од мах.
063/726-84-28. (СМС)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ста -
ре веш-ма ши не, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
аку му ла то ре, ка бло ве,
оста ли ме тал ни от пад.
060/521-93-40.
(257638)      

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, бе лу тех ни ку и
сво оста ло по кућ ство.
061/641-30-36.
(257598)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458, 
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(257729)

УСЛУ ЖНО се че ње и
це па ње огрев ног др ве -
та. 064/357-82-08, Бо -
са нац. (257782)

МЕ ТАЛ НА кон струк -
ци ја за уста кљи ва ње
те ра се или ве ран де
3.50 х 2.30 м.
060/067-50-81.
(257706)

БУ КО ВА др ва, храст,
ба грем, ба гре мо ве се -
че ни це. „То пли на”,
063/364-310. (257710)

ПРО ДА ЈЕМ кле са ни
ка мен за зи да ње, нов
цреп, ци глу ма ли фор -
мат. Тел. 064/110-12-
80. (257715)

ПРО ДА ЈЕМ мо тор би -
ци кл ори он, ре ги стро -
ван, 48 ку би ка. Тел.
064/084-21-61,
013/263-80-93.
(257717)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер, веш-ма ши ну, ТА
пећ сло бо да 3 кв.
064/129-73-60. (
(257932)

УГА О НЕ из уво за, ни су
ко жне, окру гли сто ло -
ви са сто ли ца ма, је дан
од пу ног др ве та, је дан
од бам бу со вог др ве та,
све је са до ста вом, по -
ло ван на ме штај.
061/317-07-67. (2579)

НО ВИ ЈА су до пе ра с
рад ним ви се ћим, нов
шпо рет плин-стру ја,
веш-ма ши не, фри жи -
дер 220 л – 240 л, уга -
о на гар ни ту ра, дво се -
ди, тро сед. Тел.
063/861-82-66.
(257775)

КУ ПУ ЈЕМ сли ке Ива на
Ра до ви ћа и дру ге.
064/354-69-76.
(257714)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве, пен -
ка ла, ме да ље, ор де ње,
ста ри но вац, ра зни
алат, ма ле бу тан бо це.
064/867-48-11.
(257888)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, ку хи ње, гар -
ни ту ре, сто ли це, сто -
ло ве, оста ло по кућ -
ство. 062/148-49-94.
(257894)

КУ ПО ПРО ДА ЈА по -
лов ног на ме шта ја, ТА
пе ћи, до ла зак, до го -
вор. 062/150-68-54.
(257903)

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

КУ ЋА, 150 м2, плац 9
ари, ужи цен тар Вр -
шца – по шта.
064/121-62-62. (и)

КУ ЋА 209 м2, ве ли ка
ба шта, Вој ло ви ца,
Пан че во. 064/683-84-
27, 44.000 евра.
(256997)

НА ПРО ДА ЈУ дво -
спрат на ку ћа, Ка ча ре -
во, 250 м2, ло ка ци ја
од лич на. 062/865-20-
39.  (257022)

БА НАТ СКО НО ВО СЕ -
ЛО, усе љи ва ку ћа, 100
м2, 16 ари. 062/398-
458. (256987)

СТАР ЧЕ ВО, од лич на,
5,25 ари, ЕГ, 33.000;
Бре сто вац, но ва, пре -
ле па – усе љи ва,
16.500. (67), 063/744-
28-66. (4758)

ДЕО ку ће до ули це,
са мо 10.500; Ми са,
ПР + спрат, са мо
33.000, укњи жен. (67),
063/744-28-66.
(475888888)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, ку ћа
но ва, са мо 29.500;
под но гре ја ње, изо ла -
ци ја 15 цм, 90 м2 +
ПК. (67), 
063/744-28-66. 
(4758)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, плац за би знис,
на ас фал ту 31 х 60,
пре ко од но ве пум пе.
066/385-289. 
(256600)

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

ПРО ДА ЈЕМ 53 ара, са
3 пла ца, објек том 6 х
3,5 м2, Ка ра у ла, Ри -
бар ска, 35.000 евра.
060/555-69-35.
(256486)

ОМО ЉИ ЦА, ку ћа 93
м2, 8 ари плац, 25.000
евра. 061/133-83-71,
013/682-006. (257536)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ста ром Та ми шу, хит -
но. 060/714-81-38.
(257405)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
ПУТ, плац за би знис,
10 ари, 1/1, 25 х 40,
твр ди пут, по вољ но.
066/385-289. (257347)

ПЛАЦ 3 ара, ули ца Јо -
а ки ма Ву ји ћа, Стре ли -
ште, 6.800 евра.
063/606-497. (257279)

КУ ЋА, Те сла, сре ђе на,
две је ди ни це, ЦГ,
укњи же на, 3.8 ари.
063/743-03-71.
(1257217)

ЊИ ВА са воћ ња ком,
срп ско по ље 2, 42 ара
и 32 м2. 063/361-660.
(257604)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 100
м2, у стро гом цен тру
Пан че ва, Ж. Ми ши ћа
бр. 6. 023/857-069,
064/575-57-04. 

МЕ ЊАМ ку ћу у Аран -
ђе лов цу ис под Бу ку ље
за ку ћу са дво ри штем
у Пан че ву. Тел.
Лк063/895-16-72.
(257645)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу са
воћ ња ком, ле га ли зо -
ва но. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(257634)

ОМО ЉИ ЦА, Мак си ма
Гор ког 83, ку ћа 120
м2, плац 6 ари.
013/618-652, 064/168-
84-32. (257624)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди -
цу, До ло во, плац 25
ара и ци глу, це на по -
вољ на. 313-716.
(257621)

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. (257646)

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

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.
(257657)

КУ ЋА, га ра жа, ба шта,
воћ њак 20 ари, Пе ли -
стер ска. 064/866-22-
98. (257659)

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

ПРО ДА ЈЕМ плац, 4
ара, у цен тру се ла
Пло чи ца. Тел. 345-
565, 062/101-31-73.
(257666)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на зо -
на, ас фалт, стру ја, са -
мо 15.000. 063/894-
84-23. (257665)

ПРО ДА ЈЕМ плац 6
ари, код Но вог гро -
бља. 064/324-03-66.
(257601)

БА ШТА, Ја буч ки пут,
код Ле ди пум пе, 29
ари, воћ њак, ви кен ди -
ца, га ра жа, по друм,
по моћ не про сто ри је,
ле га ли зо ва но све.
064/077-63-16,
064/414-24-69.
(257609)

КУ ЋА, 6.9 ари, Б. Ра -
ди че ви ћа 54 м2, 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. (257613)

КУ ЋА на про да ју у
Стар че ву. 063/237-
276. (257682)

ПРО ДАЈЕМ два спо је -
на пла ца од во ћем,
Охрид ска ули ца, Ку -
де љар ски на сип, са
објек том 6 х 10 и ин -
фра струк ту ром.
066/373-491. 

ПРО ДА ЈЕМ или за куп,
њи ву 21 ар до ас фалт -
ног пу та Ја бу ка-Гло -
гоњ. 064/226-82-16.
(257206)

ПРО ДА ЈЕМ плац 49
ари, Но во се љан ски
пут, пре ко пу та „Да ви -
да”. 064/131-42-02.
(257698)

КУ ЋА за адап та ци ју
на ве ћем пла цу у
Мар ги ти, Св. Ше ми ћа.
060/527-07-65. (2576)

ПО ВОЉ НО, хит но,
до го вор: ме њам ку ћу
и про дав ни цу у ра ду у
Омо љи ци за ста ру ку -
ћу или плац у Пан че -
ву. 064/808-74-53.
(257696)

МАР ГИ ТА, ку ћа 110
м2 на 5 ари пал ца,
стру ја, во да, ка на ли -
за ци ја, плин, вла сник,
до го вор. 065/357-81-
38. (257710)

КУ ЋА 100 м2, 5,6 ари
плац, 80.000 евра, до -
го вор, Мо ше Пи ја де.
064/354-69-76.
(257714)

ПРО ДА ЈЕМ плац, ба -
шта – 11 ари + 3 ара
пу та у Пан че ву, Иве
Кур јач ког 149. Тел.
064/110-12-80.
(257715)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, но ва ку -
ћа 170 м2, 3 ара,
укњи же на, хит на про -
да ја. 063/784-71-34,
063/771-75-96.
(257718)

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. (257720)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
стро гом цен тру
(стам бе ни део + 4 ло -
ка ла), Ка ра ђор ђе ва
14. Ин фор ма ци је на
ин те р не ту 
srbija-nekretnine.org 

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак
ве ли чи не је дан хек тар
у ја бу ци, по вољ но.
064/323-49-19.
(257737)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но ва ку -
ћа 156 м2 бру то, у са -
мом на се љу, ле па ло -
ка ци ја, на пла цу од
4,13 ари, вла сник, 1/1.
063/637-673. (257742)

НО ВА КУ ЋА на 5 ари
пла ца, Ми са, 180 м2, и
по моћ ни објек ти.
061/286-50-99.
(257749)

КУ ЋА, ста ри ја, на 5
ари пал ца, Ца ра Ду -
ша на. Тел. 063/864-
09-85. (257748)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33,
120 м2, 33.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(257763)

ТЕ СЛА, ку ћа 60 м2,
плац 1.84, 38.000, мо -
же за ме на. (238), 
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(257763)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Стар че ву. 063/719-42-
71. (257877)

ТЕ СЛА, ку ћа на екс -
тра ло ка ци ји за при -
ва тан би знис и ста но -
ва ње. 066/001-050,
063/329-464.
(2577669

КУ ЋА, Мар ги та, две
стам бе не је ди ни це, 3
ара, са мо 27.500
евра. 
065/513-87-30.
(257773)

ПРЕ ЛЕ ПИ гра ђе вин -
ски пла це ви – по че так
Ку де љарц, Ми са, Ја -
буч ки. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(257780)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа 52
м2, 1.5 ар, усе љи во,
13.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(257780)

КУ ЋА, но ва Ми са, три
ета же, но ва ку ћа.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2577)

ПРО ДА ЈЕ се ба шта 6
ари, Но во се љан ски
пут. Тел. 063/865-80-
77. (257791)

ХИТ НО про да јем ку ћу
на ста рој Ми си, 100
м2, 4 ара. 063/199-24-
16. (257792)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу ста -
ру, са окућ ни цом, 12
ари, Јо а ки ма Ву ји ћа,
ле га ли зо ва на.
063/271-316. (257797)

ПРО ДА ЈЕМ 6 ари пла -
ца са ви кен ди цом код
Ду бо ке Ба ре. Тел.
064/166-12-62.
(257806)

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
до пу та, но ви јаА дво -
соб на, 13,5 ари,
22.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(257824)

ВИ ШЕ до брих  и по -
вољ них ку ћа у окол -
ним се ли ма. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (257824)

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)
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НОВ дво сед, јед но дел -
на, тро дел на су до пе -
ра, за мр зи вач, ко си ли -
ца, гре ја ли ца, уми ва о -
ник, се ки ре. 
064/339-69-13.
(257779)

БУ КВА, ба грем, цер,
услу жно се че ње, це па -
ње, уно ше ње. 
064/357-82-08, 
Бо са нац. (257782)

КУ ПУ ЈЕМ ста ри но вац
из ин фла ци је, пен ка ла,
са то ве, стри по ве, ула -
зни це, ал бу ме са сли -
чи ца ма, упа ља че,
играч ке, сре бро, 
знач ке, ор де ње, 
вој не ства ри, ЛП пло -
че, фо то-опре му, 
сит не ан ти кви те те, 
ста ри но вац. 
064/187-56-80.
(257832)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА



КУ ЋА, Ка ча ре во, 70
м2, плац 6 ари, 1/1.
063/694-451. (257813)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
пла цу од 13 ари у
Стар че ву. 064/264-03-
14. (257827)

МРА МО РАК, глав на
ули ца, про да ја ком -
фор не ку ће, до го вор.
069/255-87-86.
(256841)

ПЛАЦ, ста ра Ми са,
Зла ти бор ска ули ца, 5
ари 22 х 24, стру ја,
во да, вла сник.
063/449-798. 
(257842)

ПРО ДА ЈЕМ плац, цен -
тар, Ру жи на 9, по год -
но за стам бе ни и по -
слов ни про стор.
061/533-27-40,
065/849-09-38.
(257837)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на, на 4,85 ари
пла ца, два по моћ на
објек та. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(257836)

ДВО РИ ШНА спрат на
ку ћа, ПР + ПК, два
дво и по соб на ста на по
60 м2, те ра са, 29.000
евра. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(257836)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем -
на, 130 м2 + ло кал 30
м2, на 7,3 ара пла ца,
30.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(257836)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак 15
ари, са ви кен ди цом,
на Ба ва ни штан ском
пу ту, дру ги ред, дру го
не мач ко по ље. Це на
до го вор. 
064/368-04-77.
(257862)

КУ ЋА, 30 м2 + 30 м2,
Мар ги та, 1.2 ара
плац, за ре но ви ра ње,
18.000 евра. 
064/542-21-70.
(257874)

НА ПРО ДА ЈУ плац на
Ја буч ком пу ту, 17,5
ари. 063/719-42-71.
(257872)

ПРО ДА ЈЕМ плац 12
ари, Ба ва ни штан ски
пут до пу та, кул ти ви -
рам ба ште. 064/867-
48-11. (257888)

КУ ЋА, 100 м2, ре но ви -
ра на, 3 ара, 1/1,
27.000 евра. 
Ко за рач ка 10. Тел.
069/485-12-66.
(257895)

МОН ТА ЖНА ку ћа, 70
м2, но ва, усе љи ва, 3.5
ара, 19.000 евра. 
Ко за рач ка 10. Тел.
069/485-12-66. 

ПРО ДА ЈЕМ два лан ца
зе мље у Ка ча ре ву.
013/601-281. (257905)

ГРАД СКО гра ђе вин -
ско зе мљи ште, плац,
Но во се љан ски пут,
код На де ла, 2,2 хек та -
ра. 062/403-241.
(257901)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу
у Де ли блат ској пе шча -
ри, на се ље Ве кер ле.
Моб. 064/409-66-63.
(257922)

КУ ЋА у То ма шев цу
код Зре ња ни на, ку ћа
150 м2, по моћ на згра -
да 270, дво ри ште са
ба штом 30 ари.
063/807-75-61.
(257930)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2,
IV, усе љив, Јо а ки ма
Ву ји ћа 65, 24.500.
064/842-30-31 (СМС)

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ће, ста -
но ве на свим ло ка ци -
ја ма. Про да ја хит на.
Ве сна, 066/937-00-13
(СМС)

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

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

ТЕ СЛА, тро со бан, ЦГ,
те ра се, дво стран, сре -
ђен, IV, усе љив, вла -
сник. 013/331-079.
(256624)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 85
м2, но ва Ми са.
063/272-594,
063/225-928. (257339)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан, 53 м2, Вој ло ви -
ца. 060/034-62-19,
366-096. (257633)

ЈЕД НО СО БАН, но ва
Ми са, 30 м2, 18.000,
до го вор, при зе мље,
вла сник. 063/304-222.
(257673)

ДВО СО БАН, нов, 55
м2, 33.000, до го вор,
но ва Ми са, вла сник.
063/304-222.
(257673)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан у цен тру
Пан че ва. 060/505-54-
25. (257603)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту, 56 м2, ЦГ,
VI спрат. 060/738-55-
14. (257584)

ТРО И ПО СО БАН, дру -
ги спрат, Ко теж 2, бр -
зо усе љив, 57.000.
064/205-03-15.
(257589)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру
на но вој Ми си, по вољ -
но, 1/1. 061/285-58-
17. (257594)

У СА МАЧ КОМ про да -
јем на ме ште ну гар со -
ње ру, IV спрат, 18 м2.
065/353-07-57. 

ПРО ДА ЈЕМ згра ду
1650 м2, 10 ари, 300
евра/ква драт, за ме на.
064/143-52-98.
(257734)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у
цен тру, 104, 141, 149,
152 м2, 800 евра/ква -
драт. 060/312-90-00.
(257734)

ЦЕН ТАР, про да јем
обје кат за сме штај,
460 м2, 750 евра за ме -
на. 060/312-90-00.
(257734)

ДВО И ПО СО БАН стан,
63 м2, на Со да ри, ЦГ,
IV спрат, ка блов ска.
Тел. 344-254.
(257743)

ЦЕН ТАР, 72 м2, уз Та -
миш, пр ви спрат,
фик сно 63.000 евра.
062/134-76-39.
(257753)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 56 м2, II, ЦГ,
29.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 
064/668-89-15.
(257763)

ТЕ СЛА, 33 м2, јед но -
со бан, II,  TA, 23.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(257763)

ЦЕН ТАР, 36 м2, јед но -
со бан, V, ТА, 24.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(257763)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, нов
стан, тро со бан, 77 м2,
II, 64.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(257763)

МИ СА, јед но со бан, 37
м2, III, ве ли ка те ра са,
20.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(257780)

СО ДА РА, леп дво со -
бан, 47 м2, III, 32.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(257780)

МИ СА, дво и по со бан,
III, те ра са, 20.500;
дво со бан, II, од ли чан,
21.500. (67), 
063/744-28-66. 
(4758)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
од ли чан, 31.000;
Стре ли ште, II, 29.000,
те ра са. (67), 063/744-
28-66.  (4758)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, нов, 35.000; ши -
ри цен тар, ПР, нов,
39.500. (67), 063/744-
28-66.  (4758)

ТЕ СЛА, I, јед но и по со -
бан, ком плет но ре но -
ви ран, пре леп, те ра са.
(67), 063/744-28-66.
(4758)

ЦЕН ТАР, дво ри шни
до ули це, иде ал но за
по слов ни про стор.
(67), 063/744-28-66.
(4758)
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ЦЕН ТАР, 90 м2, V,
спрат, но ва град ња,
без лиф та, 
53.500 евра. 
060/317-48-78.
(257487)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, IV, ЦГ, лифт,
24.000. (188), „Una-
Dalli”, 
064/255-87-50.
(257784)

ТЕ СЛА, Но ви Свет,
но во град ња, че тво ро -
со бан, 100 м2, II, ЦГ.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(257784)

НО ВА МИ СА, Тр го -
про дук то ва згра да,
тро со бан, 82 м2, II.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(257784)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 68 м2, VIII,
36.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50.(257784)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
52 м2, ВП, 29.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-
50.(257784)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га ра -
жа, ба шта, укњи жен,
16.500. 061/147-82-
23. (257785)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50
м2, I, ТА, 28.000 евра.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(257807)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 39 м2, ВП, ЦГ,
19.000 евра. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(257807)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 62 м2, ВП, ЦГ, те -
ра са, 33.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(257807)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53
м2, ВПР, ТА, 28.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (257819)

ДВО СО БАН,  пре ра -
ђен, са на ме шта јем,
60 м2, Ко њич ка ми ли -
ци ја, усе љив од мах.
(470),  „Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(257810)

КО ТЕЖ 2, дво соб ни
ста но ви, ве ли ка те ра -
са, од 30.000 евра.
(470), „Ди ва”, 
345-534,
064/246-05-71.
(257810)

ЈЕД НО СО БАН ве ли ки
стан, 45 м2, Стр ле и -
ште, усе љив од мах.
(470), „Ди ва”, 
345-534, 
064/246-05-71.
(257810)

ТРО СО БАН стан, ве -
ли ка тера са, Ми са, I
спрат, 30.000 евра,
усе љи во. (470),  „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (257810)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, но ви део, ЦГ, 28 м2.
(470),  „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(257810)

СТАН, 49 м2, Те сла,
без ЦГ, над град ња,V
спрат без лиф та.
063/240-838. (257816)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
63 м2. 064/475-78-16.
(257815)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, дво ри шни, до
ули це, Жар ка Зре ња -
ни на. 061/382-88-88.
(257819)

МИ СА, ква ли тет не
укњи же не гар со ње ре,
од 14.400 до 17.700.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(257819)

КО ТЕЖ 2, Бу ле вар, 70
м2, II, леп дво и по со -
бан, 46.000. (49),
„Му станг”, 
064/151-18-93.
(257819)

ГОР ЊИ ГРАД, Кут ков,
јед но и по со бан, III, те -
ра са, ЕГ, 25.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901.(257819)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, ТА, I,
24.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(257824)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 62 м2, II, ЦГ, из -
вор но, 36.500. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (257824)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, III, ЦГ, из вор но,
29.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58. 

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан, IV, 52 м2, ТА,
сре ђен, 37.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (257824)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II
спрат + га ра жа, 14 м2,
но ва град ња, гас, вла -
сник, укњи жен, усе -
љив од мах. 063/449-
798. (257828)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
25 м2, 16.000; дво со -
бан, 49 м2, 24.500;
тро со бан 71 м2,
43.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 38 м2, 21.000;
дво со бан 57 м2,
24.500, тро со бан, 102
м2, 27.000.   (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (257836)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
63 м2, 31.500; јед но -
со бан, 35 м2, 18.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 

СО ДА РА, тро со бан,
83 м2, 40.500; дво и по -
со бан, 54 м2, 30.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

Петак, 6. април 2018.
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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 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 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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МИ СА, дво со бан, 49
м2, 24.500; јед но и по -
со бан, 40 м2, 22.000;
гар со ње ра, 23 м2,
15.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(257836)

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 м2, 34.000;
дво и по со бан, 60 м2,
30.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(257836)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
20 м2, III, TA, 15.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (257840)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
37 м2, II, ЦГ, га ра жа,
24.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(257840)

НО ВА МИ СА, тро и по -
со бан, 78 м2, II, ТА,
42.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(257840)

ЦЕН ТАР, 2.0, ЦГ, I,
33.000, дво со бан, ТА,
31.000; улич ни, 33,
16.000. (338), „Јан ко -
вић”. 348-025.
(257360)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, ЦГ,
27.000; дво со бан, 64
м2, 29.000. (338),
„Јан ко вић”. 
348-025. 
(257360)

СТАН, ку ћа, ко млет но
ре но ви ра на, ЦГ, 7. ју -
ли, без по сред ни ка.
064/424-71-26.
(257869)

НО ВА МИ СА, јед но и -
по со бан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (320),
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(257850)

ТЕ СЛА, дво со бан, II,
54 м2, ТА, ПВЦ,
29.000. (320), 
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(257850)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, X, 75 м2, ЦГ, сре -
ђен, 40.000. (320),
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(257850)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра
35 м2, ЦГ, VII, пот кро -
вље, 16.500. (320),
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(257850)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
соб ни, ВПР, III, 34 м2,
ЦГ, 22.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. 

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 32.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (257850)

ПРО ДА ЈЕМ екс клу зи -
ван стан у цен тру, 143
м2. 060/043-52-98.
(257886)

СТАН, 40 м2, I спрат,
до ули це, за јед нич ко
дво ри ште, 15.000
евра. Тел. 062/858-33-
47. (257815)

ЕКС ТРА стан, 40 м2,
но ви бу вљак, Кут ко,
хит но. 064/206-54-33.
(257899)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, уре дан
тро со бан, 65 м2, VII,
ЦГ, 30.500. (049),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (257904)

ГАР СО ЊЕ РА, 27 м2,
Те сла, ви ше ин фор -
ма ци ја на 013/234-
73-80, 064/409-66-63.
(257922)

СТАН, Те сла, но во -
град ња, усе љив, те ра -
са, гас, пар кинг, пот -
кро вље, оста ва.
069/822-48-24. (257)

НА ПРО ДА ЈУ стан на
Те сли, 50 м2, I спрат.
064/817-15-70,
064/523-29-05. 

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Со да ри, 67 м2, укњи -
жен. 069/195-54-45.
(257929)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ка ра бур ми, 34 м2.
060/077-78-20.
(257929)

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



КУ ПУ ЈЕМ стан ни же
спрат но сти, без гре ја -
ња, на Те сли.
064/338-49-01.
(256923)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра,
бр за и си гур на ис пла -
та. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(257836)

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка”
по треб не не крет ни не,
све ло ка ци је, бр за ре -
а ли за ци ја. (67),
063/744-28-66. 
(4758)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
не на ме штен стан на
Ко те жу 2, на ду жи пе -
ри од, цен трал но гре -
ја ње. 
064/14142-29. 
(СМС)

НА МЕ ШТЕН дво и по -
со бан стан, цен тар
Пан че ва, аме рич ка
згра да. 063/102-23-
08, Алек сан дра.
(257644)

ДВО И ПО СО БАН стан,
стро ги цен тар, ком -
плет опре мљен, кли -
ме, те ра се, ЦГ, 220
евра. 062/120-29-92.
(257605)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Стре ли шту са
цен трал ним гре ја њем.
063/314-609. (257671)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
со ба, ку хи ња, ку па ти -
ло, по лу на ме ште но,
по се бан сат, Ка ра ђор -
ђе ва. 064/994-13-16.
(257690)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, но ва Ми -
са, 90 м2, плус де по -
зит. 063/281-891.
(257596)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан.
064/271-64-52.
(257509)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан на
Стре ли шту. 064/157-
29-00, 063/742-38-80.
(257739)

КО ТЕЖ 1, тро со бан
стан на ду же, на ме -
штен, по лу на ме штен,
пр ви спрат, ЦГ, те ле -
фон, две кли ме, ин -
тер фон, вла сник.
064/280-31-28.
(257594)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Те сли, на ме -
ште ни, ТА, кли ма, 150
евра. 062/171-84-62.
(257607)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру за јед ну
осо бу. 343-635.
(257615)

СТА РИ ЈЕМ брач ном
па ру бес пла тан стан,
уз ма лу по моћ у ку ћи.
063/849-54-32.
(257616)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан ком фо ран
стан, ТА пећ. Тел.
066/352-710. (257699)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Ми -
си. Тел. 063/875-60-
34. (257707)

ИЗ ДА ЈЕМ сме штај за
рад ни ке. Тел.
063/233-558. (257772)

ИЗ ДА ЈЕМ, Стре ли ште,
35 м2, на ме штен, дво -
ри шни, нов, ис кљу чи -
во сам цу, са ми ци.
066/361-474. (257716)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, Те сла,
усе љив, ВП, ЦГ, ка -
блов ска. 064/279-74-
80. (2577139

ИЗ ДА ЈЕМ се гар со ње -
ра на Те сли, на ме ште -
на, гре ја ње на ТА пећ,
80 евра. 061/185-17-
08. (257719)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад -
ни ке и сам це.
064/305-73-01.
(257725)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме -
штен стан на Те сли.
063/849-94-07.
(257732)

СМЕ ШТАЈ за рад ни ке.
060/043-52-98.
(257734)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан, 40
м2, на Со да ри. Тел.
063/524-642.
(2577389

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, Стре -
ли ште. 060/152-88-55.
(257765)

ВЕ ЋИ јед но со бан дво -
ри шни на ме штен стан
+ гар со ње ра на ме -
ште на. Стре ли ште.
064/218-83-45,
013/362-406.
(2577679

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан
стан, 63 м2, згра да,
ЦГ, Стре ли ште.
064/164-77-66.
(257769)

ГАР СО ЊЕ РА за из да -
ва ње, згра да, пр ви
спрат, но ва Ми са.
064/908-02-67.
(257790)

ПО ВОЉ НО из да јем
на ме ште ну гар со ње -
ру, ужи цен тар.
063/810-92-39.
(257803)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
штен јед но и по со бан
стан, Ко теж 1.
064/651-16-73.
(257814)

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан, но во град ња,
ТА, дво ри ште, 80
евра, код Хо те ла „Та -
миш”. 064/122-48-07.
(257916)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви
за из да ва ње. (300),
Аген ци ја „Ћур чић”,
063/803-10-52.
(257807)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со -
бан ком плет но на ме -
штен стан у стро гом
цен тру, 170 евра.
(300), Аген ци ја „Ћур -
чић”, 063/803-10-52.
(257807)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
пра зан стан на Стре -
ли шту, 130 евра.
(300), Аген ци ја „Ћур -
чић”, 063/803-10-52.
(257807)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, цен -
тар, јед но со бан, на -
ме штен, 100 евра.
Аген ци ја „Јан ко вић”,
348-025. (257360)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан, Ко теж 2, ЦГ,
усе љив 1. ма ја. Тел.
060/372-03-02.
(257858()

НА МЕ ШТЕН ма њи
јед но и по со бан стан,
из да јем. Ка блов ска,
ин тер нет, гре ја ње,
бли зу цен тра.
060/555-85-62. 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
ку ћу у Стар че ву.
063/191-73-60,
061/322-90-19.
(257880)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу и стан,
ста ра Ми са. 
060/011-96-66.
(257906)

ЈЕД НОС БО АН, 46, на -
ме штен, Ко теж 1.
063/751-62-65.
(257910)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни
стан, на ме штен, у
цен тру. 
Тел. 065/335-12-73.
(257913)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
не на ме штен стан, Ко -
теж 2, ка блов ска, кли -
ма, SBB. 
064/413-04-10.
(257914)

ИЗ ДА ЈЕ се дво со бан
стан, цен тар, ТА, не -
на ме штен. 064/811-
18-31. (257927)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на ме -
штен, Ко теж 1, 50 м2.
064/158-15-90. 
(4758)

ИЗ ДА ЈЕМ два сре ђе на
про сто ра од 170 м2 и
75 м2 на Ја буч ком пу -
ту 43-ц. 
063/759-12-47.
(257167)

ПРО ДА ЈЕМ или ме -
њам леп ло кал за стан
у Пан че ву. 
063/741-64-00.
(257340)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал са
ку ћом, Но во се љан ски
пут 113, Пан че во. Тел.
063/838-33-97.
(257340)

ЛО КАЛ, Зе ле на пи ја -
ца, 25 м2, од ли чан,
про да јем/ме њам.
064/226-91-30.
(257593)

ИЗ ДА ЈЕ се опре мљен
фри зер ски са лон у
Ца ра Ду ша на 60, Пан -
че во. 013/304-506,
064/329-37-84.
(257682)

ИЗ ДА ЈЕМ кан це ла риј -
ски про стор 25 м2,
цен тар, Р. Пут ни ка, 80
евра. 063/341-871.
(257811)

ИЗ ДА ЈЕМ ха лу 200 м2,
Ули ца Ри бар ска 22,
ха ла има кан це ла ри ју,
ку па ти ло, два ве-цеа,
хи дрант ску мре жу.
(257575)

ИЗ ДА ЈЕ се по слов ни
про стор/ло кал, по го -
дан за про из вод њу
или ма га цин, 200 м2,
гас, стру ја, 2 х 63 м2,
пар кинг. 062/222-827.
(257726)

ЛО КАЛ 27 м2, код но -
ве По ште из да јем.
063/495-899. (257754)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру, 21 м2.
060/312-90-00.
(257734)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну
згра ду 460 м2, у цен -
тру, 800 евра, за ме на.
060/312-90-00.
(257734)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни
стам бе ни про стор, ко -
ји мо же да бу де и ра -
ди о ни ца. 061/679-94-
60. (257750)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у пи ја цу, бли зи -
на три шко ле.,
060/351-03-56. (2577)

ИЗ ДА ЈЕМ екс клу зив ни
ло кал у цен тру Пан че -
ва, 165 м2, бли зу Зе ле -
не пи ја це. „Са ми го
ин вест”, 063/389-972.
(257799)

ИЗ ДА ЈЕМ ра ди о ни цу
са кан це ла риј ским
про сто ром, укуп но
200 м2, ши ри цен тар.
063/389-972. (257799)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 50 м2, пре ко
пу та Зе ле не пи ја це,
по го дан за ор ди на ци -
ју, аген ци ју или слич -
но. 063/389-972.
(257799)

ИЗ ДА ЈЕМ пе ка ру са
опре мом, на Ми си и
про да јем пе кар ску
опре му. Тел. 063/892-
38-83. (257619)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
бли зи на пи ја це, Ла ва
Тол сто ја. 013/333-
058. (257853)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
ве ли ки из лог, код Зе -
ле не пи ја це, Ко чи на
4. 063/217-130.
(257854)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 26 м2,
цен тар, угао Ка ра ђор -
ђе ве и Бра ће Јо ва но -
вић. 061/190-99-99.
(1257882)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, но ва
Ми са, 30 + 20 м2, по -
го дан за про дав ни цу,
ма га цин. 063/871-80-
48. (257881)

ИЗ ДА ЈЕМ ха лу-ма га -
цин, 200 м2, ви си на
4.5 м. 061/600-49-00.
(257906)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Зе ле не пи ја це, 35 м2,
Ули ца Ко чи на 5.
063/805-03-76,
063/803-49-22.
(257891)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2,
код Ау то бу ске ста ни -
це. 352-105. (257920)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
рад у тра фи ци, тре ћа
сме на. 064/163-59-33.
(СМС)

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

ПО ТРЕБ НЕ же не за
ши ве ње. 
061/686-51-28. 
(СМС)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад ка феу „Пе ти ца”,
код Ау то бу ске ста ни -
це. 064/997-79-09.
(257931)

PREMIUM са ло ну Pro
Nails по тре бан сти ли -
ста нок ти ју, са ис ку -
ством. Тел. 060/555-
38-68. (256404)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по тре бан во зач.
063/820-87-61.
(256710)
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ПО ТРЕ БАН ке ра ми -
чар за рад у Бе о гра ду.
Кон такт те ле фон
060/74 7-53-36. Миц -
ко (СМС)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ Karbo
Koncept тра жи ме та -
ло стру га ра, елек три -
ча ра, ау то ма ти ча ра са
ис ку ством. По зва ти на
069/334-54-42 од 8 до
16 са ти.(СМ С)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со -
ви (основ ци, сред њо -
школ ци, при јем ни).
Ис ку сна, ди пло ми ра на
про фе сор ка ма те ма -
ти ке. По вољ но, цен -
тар. 343-370. 
(257600)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, ин ди ка то ра, раз -
вод них та бли, ин ста -
ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(256674)

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.
(257241)

БА ШТЕ орем и кул ти -
ви рам. 
063/855-92-70.
(257038)

ТВ и са те лит ске ан те -
на, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја, ИПТВ, ан те -
на плус ва шег ТВ.
064/866-20-70.
(257611)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром до 5
то на.
063/361-560, 
060/025-96-80.
(256982)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део
над зор у ва ше ку ће,
ви кен ди це. 
064/134-3018.
(256986)

АЛУ – ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се - угра ђу јем,
ра дим, по пра вљам.
063/882-25-09.
(256855)

ОРЕМ и фре зу јем ба -
ште ма лим трак то ром.
Ду ле, 064/163-58-85.
(256427)

ХЕ МИ ЈА, ча со ви за
основ це и сред њо -
школ це, по вољ но. Је -
ле на, 065/334-76-21.
(254419)

ВА РИ ЛАЦ тра жи по -
сао – ар гон, ЦО 2,
елек тро. Тел. 065/910-
19-63. (257344)

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.
(256447)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и
ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(255827)

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.
(257688)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње
кро во ва, бе то ни ра ње,
сти ро пор, ба ва лит фа -
са де, по вољ но.
063/865-80-49.
(257693)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње те пи ха.
Бес пла тан пре воз.
066/001-050, 
063/329-464. 
(257766)
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ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне
же на за рад на ин ду -
стриј ским ши ва ћим
ма ши на ма. 064/191-
64-95. (256771)

GP „Still-Net” Пан че -
во по треб ни гра ђе вин -
ски мај сто ри свих
про фи ла.

Тел. 013/333-311
(256756)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у ау то-пе ри о -
ни ци. 063/135-28-32.
(257542)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за ши ве ње на ин ду -
стриј ским ма ши на ма.
064/062-22-79.
(257691)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на
од го вор на осо ба за
рад за ро шти љем на
ћу мур. Тел. 061/807-
62-99. (257627)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
раз но ше ње пи ћа на
бу вља ку. 064/132-98-
12. (257652)

ПО ТРЕ БАН рад ник
или рад ни ца за рад у
ау то-пе ри о ни ци.
065/558-00-05.
(257664)

ПО ТРЕБ НА же на ко ја
би ис пра ти ла две де -
вој чи це и до че ка ла из
шко ле, у Бе чу.
0043/660-857-39-02,
Дан ка. (257668)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за слот клуб „Balkan
bet”, 064/803-66-90.
(2578099

PREMIUM са ло ну Pro
Nails по тре бан сти ли -
ста нок ти ју, са ис ку -
ством. Тел. 060/555-
38-68. 

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за гра ђе вин ску ли ма -
ри ју. Ви син ски ра до -
ви. 063/663-464.
(257597)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у пе ка ри, са ис -
ку ством у ра ду са те -
стом. Тел. 063/242-20-
29. (257709)

КРЧ МИ „Ша ре ни ца”,
Ба ва ни штан ски пут
309, по треб на ко но ба -
ри ца. Тел. 064/349-
93-43. (257727)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
са ис ку ством за рад
на ин ду стри9јским
ши ва ћим ма ши на ма.
066/318-324. (257756)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри.
060/043-52-98.
(257734)

ПО ТРЕ БАН му шко-
жен ски фри зер. Усло -
ви и пла та од лич ни.
064/329-49-19.
(257737)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за про да ју на Зе ле ној
пи ја ци. 063/101-54-
56. (257786)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
рад у пе ка ри.
063/320-847. (257789)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за
пре воз хле ба и пе ци -
ва. Пре воз ор га ни зо -
ван. 060/864-07-71.
(257849)

КУ ВАР/ШЕ Ф КУ ХИ ЊЕ
по тре бан ре сто ра ну.
0647126-83-53.
(257833)

КО НО БАР по тре бан
ре сто ра ну у цен тру
гра да. 064/126-83-53.
(257833)

ПО ТРЕ БАН во зач Б
ка те го ри је за ди стри -
бу ци ју штам пе. Зва ти
рад ним да ном од 9 до
15 са ти. 069/867-72-
07. (257861)

ПО ТРЕ БАН пе кар за
рад са бе лим те стом.
063/242-029. (257864)

ПО ТРЕ БАН рад -
ник/му шка рац за рад
у тре ћој сме ни у тра -
фи ци. 064/853-83-50.
(257875)

ПО ТРЕБ НА же на за
рад у про да ји, По сла -
сти чар ни ца 
„Ан чи ко ла чи”.
www.ancicolaci.com
/zaposlenje.html
(257876)

ПО ТРЕБ НИ дис пе че ри
тран спор та са по зна -
ва њем ен гле ског је зи -
ка и ра да на ра чу на -
ру. CV сла ти на 
dispatchertransporta@
gmail.com
(257876)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у игра о ни ци
„Остр во са бла гом” у
„Авив пар ку”.
062/333-502. (257893)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у Слот клу бу
„Kentucky”, у Ње го -
ше вој. 064/474-74-47. 

ХИТ НО по треб на рад -
ни ца за рад у ка фи ћу.
По зва ти од 9 до 17 са -
ти. 064/419-38-38.
(257896)

ПО ТРЕБ НА ди пло ми -
ра на ме ди цин ска се -
стра, не го ва те љи ца за
бри гу о ста рој осо би.
Пу но рад но вре ме.
064/413-04-10.
(257914)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри -
це и ко но ба ри за рад
у Resto-Caffeu.
060/734-73-33.
(257920)

ПО ТРЕ БАН озби љан
ко но бар са ис ку ством
ра да у ре сто ра ну.
При ја ве пу тем фор му -
ла ра на сај ту:
www.konoba32.rs
(257923)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, ла ми нат,
сто ла ри ја. 062/976-
18-42, 064/317-10-05.
(257843)

МО ЛЕР СКИ ра до ви и
фа са де. 061/283-66-
41. (257843)

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.
(257846)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром
по вољ но шљу нак, пе -
сак, се ја нац, од во зим
шут. 064/354-69-94.
(257843)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР -
СКЕ услу ге, за ме на
вен ти ла, уво ђе ње ин -
ста ла ци ја, от пу ша ва -
ње од во да. 060/699-
92-78, Дра ган.
(2578709

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа и сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300, 063/771-
24-16. (257870)

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ    

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због по ве ћа ног оби ма по сла рас пи су је

КОН КУРС
за рад но ме сто:

МЕ ДИ ЦИН СКА СЕ СТРА – ТЕХ НИ ЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл адре су

zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че вац”, 

на адре су

Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 30. 4. 2018.

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из град -

њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА КАО УР БА НИ СТИЧ -

КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ  РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ ка та -

стар ске пар це ле 4061 К. О. Пан че во за пла ни ра ну из -

град њу  ви ше по ро дич ног стам бе но-по слов ног  објек та

са 11 ста но ва и јед ним по слов ним про сто ром, спрат -

но сти П+3+ПС, ко ји се на ла зи у Ул. Бра ће Јо ва но ви ћа

бр. 45 на кат пар це ли 4061 К. О. Пан че во, са об у хва -

том УП-а и де ла ули це Бра ће Јо ва но ви ћа, део кат. пар -

це ле 8047 К. О. Пан че во, из ра ђен од стра не DOO

„ADECOM GROUP” Пан че во, Ул. Осо гов ска бр. 41,

Пан че во, под бро јем УП 01-2017, за ин ве сти то ра DOO

„FOOD AND BUILDINGS” Пан че во, Ул. Мо ше Пи ја де

бр. 78.

Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти и

згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе -

тра I, бр. 2 - 4 у Пан че ву, у хо лу VI спра та, у Се кре та -

ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал -

не по сло ве и са о бра ћај. Ин фор ма ци је и сва оба ве ште -

ња о јав ној пре зен та ци ји мо же те до би ти на те ле фон

013/331-130, кан це ла ри ја 609 и 610, у вре ме ну од 10

до 13 са ти у пе ри о ду тра ја ња јав не пре зен та ци је од 7

да на, по чев од 06. 03. 2018.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под не ти

при мед бе  на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за вре ме

тра ја ња јав не пре зен та ци је, у пи са ном об ли ку, Град -

ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни -

зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу -

тем пи сар ни це Град ске упра ве  гра да Пан че ва, Трг

кра ља Пе тра I, бр.2-4, Пан че во.  

„ТЕХ НО МАР КЕТ” д.о.о. Панчево

рас пи су је кон курс 
за сле де ћа рад на ме ста

1. КОН ТРО ЛОР КВА ЛИ ТЕ ТА

– ви со ка или ви ша струч на спре ма  – тех нич ке стру ке

– ак тив но зна ње ен гле ског је зи ка

– по жељ но ис ку ство у про из вод ним про це си ма

– по жељ но ис ку ство у ра ду са алу ми ни ју мом

– од лич не ком пју тер ске ве шти не

2. ПО СЛОВ НА СЕ КРЕ ТА РИ ЦА

Оба ве зни усло ви:

– до бро зна ње ен гле ског је зи ка

– во зач ка до зво ла Б ка те го ри је

– до бра ко му ни ка тив ност

Пред ност

– по зна ва ње office про грам ског па ке та

– пре по ру ке

Уко ли ко сте за ин те ре со ва ни по ша љи те свој CV са фо -

то гра фи јом на email: ljilja@tehnomarket.com или се

ја ви те лич но на адре су:

Ска дар ска 73, Пан че во

Кон такт те ле фон 013/307-700

О на ма са знај те ви ше на www.tehnomarket.com

„Termomontelektro” d. o. o. 

Ба ва ни штан ски пут 247

Пан че во

Хит но по треб ни мон те ри цен трал ног

гре ја ња.

Кон такт те ле фон. 013/215-54-44, 013/377-477

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



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)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
гипс ра до ви, чи сто,
по вољ но, ква ли тет но.
063/304-476,
061/899-733. (257636)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
ин ста ла ци је, по пра -
вља ста ре, за ме на та -
бли, бој ле ра и оста ле
по прав ке. 060/521-
93-40. (257638)

ГИП САР СКО-МО ЛЕР -
СКИ ра до ви, спу ште -
ни пла фо ни, пре град -
ни зи до ви, гле то ва ње,
бо је ње. 060/521-93-
40. (257638)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, ин ди ка то ра, раз -
вод них та бли, ин ста -
ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(257650)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње, сто ла ри ја,
ве о ма по вољ но.
064/280-26-15.
(255453)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, чи шће ње олу -
ка, ви син ски ра до ви.
065/535-24-56.
(257656)

ИЗ РА ДА кон струк ци -
ја, ха ла, бин де ра, ко -
ва них ка пи ја, тен ди,
ли ма ри ја. 
064/068-10-85.
(357703)

ДУ БИН СКО пра ње на -
ме шта ја, те пи ха, ду -
ше ка, до ла зак. На та -
ша, 361-474, 
060/361-47-41,
066/361-474. 
(257710)

ПСИ ХО ТЕ РА ПИ ЈА:
стра хо ви, фо би је, бо -
ле сти за ви сно сти, по -
вољ но. Ви ше го ди шње
ис ку ство. 063/354-
262. (4758)

МО ЛЕ РАЈ, фар ба ње,
сто ла ри ја, гипс, об ра -
де око про зо ра. Пен -
зи о не ри ма по пуст.
063/893-39-94.
(257760)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством,  тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(257731)

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.
(257764)

ПО ПРАВ КА ком пју те -
ра, сер вис, одр жа ва -
ње, уград ња но вих
ком по нен ти, бр зо, по -
вољ но. 060/351-03-54.
(257777)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у Ва шем ста ну.
066/001-050,
063/329-464. (257766)

ДУ БИН СКО ант бак те -
риј ско и дез ин фек ци -
о но пра ње те пи ха.
Бес пла тан пре воз.
066/001-050,
063/329-464. (257766)

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)

ОЗБИЉ НА, од го вор на
же на чу ва ла би ста ри -
ју осо бу или де цу.
065/624-76-23.
(257826)

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
(257829)

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.
(2578409

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром до 2 ку -
би ка. 065/334-23-38.
(257844)

ФИ ЗИ КА ЛИ ЈА, це па -
ње/уно ше ње огре ва,
чи шће ње та ва на, шу -
па, по дру ма, се лид бе.
Да вид, 064/507-26-90.
(257830)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз на -
ме шта ја, от куп се кун -
дар них си ро ви на. Јо -
ван, 061/616-27-87.
(257830)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 351-073,
064/157-20-03.
(257830)

ЧИ СТИМ шу пе, по -
дру ме, вр шим пре воз
и ку пу јем гво жђе и
оста ло, веш-ма ши не.
061/182-05-65.
(257857)

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. (257867)

ПЕ СКИ РА ЊЕ и фар -
ба ње бро до ва и ча ма -
ца, по вољ но. 064/245-
88-79. (257915)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, сто ла ри ја, гипс,
чи сто, по вољ но.
061/288-20-19,
061/149-83-14.
(257873)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку -
ћа, раз би ја ње бе то на,
чи шће ње та ва на, од -
но ше ње ства ри.
064/122-69-78.
(257898)

БЕ ТО НИ РА ЊА ста за,
дво ри шта, раз би ја ње
бе то на, од но ше ње шу -
та, ко ше ње тра ве, ко -
ро ва, оба ра ње др ве -
ћа. 060/035-47-40.
(257898)

ДУ БИН СКО пра ње те -
пи ха ро та ци о ним чет -
ка ма. 302-820,
064/129-63-79.
(257915)

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)

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)

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. 
(4755)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у Ва шем ста ну.
066/001-050,
063/329-464. 
(257766)

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)

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. (256466)

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)

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.
(257355)

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.
(257506)

ПЕР ФЕКТ: фа са де,
зи да ње, мал те ри са ње,
гле то ва ње, кре че ње,
ке ра ми ка, ла ми на ти,
кров. 063/122-14-39.
(257184)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ЦО 2 апа ра та, про да -
ја по лов них, по прав -
ка, ау то-кљу че ва, ра -
зних  елек тро-уре ђа ја.
063/800-01-96.
(257651)

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.
(257626)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ки пе ром: шљу -
нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, шут. 063/246-
368. (4756)

ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -
не, ко мар ни ци, тра ка -
сте за ве се, из ра да,
уград ња, по прав ка.
065/886-85-95,
013/352-950,
063/886-85-95. (4758)

ДУ БИН СКО ант бак те -
риј ско и де зиф нек ци -
о но пра ње те пи ха.
Бес пла тан пре воз.
066/001-050,
063/329-464. (257766)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
ре но ви ра ње ку па ти ла,
вен ти ли,с ла ви не, од -
гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 061/193-46-42.
(257798)

МЕ ДИ ЦИН СКА се -
стра, ме ња ње пе ле на,
ку па ње, пре ви ја ње,
об ра да ра на, да ва ње
ињек ци ја, ин фу зи је,
пла си ра ње ка те те ра.
065/359-20-09.
(257802)

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.
(257817)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0-24
са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/235-
39-21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(257823) 

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/235-39-
21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(257823) 

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.
(257823) 

„МЕ ТА ЛИ ИВАН” - от -
куп се кун дар них си -
ро ви на, Пе те фи Шан -
до ра 29, Во пјло ви ца.
061/271-26-70,
064/194-83-22.
(257580)

РА ДИ МО: зи да ње, по -
прав ке ста рих-но вих
кро во ва, раз не фа са -
де. 013/664-491,
063/162-53-89.
(257743)

РО ЈАЛ МГ: уград -
ња/по прав ка; ро лет -
не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, све за ве се,
тен де, хар мо-вра та,
ро ло-за шти та.
063/816-20-98,
013/351-498. 
(257757)

ПРЕ ВОЗ шљун ка, се -
јан ца, пе ска, од воз
шу та до два ку би ка.
064/357-82-08.
(257782)

ВР ШИМ чи шће ње ва -
ших га ра жа, по дру ма
и та ва на, до ла зак на
по зив. 
064/552-31-19.
(257804)

ВР ШИМ стал ни от куп
во зи ла, не бит но ста -
ње, мар ка, до ла зим на
вас по зив, од 100 до
3.000 евра. 
064/552-31-19.
(257804)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
шпо ре те, бој ле ре, по -
пра вља мо ква ли тет но
с га ран ци јом. „Фри го -
тех ник”, 013/361-361,
064/122-68-05.
(257926)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћим све до чан ство
пе тог раз ре да Основ -
не шко ле „Јо ван Јо ва -
но вић Змај”, на име
Ре ља Јар ко вач ки.
(257662)

КУ ВА ЛА бих ру чак
ста рим и не моћ ним
осо ба ма у по по днев -
ним са ти ма – да нас за
су тра. 063/234-857,
013/377-321. (257917)

РАЗНО
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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

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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ГРАД ПАНЧЕВО

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ

ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МОНТАЖНИХ ГАРАЖА

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

за избор корисника јавне површине за привремено постављање киоска

I

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

       Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг краља Петра I 2 – 4, са назнаком СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај – „ЗА КОМИСИЈУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МОНТАЖНИХ ГАРАЖА - НЕ ОТВАРАЈ” 

       БЛАГОВРЕМЕНИМ ПРИЈАВАМА СЕ СМАТРАЈУ ОНЕ ПРИЈАВЕ КОЈЕ ПРИСТИГНУ НА АДРЕСУ Град Панчево, Трг краља Петра I 2 - 4, у року од 10. 04. 2018. године до 24. 04. 2018. године до 10 сати. 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање .

II

Подаци о месту и површини дела површине јавне намене

III

ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ПРИКЉУЧЕЊА КИОСКА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СВЕ ГОРЕ

НАВЕДЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ.

IV

ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ДЕО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ДАЈЕ НА КОРИШЋЕЊЕ

       Површина јавне намене за постављање киоска даје се на период који не може бити дужи од 5 година.

V

ИЗНОС ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

       1. Месечна такса за коришћење површине јавне намене, за постављање киоска, до 7 метара квадратних по метру квадратном заузете површине, на месечном нивоу

за  I зону  –   до 7 м² – 844,00 динара

за II зону  –    до 7 м² – 717,00 динара 

за III зону –   до 7 м² – 591,00 динара  

за IV зону  –   до 7 м² –   464,00 динара 

за V зону  -    до7 м² –     338,00 динара

       2. Месечна такса за коришћење површине јавне намене, за постављање киоска, преко 7 метара квадратних за првих 7  метара квадратних обрачунава се  по износима наведеним у тачки 1. овог члана, а за преосталу површину

киоска месечна такса по метру квадратном заузете површине износи:

за  I зону   -   преко 7 м² – 760,00 динара

за II зону  -    преко 7 м² – 633,00 динара 

за III зону  -   преко 7 м² – 506,00 динара  

за IV зону  -   преко 7 м² – 380,00 динара 

за V зону -    преко 7 м²  - 253,00 динара

VI

ГАРАНТНИ ИЗНОС

       Обавеза учесника у јавном надметању је да уплати гарантни износ на рачун јавних прихода број: 840-3428741-76 Градска управа Панчево-гарантни износи за учешће на јавним надметањима и то:

I зону:80.000,00 динара,

II  зону:65.000,00 динара,

III зону:50.000,00 динара,

IV  зону:45.000,00 динара,

V зону:35.000,00 динара.

       Уплатом гарантног износа учесник у поступку јавног надметања прихвата услове из јавног огласа.

       Рок за повраћај гарантног износа, учеснику који није стекао право на део површине јавне намене, је осам дана од дана коначности Решења о давању на коришћење површине јавне намене, у уплаћеном износу без камате.

       Обавеза учесника који није стекао право на део површине јавне намене у поступку јавног надметања, је да назначи број рачуна на који ће бити  уплаћен гарантни износ.

VII

ПОЧЕТНИ ЈЕДНОКРАТНИ ИЗНОС 

       Почетни једнократни износ у циљу стицања права на коришћење површине јавне намене за постављање киоска  износи за :

I зону:40.000,00 динара,

II  зону:30.000,00 динара,

III зону:25.000,00 динара,

IV  зону:20.000,00 динара,

V зону: 15.000,00 динара.

       Учесник у јавном надметању дужан је да највећи излицитирани износ уплати на рачун јавних прихода број:  840-745141843-30, Остали приходи у корист нивоа градова, по моделу 97, са позивом на број 28-226-74514157.

       Депозит за уклањање киоска, износи 15.000,00 динара и уплаћује се на уплатни рачун јавних прихода, број: 840-745141843-30, Остали приходи у корист нивоа градова, по моделу 97, са позивом на број 66-226-74514112.

      Део површине јавне намене за постављање киоска добиће на коришћење, учесник у јавном надметању који понуди највиши једнократни износ.

      Јавни оглас за избор корисника јавне површине за привремено постављање киоска расписује се као обједињени поступак којим се даје на коришћење истовремено више јавних површина за привремено поста-

вљање киоска, једном кориснику.

       Учесник који је на јавном надметању понудио највећи износ за стицање права на коришћење  површине јавне намене, дужан је да  уплати понуђени износ као и утврђени депозит на име трошкова уклањања киоска, пре до-

ношења Решења градоначелника или лица које он овласти, и  да надлежном секретаријату достави доказ о извршеној уплати.

       Учесник у поступку јавног надметања коме је дат део површине јавне намене за постављање киоска, у случају одустанка губи право на повраћај гарантног износа и евентуално уплаћеног једнократног износа.

       Уколико учесник који је на јавном надметању понудио највећи износ за стицање права на коришћење  површине јавне намене, не уплати понуђени износ, Комисија позива учесника, који је понудио следећи највећи износ, да у

року од 8 дана уплати свој највећи понуђени износ и утврђени депозит на име трошкова уклањања киоска

       Поступак јавног надметања ће се сматрати успелим уколико се на јавни оглас пријави само један понуђач, уколико понуди једнократни износ, који није мањи од почетног износа.

       По уплати средстава из претходног става, учесник у јавном надметању, подноси захтев надлежном секретаријату  за издавање Решења о одобрењу за постављање киоска.

V III

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС 

Пријава за учешће на јавном надметању подноси се у затвореној коверти,  мора бити потписана од стране физичког лица, односно потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом од стране правног лица односно преду-

зетника и обавезно садржи: 

физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања, 

предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, МБ, ПИБ, седиште 

Уз пријаву се доставља и:

1. доказ о уплаћеном гарантном износу, 

2. уредно овлашћење за заступање, 

3. фотокопија ЛК за физичка лица,

4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест месеци (за правна лица и предузетнике)

5. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода Града Панчева.

6. доказ о регистрацији за обављање трговинске делатности

7. доказ о запошљавању лица са инвалидитетом

8. доказ о обављању трговинске делатности дуже од 15 година

9. доказ о о запошљавању више од 700 радника

10. доказ о бруто приходу у 2016. години, преко 5 милијарде динара

11. сва документација може се поднети у оригиналу или овереној фотокопији.

IX

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

       Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , Панчево, у Малој сали на I спрату, 25. априла 2018. године, са почетком у 12 сати.

Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом на основу које је сачињен и расписан овај оглас, могу се добити у просторијама Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Град-

ске управе Града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, Панчево, контакт особа: Душан Грбић, телефон број 013/351-298

Ред. бр. Бр. Ки. Локација Зона Делатност Тип киоска
Површина киоска са на-

стрешницом

Локална комунална такса дин/м²,

на месечном нивоу

1 204
Угао Трга краља Петра  и ул. 

Димитрија Туцовића
I трговинска четвороугаони До 12 м²

до 7m² по 844,00 дин,а преостала 

површина по 760 дин.

2 201
Угао Трга краља Петра и  ул. Змај

Јовине
I трговинска четвороугаони До 12 м²

до 7m² по 844,00 дин,а преостала 

површина по 760 дин.

3 202
Угао Трга краља Петра и ул. 

Живојина Мишића
I трговинска четвороугаони До 12 м²

до 7m² по 844,00 дин,а преостала 

површина по 760 дин.

4 95 Ул. Ослобођења код бр. 12 I трговинска осмоугаони До 12 м²
до 7m² по 844,00 дин,а преостала 

површина по 760 дин.

5 206
Ул. Светог Саве, плато код уласка

у аутобуску станицу
I трговинска осмоугаони До 12 м²

до 7m² по 844,00 дин,а преостала 

површина по 760 дин.

6 203
Угао Трга Николе Тесле и ул. Вој-

воде Петра Бојовића
I трговинска осмоугаони До 12 м²

до 7m² по 844,00 дин,а преостала 

површина по 760 дин.
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По след њи по здрав при ја -

те љу

ЗО РА НУ 

ЈА КО ВЉЕ ВИ ЋУ

1955–2018.

По ро ди ца ДА ВИ ДО ВИЋ

(61/257762)

ЗО РАН ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

По след њи по здрав од ко ле га из Огран ка 

Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не у Пан че ву
(62/ф)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ЗО РА НУ

од по ро ди це ШИ ЈА КО ВИЋ

(76/257825)

3. апри ла 2018, нас је на пу стио наш дра ги и нај -

во ље ни ји

ЂОР ЂЕ РА ДИЋ

1948–2018.

Не ка ти је веч на сла ва и ве ли ко хва ла. 

Су пру га НЕ ВЕН КА
(80/257847)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

ЂОР ЂУ 

РА ДИ ЋУ

ЉУ БО МИР 

МАР ЈА НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(81/257848)

Дра ги наш

СА ВО

Мно го нам је жао што си нас пре ра но на -

пу стио.

Тво ји: ЈА БЛАН КА и БРА ЦА

(83/257868)

СА ВА ГА ВА

Оде нам и ти... за трен...

Оде са осме хом, зна ју ћи ко те та мо че ка,

као не ка да на на шем ћо шку... да ће те са -

да би ти на не ком бо љем и леп шем ме сту...

за у век.

Де ка Са во, не до ста јеш.

Тво ји ГА ВИ НИ

(47/257712)

ЗО РАН ЈА КО ВЉЕ ВИЋ
При ја те љу мој, дра ги Зо ра не,

Фа сци ни рао си ме сво јим до сто јан ством и ла ко ћом жи вље ња.

Ни шта ни си мо рао да ка жеш.

Тво ју по себ ност ви де ла сам у ти ши ни.

Пра ви чан, скро ман, сме ран, уз др жан... мно го је не из го во ре них

ре чи за пе ло у гр лу.

Би ла ми је част и при ви ле ги ја да те по зна јем и са ра ђу јем са то бом.

По чи вај у ми ру.

Тво ја ко ле ги ни ца АЛЕК САН ДРА СМИ ЛЕВ СКИ

(16/257632)

На пу стио нас је наш дра ги кум

ЗО РАН ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

Хва ла за искре но 

при ја тељ ство и дру же ње.

ГОР ДА НА, НА ДА и МИ КАН
(65/257774)

По след њи по здрав бив шем ко ле ги

ЗО РА НУ ЈА КО ВЉЕ ВИ ЋУ

Ко лек тив ХИП „Азо та ра” Пан че во

(45/ф)

Са жа ље њем оба ве шта ва мо при ја те ље и по зна -

ни ке да нас је наш дра ги отац, су пруг и све кар

ЗО РАН ЈА КО ВЉЕ ВИЋ
на пу стио у сре ду, 28. мар та 2018. го ди не, у 64.

го ди ни.

Знај да те ни ка да не ће мо за бо ра ви ти, оста јеш

веч но у на шим ср ци ма.

Ћер ка ИВА НА, син ДАР КО, су пру га ОЛИ ВЕ РА

и сна ха АЛЕК САН ДРА
(59/257758)

С ту гом се опра шта мо од на ше во ље не

ДРА ГА НЕ ШИ НИК

1967–2018.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Са хра на ће се оба ви ти 5. апри ла 2018, у 14

са ти, на гро бљу Ко теж.

Брат ГО РАН с по ро ди цом

(87/257906)

По след њи по здрав

ДРА ГА НИ ШИ НИК

1967–2018.

од по ро ди ца ТО МА ШЕ ВИЋ, ПУ РИЋ, ГАБ ЧИК

и КО ВАР ЧИК
(89/257907)

По след њи по здрав дра гој

ДА НИ ЦИ СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ

По ро ди ца ПЕ ШЕВ СКИ

(90/ф)

Во ље ни наш отац

КО СТА 
ЖИ ВА НОВ

1931–2018.
Пре ми нуо је 1. апри ла
2018, али ће за у век оста -
ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: си но ви
МИ ЛИ ВОЈ и ДРА ГАН 

с по ро ди ца ма

(85/257889)

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

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.
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МИ ЛАН 

ХИ НИЋ

Дра ги уја че, за у век ћеш

би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји се стри ћи ЈО ВО 

и ВЕ СНА с по ро ди ца ма

(3/257592)

По след њи по здрав 

ЖИ ВО РА ДУ

СРЕЋ КО ВИ ЋУ

15. VIII 1921 – 1. IV 2018.

Си но ви МИ ЛАН 

и БРА ТИ СЛАВ, сна је

РУ ЖИ ЦА и ВА ЛЕ РИ ЈА,

ћер ке ОЛ ГИ ЦА, 

СЛО БО ДАН КА, ВИН КА

и ВЕ СНА, зе то ви, 

уну ци, пра у ну ци 

и чу ку ну ну ци као 

и оста ла род би на 

и при ја те љи

(5/25796)

По след њи по здрав

ЈА ГО ДИ

од ро ђа ке и ку ме 

ЗО РИ ЦЕ и ЗА ГОР КЕ

(19/257664)

По сле крат ке и те шке бо ле сти, 29. мар та, пре ми ну ла је у 72. го ди -

ни, на ша дра га

ЈА ГОТ КА КР СТИН

Хва ла ти за до бро ту, не жност и љу бав ко ју си нам пру жи ла и не се -

бич но да ва ла. Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти. 

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Су пруг ДРА ГО МИР и си но ви ПЕ ТАР и ДЕ ЈАН

(21/257647)

По след њи по здрав дра гој

ЈА ГО ДИ

РО ПЕ и КО ВИЉ КА 

са де цом

(22/257647)

По след њи по здрав се стри

ЈА ГОД КИ

од бра та СТАН КА и сна је ГОР ДА НЕ 

с по ро ди цом
(23/257648)

По след њи по здрав во ље ној се стри

ЈА ГОД КИ КР СТИН

Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма.

Тво ја се стра ДА НИ ЦА и зет ВА СА
(28/257660)

По след њи по здрав на шој дра гој ма ми

ЕВИ КО ВАР ЧИК
од ћер ке СНЕ ЖА НЕ и си но ва СА ШЕ и СР ЂА НА 

с по ро ди ца ма

(40/257688)

По след њи по здрав

КО СОВ КИ ПЕ ТРО ВАЧ КИ КЕ КИ
26. III 1930 – 1. IV 2018.

Уну ка ЈО ВА НА и сна ја ДРА ГА НА

(44/257707)

По след њи по здрав бра ту

ЖИ ВО РА ДУ
СРЕЋ КО ВИ ЋУ
од бра та ТО МИ СЛА ВА 

с по ро ди цом

(51/257735)

По след њи по здрав во ље ној мај ци и ба ки

СО ФИ ЈИ БИ РОВ

1940–2018.

од ћер ке АЛЕК САН ДРЕ и уну ка 

АЛЕК САН ДРА

(52/257740)

Умр ла је на ша дру га ри ца

ЈА ГО ДА КР СТИН
Чу ва ће је од за бо ра ва ње на пр ва ге не ра ци ја 

Хе миј ске шко ле

(55/257746)

1. апри ла 2018, у 60. го ди ни, пре ми ну ла је

на ша

МИР ЈА НА МИ ЛО ШЕ ВИЋ

1958–2018.
Са хра на ће се оба ви ти 7. апри ла 2018, у 13

са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у

Пан че ву.

Ожа ло шће ни: по ро ди це МИ ЛО ШЕ ВИЋ,

ФИ ЛИ ПО ВИЋ и ЋИ РО ВИЋ

(77/257831)

1. апри ла на пу сти ла нас

је на ша во ље на

МИ МА

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

успо ме ну на њу чу ва ће

по ро ди це: 

БУ ГА РИ НО ВИЋ, 

СО ЛЕ ША и СА ВИЋ

(82/257855)

С ве ли ком ту гом опра -

шта мо се од на ше дра ге

ку ме

МИР ЈА НЕ 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

Тво је ЛИ ДИ ЈА 

и ИВА НА

(84/257883)

По след њи по здрав ве ли ком чо ве ку

НЕ НА ДУ ВРА ЧА РУ
чи ка НЕ ШИ

од по ро ди це МИ ЛЕ ТИЋ
(127257625)

29. мар та нас је на пу стио наш дра ги

НЕ НАД ВРА ЧАР

1951–2018.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Су пру га СВЕ ТЛА НА, син ПРЕ ДРАГ, ћер ка

ЈЕ ЛЕ НА, сна ја, зет и уну ци

(43/257705)

По след њи по здрав на -

шем чи ка

НЕ ШИ

ЈА ЦА и ВЕ ЦА 

с по ро ди ца ма

(53/257744)

По след њи по здрав бра ту

и де ве ру

НЕ ШИ

од ДУ ШКА и РА ДЕ

(54/257745)

С ве ли ком ту гом оба ве -

шта ва мо род би ну и при -

ја те ље да је на ша дра га

ма ма и ба ба пре ми ну ла

29. мар та 2018.

ЂУР ЂЕВ КА 

КУ ЗМА НОВ

1936–2018.

Ожа ло шће ни: ћер ка

РА ДА, син ДУ ШАН,

сна ја СВЕ ТЛА НА, уну ци

ДУ ШАН, МА ША, 

ЛИ ДИ ЈА и НЕ ВЕ НА 

и пра у ну ци

(79/257840)

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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7. апри ла 2018. на вр ши ће се го ди ну да на

от ка ко је с на ма са мо у ср цу и ми сли ма

наш во ље ни

ДО БРО САВ УСКО КО ВИЋ

ДО ША
Успо ме ну на ње га смо обе ле жи ли 31. мар -

та 2018. на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Не до ста јеш нам.

Ту жна ср ца: мај ка ДА РИН КА, су пру га

ЦИ ЦА и ћер ке МИ ЛИ ЦА, НА ТА ША 

и ЈО ВА НА с по ро ди ца ма

(2/257395)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је два де сет го ди -

на од смр ти су пру га, оца

и де де

ИЛИ ЕВ СКИ

ЦЕ НЕ

8. IV 1998 – 8. IV 2018.

Уте хе не ма, за бо рав не

по сто ји, а на ша љу бав и

ту га тра ја ће веч но.

Тво ји: су пру га 

СТО ЈАН КА и си но ви

МИ ЛО РАД и ГО РАН 

с по ро ди ца ма

(7/257608)

ДЕ НИС 

СКУМ ПИА
Го ди не не мо гу из бри са -

ти успо ме не на те бе.

Увек ћеш жи ве ти са на -

ма. Во ље ни не уми ру,

они веч но жи ве у на шим

ми сли ма и ср ци ма. Ти

жи виш у сва ком на шем

да ну.

Мај ка МА РИ ЈА, отац

ЈОН, син ПРЕ ДРАГ, 

су пру га ЈЕ ЛЕ НА, се стра

ДО РИ НА и се стрић

ИВАН

(13/25762)

11. апри ла на вр ша ва се

се дам го ди на ту ге за на -

шом

ЉИ ЉА НОМ 
ДЕ ЈА НОВ СКИ

рођ. Маринковић
1954–2011.

Ожа ло шће ни: мај ка 
СР БИН КА и брат 

ЖЕЉ КО с по ро ди цом

(15/257630)

СЕ ЋА ЊЕ

ВА СИЋ

РА ДЕН КА              БЛА ГО ЈЕ

7. IV 2013 – 2018. 2016–2018.

На ша ср ца и на ше успо ме не су ме ста у ко ји ма

ће те за у век жи ве ти.

Ва ша де ца: ЗО РАН, МИ ЦА и МИ ЛО РАД 

с по ро ди ца ма
(9/257614)

3. апри ла 2018. го ди не на вр ши ло се осам го ди на од смр ти мо је

дра ге су пру ге и три де сет шест го ди на од тра гич не смр ти мо је ћер -

ке је ди ни це

КАР БУ НАР

ОЛ ГИ ЦЕ                        БРАН КЕ

1958–1982. 1939–2010.

Про ла зи са мо вре ме, пра зни на и ту га оста ју.

Увек у ми сли ма, ни кад не за бо ра вље не и веч но во ље не.

Отац и су пруг МИ ЛАН

(17/257635)

У уто рак, 10. апри ла, на вр ши ће се че тр де -

сет нај ту жни јих да на от ка ко ни је с на ма

наш дра ги

ПА ВЛЕ КАТ НИЋ
По мен ће се одр жа ти 7. апри ла на гро бљу

Ко теж, у 11.30.

Оста вио си ве ли ку не на док на ди ву пра -

зни ну у на шим ср ци ма.

С ве ли ким бо лом и ту гом: су пру га РУ ЖА,

син ЗО РАН, сна ја САН ДРА и уну чад

НА ТА ЛИ ЈА и ЛУ КА

(25/257653)

У су бо ту, 7. апри ла 2018.
го ди не, у 11 са ти, на гро -
бљу у Гло го њу, да ва ће мо
че тр де се то днев ни по мен
на шој дра гој

ЉУ БИ ЦИ 
ЈО ВА НО ВИЋ

ЉУ БИ КИ
С љу ба вљу чу ва мо успо -
ме не на те бе.

Тво ја ћер ка ВЕ СНА 
и уну ка ЉУ БИ ЦА 

с по ро ди ца ма
(27/257660)

ВА СИЋ

РА ДЕН КА                БЛА ГО ЈЕ
7. IV 2013.                            29. XII 2016.

Вре ме не бри ше се ћа ње на дра ге ро ди те ље.

С љу ба вљу и по што ва њем ћер ка МИ ЛЕ НА 

с по ро ди цом
(36/257678)

Дра ги наш

ку ме ПА ЈО

Те шко је при хва ти ти да

вас не ма, али пра ви љу ди

се не за бо ра вља ју.

ЈА ЊА, МИ КА 

и АЛЕК САН ДРА

(73/257801)

31. мар та на вр ши ло се де вет на ест го ди на од тра -

гич не по ги би је, жр тве НА ТО агре си је

ЉУ БО МИ РА ТО МИ ЋА
пу ков ни ка ВЈ

Тво је име и де ла су узор и по нос тво јој де ци,

уну чи ћи ма, по ро ди ци. Би ћеш увек наш узор,

сна га и веч на љу бав.

Тво ји: ЦА НА, ТА ЊА и МИ ЋА
(69/257793)

СЕ ЋА ЊЕ

2005–2018.

АЛЕК САН ДАР
МАР КОВ

АЦА 
ХАР МО НИ КАШ
Са ту гом и по што ва њем

успо ме ну на ње га 
чу ва ју син ЗО РАН, 

сна ја ЈА СМИ НА и уну ке
СЛО БО ДАН КА 

и СЛА ВИ ЦА

6. IV 2008.

МА КИ

Жи вот те че као ре ка, а

се ћа ња не пре ста ју.

Нај ми ли ји

(87/257900)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИН КА 

ДО ШЉА

2009–2018.
Ту га ни је у ре чи ма и су за -

ма, већ у на шим ср ци ма.

Син СЛА ВО МИР 

и ћер ка ЈА СМИ НА 

с по ро ди ца ма

(67/257788)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂО РЕ 

СЕ РА ФИ МОВ СКИ

11. IV 2003 – 11. IV 2018.

Су пру га МИ ЛИ ЦА 

с де цом

(70/257796)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

ЛАЦ КОВ

17. III 1939 – 10. IV 2013

– 10. IV 2018.

Тво ји: су пру га, син 

и ћер ка с по ро ди цом

(50/257723)

8. апри ла 2018, три го ди -

не ту жног се ћа ња на на шу

ДЕ САН КУ 

ПЕ ТРО ВИЋ

Веч но си у на шим ср ци -

ма, ми сли ма и жи во ти ма.

Тво ји нај ми ли ји

(63/257768)

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

По след њи по здрав оцу, све кру и де ди

МИ О ДРА ГУ ЈАН КО ВУ

1939–2018.

Ожа ло шће ни: син ДРА ГАН, сна ја ДРА ГА НА 

и уну ци НИ КО ЛА и МИ ЛОШ
(29/257597)

31. мар та 2018. го ди не на пу стио си нас ти, ко га

сам нај ви ше во ле ла

МИ О ДРАГ ЈАН КОВ

1939–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ми сли ма.

Тво ја ћер ка БРАН КИ ЦА, зет СРЕ ТЕН 

и уну ка БО ЈА НА
(30/257597)

По след њи по здрав бра ту

МИ О ДРА ГУ

ЈАН КО ВУ

од бра та ДУ ША НА 

и сна је АН КИ ЦЕ

с по ро ди цом

(56/257751)

По след њи по здрав бра ту

МИ О ДРА ГУ

ЈАН КО ВУ

од бра та ЉУ БЕ и сна је

ДО БРИН КЕ 

с по ро ди цом

(57/25751)
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9. апри ла  2018. на вр ша -

ва се че тр де сет да на от -

ка ко нас је на пу сти ла на -

ша во ље на мај ка

РАТ КА 

ЈО НО СКИ

1942–2018.

Та мо где си са да ви ше

ни шта не бо ли... али бо -

ли нас... мно го бо ли.

Мно го нам не до ста јеш.

Во ле те тво ји: син 

ВЛА ДО и ћер ка

МИ КИ ЦА

(33/257677)

Че тр де се то днев ни по мен

во ље ној се стри

РАТ КИ 

ЈО НО СКИ

Не по сто ји вре ме ко је

до но си за бо рав, ни ти се -

ћа ње у ко јем те не ма.

Жи виш у сва кој на шој

су зи, ре чи и успо ме ни.

С љу ба вљу: се стре ЗО РА

и СМИ ЉА 

с по ро ди ца ма

(34/257677)

Че тр де се то днев ни по мен

во ље ној ба ба Ри ски

РАТ КА 

ЈО НО СКИ
Оти шла си, не ни си умр -

ла, во ље ни ни кад не уми -

ру.

Тво је уну ке: ЈЕ ЛЕ НА 

и ИВА НА с по ро ди ца ма

(35/257677)

7. апри ла 2018, у 11.30, на Но вом гро бљу да је мо го ди шњи по мен

во ље ном су пру гу и оцу

ЉУ БО ЈУ БО ЈО ВИ ЋУ

1953–2017.
За у век во љен и не за бо ра вљен.

Во ле те тво ји: су пру га МИР ЈА НА и си но ви МИР КО и НЕ МА ЊА

(48/257721)

МИ ЉАН ИЛИЋ

Ми ља не ду шо, ан ђе ле

наш.

За нас ни си умро. Жи виш

у на шим ср ци ма, сно ви -

ма, раз го во ри ма и се ћа -

њи ма за све оно ле по

што си нам пру жио.

Тво ји нај ми ли ји

(49/257723)

4. апри ла 2018. го ди не на вр ши ла се го ди на от ка -

ко ни је с на ма наш во ље ни

ПЕ ТАР ТО ШИЋ

1952–2017.
За у век си у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ја су пру га ВИ ДО СА ВА, си но ви ДРА ШКО,

НЕ НАД и АЛЕК САН ДАР, уну ка ИСИ ДО РА, 

уну ци НИ КО ЛА, МИ ЛОШ и ЛА ЗАР 

и сна је НА ТА ШA, ДРА ГА НА и СА ЊА
(60/257761)

10. апри ла на вр ша ва ју

се две го ди не ту ге и бо ла

за на шом во ље ном ма -

мом, ба ком, пра ба ком и

при ја те љем

ГО РИ ЦОМ

МАР ЈА НОВ

1941–2016.

За у век ње ни: МИ ЛАН,

МАР КО, МИ ЛИ ЦА,

УРОШ, ЛУ КА и НЕ НА

(64/257771)

2003–2018.

БО ШКО СИ МИЋ
Ни ка да те не ће мо за бо ра -
ви ти.

ВОЈ КА и де ца
(66/257781)

Про шло је де вет на ест го ди на от ка да су то ком НА ТО агре си је, на рад ном ме сту, у Енер га ни Ра фи не ри је наф те

Пан че во, жи вот из гу би ле на ше ко ле ге

ДУ ШКО                              МИР КО                            ДЕ ЈАН

БО ГО СА ВЉЕВ                   ДМИ ТРО ВИЋ                   БОЈ КО ВИЋ

Не ће мо их ни ка да за бо ра ви ти и веч но ће мо их чу ва ти у на шим ср ци ма.

СИН ДИ КАТ И РАД НИ ЦИ РА ФИ НЕ РИ ЈЕ НАФ ТЕ ПАН ЧЕ ВО
(71/ф)

Про ђе го ди на

ЂОР ЂЕ КЕ РЕ БИЋ

1933–2017.
Чу ва мо ле пе тре нут ке и успо ме не.

ЗО РАН, ДРА ГА НА, ЂО ЛЕ и ЈЕ ЦА

(78/257835)

СЕ ЋА ЊЕ

прим. др 

ВО ЈИ СЛАВ

ЂОР ЂЕ ВИЋ

11. IV 2000 – 11. IV 2018.

ДРА ГИ ША, НА ДА 

и НЕ НАД

(86/257894)

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.

За у век у на шим ср ци ма

ЉУ БО ЈЕ БО ЈО ВИЋ
Сва ко га да на нам не до ста јеш као нај бо љи те ча, зет и па ша.

Тво ји: ДА НИ ЈЕ ЛА, НЕ ВЕ НА, СО ФИ ЈА и ЗО РАН

(75/257820)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ВА СА ФЛО РА

Се дам го ди на те не ма, али

ми те не за бо ра вља мо.

Су пру га ВЕ РИ ЦА 

с де цом и уну ци ма

(1/257501)

Сво јој су пру зи

ДА РИН КИ 

БОГ ДА НОВ

да је мо 8. апри ла. ше сна -

ест го ди на от кад ни је ви -

ше с на ма.

Су пруг НИ КО ЛА 

и син СЛО БО ДАН

(4/257595)

7. апри ла на вр ша ва се

го ди на од смр ти

др МИ ЛЕ НЕ

БА ЊЕ ВИЋ

За у век у на шим ми сли ма

и се ћа њу.

По ро ди ца

(8/257610)

t

ЈЕЛ КА ТУ ДИЋ

9. IV 1997 – 9. IV 2018.

Од за бо ра ва те чу ва ју:

ћер ка КА ЈА, зет 

СТАН КО и је ди ни унук

ДУ ШАН 

ПА НА ЈО ТО ВИЋ

(10/257618)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВУЉ

СЛАВ НА                НИ КО ЛА
2003–2018.                            1994–2018.

Хва ла вам за сву па жњу и ве ли ку ро ди тељ ску љу -

бав.

Ћер ка ЈА СМИ НА и зет ВО ЈИ СЛАВ
(11/257620)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН ПА ЛОЦ

2011–2018. 
Овог про ле ћа је се дам го ди на от ка ко си од ле пр -

шао са овог све та. Нас си оста вио да се се ћа мо,

ту гу је мо и при ча мо о тво јим до жи вља ја ји ма ко -

ји ма си нас за сме ја вао.

Во ле те тво ји нај ми ли ји
(14/257629)

Про шле су ту жне три го ди не от кад ни си с на ма

БИ ЉА НА РА ДЕ КА

рођ. Гло го вац

2015–2018.

БА ТО, СЕ КА и МА ЈА
(6/257605)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СА ВА ЂОР ЂЕ ВИЋ
10. IV 1990 – 10. IV 2018.

Тво ји ро ди те љи

(18/257639)

У по не де љак, 9. апри ла, у

11 са ти, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу да ва ће -

мо че тр де се то днев ни по -

мен на шем си ну

ДЕ ЈА НУ 

ДАН КУ ЦУ

Оти шао си из не на да без

ијед не ре чи и за у век ћеш

оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(20/

У че твр так, 12. апри ла, на вр ша ва се че тр де сет

да на от ка ко ни је ме ђу на ма наш дра ги су пруг и

отац

БРАН КО РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ

По мен ће се одр жа ти на Но вом гро бљу, у 11 са ти.

С љу ба вљу и по што ва њем су пру га БРАН КА 

и син СИ НИ ША
(24/257654)

7. апри ла на вр ши ће се три нај ту жни је го ди не от ка ко ни је с на ма

на ша

БИ ЉА НА РА ДЕ КА
рођ. Гло го вац

Хва ла ти за не из мер ну љу бав и то пли ну ко ју си нам пру жи ла.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на те бе.

Су пруг МИ ЛО РАД, ћер ка МА РИ НА и син ДА НЕ с по ро ди ца ма

(26/275654)

Про шле су че ти ри ту жне го ди не от кад ни -

је с на ма на ша во ље на

МИ ЛЕ НИ ЈА ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ

1931–2014.

Мно го нам не до ста јеш.

Стал но си у на шим ми сли ма.

Во ли мо те.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји

(31/257674)

БИ ЉА НА 

РА ДЕ КА
рођ. Гло го вац

2015–2018.

Не до ста јеш нам ја ко!

Ни шта без те бе ни је исто,

са мо је ве ћа ту га и бол за

то бом.

ВА СА, ГИ ЛА, ЈЕ ЛЕ НА 

и МА РИ НА

(32/257675)

5. апри ла обе ле жа ва мо

че тр де се то днев ни по мен

на шем су пру гу и оцу.

НИ КО ЛИ 
ВА СИ ЉЕВ СКОМ
За у век ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.

Су пру га ДА НИ ЦА 
и си но ви ДЕ ЈАН

и ДУ ШАН

(38/257687)

НИ КО ЛА 

ВА СИ ЉЕВ СКИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ћер ка ВЕ СНА, 

зет ДРА ГО и уну чад

ДРА ГА НА и ВЕЉ КО

(39/257687)

10. апри ла на вр ша ва се

го ди на од смр ти на шег

дра гог

НИ КО ЛЕ 

МИ ЛУ ТИ НО ВИ ЋА
Оста ћеш за у век у на шим
ср ци ма.
Тво ји: ћер ке ДРА ГА НА,

ГОР ДА НА и ЉИ ЉА НА 
с по ро ди ца ма

(42/257697)

СЕ ЋА ЊЕ

АНА 
МИ ЛЕВ СКИ

7. IV 2007 – 7. IV 2018.
Ка жу да Бог отва ра не бо
на Ус крс са мо за ода бра не.
Та ко је би ло и пре је да на -
ест го ди на.
Не до ста јеш...

Ћер ка ГОР ДА НА 
с по ро ди цом

(37/257686)

6. VII 1957 – 9. IV 1990.

НЕ БОЈ ША 

ЗА ВР ШЕК

Нај дра жи наш, сва ки дан

је све те же и те же.

Во ли мо те нај ви ше.

Тво ји нај ми ли ји

(41/257692)

СИ ДА КА ЛИЋ
БЕ БА

7. IV 2017 – 7. IV 2018.
Го ди ну да на без се стре.

СА ФЕТ

(46/257711)

СЕ ЋА ЊЕ

МИЛ КА ЂУР ЂЕВ
рођ. Ке бић

из Ба ва ни шта

12. IV 1940 – 6. IV 2002.

Ћер ка СНЕ ЖА НА, зет МИ ЛО САВ 

и уну ка ДА ЛИ БОР КА с по ро ди цом
(58/257755)

11. апри ла 2018. на вр ша ва ју се две го ди не од

смр ти на шег дра гог и ни кад не пре жа ље ног

ПРЕ ДРА ГА ВА СИ ЋА

1986–2016.

Од жи во та си тра жио ма ло, а ни си до био ни шта.

За у век ће те се се ћа ти тво ји: та та, ма ма и брат
(72/257800)

Про шло је шест ме се ци од ка да ни је с на ма на ша

дра га и во ље на

КА ТИ ЦА СТА НИ МИ РО ВИЋ

У обр ту си ту а ци је, кад те бе не ма, на ша нај ве ћа не -

сре ћа је та што смо не кад са то бом би ли срећ ни.

Тво ји: МИ ЛА ДИН, ЈА ДРАН КА, ба ки на МИ ЛА 

и ПРЕ ДРАГ
(74/257801)
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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)

Поне кад се о нече му не тре ба
јав но изја шња ва ти. Нађи те
начин да се поп не те на виши
послов ни ниво без тра че ва. Емо -
тив но сте отво ре ни и чини вам се
да лети те на кри ли ма љуба ви, па
се и свет око вас мења у ружи ча -
сто.

У фази сте успо на и вред но
ради те да оси гу ра те свој послов -
ни поло жај. На тре нут ке делу је те
неси гур но, али ваше амби ци је су
мно го веће од вашег стра ха.
Има те подр шку воље не осо бе,
одно си су ско ро иде ал ни, што
вам даје додат ну сна гу.

Има те сна ге, али раз ми сли те о
при о ри те ти ма које поста вља те
себи, сво јим сарад ни ци ма и поро -
ди ци. Добро осми сли те сле де ћи
корак и не брзај те; добар план је
пола посла. Потреб но вам је нешто
да вас моти ви ше, али оно што моти -
ви ше, може доне ти и про бле ме.

Непла ни ра ни про бле ми оме та -
ју ваш сва ко днев ни живот, али уз
упор ност може те оства ри ти сво је
послов не зами сли мало испод
жита. Честе про ме не рас по ло же -
ња у емо тив ном живо ту. Можда
би било добро да мало про ме ни -
те сре ди ну.

Упра вља те се пре ма дуго роч -
ним циље ви ма на послу, а не
пре ма тре нут ним дога ђа ји ма.
Искљу чи те се из свих интри га, то
су само пси хо ло шке игре. Недо -
ста је вам сан. Отво ре но потра жи -
те подр шку парт не ра. Реше ње ће
се већ наћи.

Позо ви те сарад ни ке, позна ни -
ке и при ја те ље како бисте дошли
до поу зда них инфор ма ци ја и
успе ли да завр ши те све у року.
Не доно си те одлу ке на брзи ну да
се не бисте каја ли нате на не.
Пози тив на енер ги ја је дело неке
осо бе из ваше око ли не.

Оче ку је те мало рав но прав ни ји
однос на послу и пога ђа вас то
што дру ги купе пло до ве вашег
рада. Отво рен сукоб не пије
воду, про бај те с мало дипло ма ти -
је. Пусти те машти на вољу и ужи -
вај те у тре ну ци ма нежно сти с
воље ном осо бом.

Дога ђа је у послов ном све ту ви
види те дру га чи је од сарад ни ка.
Има те довољ но сна ге и зна ња да
све изгу ра те до кра ја и ужи ва те у
нов цу који ће доћи. Емо тив но сте
нестр пљи ви – жели те све, сада и
одмах. Парт нер не може да вас
пра ти, успо ри те.

Пажљи во про ве ри те да оно што
делу је иза зов но и обе ћа ва успех
није само ваша жеља. Буди те про -
ми шље ни ји и мудри ји. Без обзи ра
на то да ли сте у вези или сами,
пред вама је пово љан пери од, мно -
го изла за ка и удва ра ња. Кад хоће -
те, ви и забли ста те у пуном сја ју.

Ваш напор на послу као да не
даје пра ве резул та те, јер се увек
дого ди нешто непред ви ђе но.
Бли ски сарад ни ци вас пома ло
бој ко ту ју, зато се не тро ши те на
оства ри ва ње туђих сно ва. Парт -
нер вам је одан и ваша је моти -
ва ци о на сна га.

На први поглед делу је те енер гич -
но са чвр стим зах те ви ма и јасним
циље ви ма пре ма сарад ни ци ма.
Нисте спрем ни на изне над не пре -
о кре те, али дај те мало сло бо де
све му томе. Парт нер и поро ди ца
под но се вели ки терет, изне на ди те
их финим нео ба ве зним изла ском.

На путу сте да успе шно спро ве -
де те сво је иде је и пла но ве у дело,
јер има те подр шку сарад ни ка,
али и добар финан сиј ски доби -
так. Не пра ви те од комар ца
магар ца, не поти скуј те осе ћа ња
и сим па ти је, отво ре но кре ни те
куда вас срце вуче.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли бли зан це – ћер ке
10. мар та: Ви шњу  и Ду њу – Јо ва на Ки сељ и Не над Ми тро вић; 13. мар та: Ан дреу

и На стју – Ни ко ли на Тр бо је вић и Зо ран Сто ја но вић.

До би ли ћер ку
28. фебруара: Клару – Ивана и Дејан Спасић; 7. мар та: Ни ну – Ива на Ми шков и

Да ли бор Пет ко вић, Те о до ру – На та ша и Вла ди мир Ву ки ће вић; 18. мар та: Ми ли цу –

Ни ко ли на Ва си ље вић и Дми тар Че ке лиш; 19. мар та: Јо ва ну – Би ља на Ста мен ков -

ска и Си ни ша Ву ка ди но вић, Са ру – Ма ри ја Стој ко вић и Сло бо дан Ми лој ко вић; 20.

мар та: На та шу – Ва лен ти на Де рен и Зве здан Шајн, На ђу – Бран ка и Љу би ша Ду -

ков ски, Ва лен ти ну – Бо жи дар ка и Он дреј Спиш јак; 21. мар та: Ђур ђи ну – Ива на и

Ср би слав Угље шин; 22. мар та: Да ри ју – Бо ја на и Дар ко Ди ми три јев ски; 23. мар та:

Ни ко ли ју – Ива на и Ми лош Бор ко вић, Пе тру – Ка та ри на и Бра ни слав Ра ди че вић; 24.

мар та: Ста шу – Ма ри ја и Не над Ле ска ро ски, Је ле ну – Ма ри ја на и Вла да То па ло вић,

Ђур ђу – Оли ве ра и Ђор ђе Бо жић; 26. мар та: За ру – Рад ми ла и Зо ран Ко јић, Пе тру

– Бран ки ца и Дра ган Ба ста, Ми лу – Ма ри ја на и Бра ни слав Вук ми ро вић. 

До би ли си на
3. мар та: Да ни е ла – Здрав ка Ко лун џи ја и Або На сир Ха ни; 8. мар та: Ва ти на – Ер -

ма ли Мар ва Мо ха мед Ман сур и Ал фа ту ри Ах мед Мус бах Али; 12. мар та: Ан дри ју –

Ма ја Мар ко вић и Ра до ван Кне же вић; 13. мар та: Сте фа на – Љи ља на Ву ка ди но вић

и Мир ко Ми ло ше вић, Или ју – Ма ри на и Сте ван Вој нов; 14. мар та: Ду ша на – Бра -

ни сла ва Шајн и Мир нес Ах ме то вић; 18. мар та: Ђор ђа – Да ни је ла Бра тић и Ми о -

драг Мар ко вић; 20. мар та: Да ми ра – Ана и Јо ван Ан дрић; 21. мар та: Ми ло ша –

Та ња Хоф ман и Мар ко Јо ва нов, Алек су – Ани та Те о фа нов Ђо кић и Мар ко Ђо кић,

Ма те ју – Љи ља на и Де јан Јаћи мов ски; 22. мар та: Во ји на – Де ја на и Бо јан Лут кић,

Ле о нар да – Ло ра Јан ков; 23. мар та: Ма те ју – Са ња Бар бу; 25. мар та: Мар ка – Је -

ле на и Иван На ско вић; 26. мар та: Ми ло ша – Љу би ца Стој са вље вић и Ми о драг

Мар ко вић, Сте фа на – Не ве на и Ми лан Ђо рић. 

ВЕН ЧА НИ

24. мар та: Ива на Дра гић и Де јан Ни ко лов ски; 25. мар та: Ни ко ли на Мај кић и Вла -

ди мир Чу бри ло; 29. мар та: Сне жа на Са вић и Зла то је Рај шић.

УМР ЛИ

22. мар та: Ма ри ја Пре дић (1955), Во ји сла ва Ђин га  (1935), Дра го слав Пе тро вић

(1955); 23. мар та: Да ни ца Сре до је вић (1939), Си мон Ан ђе лев ски (1944), Би ља на

По по вић (1988), Ђе на ди ја Бо шков ски (1925), Па ва Бо го је вац (1939), Ђор ђе Ми ло -

са вље вић (1937); 24. мар та: Ср ђан Бо јић (1982), Вин ка Ва нев ска (1939), На да Ја -

ни ћи је вић (1933), Бла го је Сто ил ков ски (1948), Па вел Онч (1944); 25. мар та: Див -

на Ста ни са вље вић (1940); 26. мар та: Ма ри ја Мар ко вић (1975), Ра дој ка Тар лаћ

(1947), Иштван Пе се ки (1950); 27. мар та: Ђур ђев ка Ри стић (1949).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Мо за ик укр ште ни ца: сла бост, ту ри ста, олиб, ок, ма сло,

т, аш, исти, к, ко лач, ма то на, су ве нир, при кан, ра јац, п, атар, ир, т,

рсу зи, ор, трик, вој во да, игро каз. Па лин дром на ре че ни ца:Ово на -

на ла га ла на но во. Ис пу њаљ ка: Ма стрихт, исти ни то, хро мо зом, оско -

ру ша, Ви дов дан, Иван град, Ли вер пул. Ана грам: троп ска кли ма. Ко -

њи ћев скок: Да ни по ра за те же се за бо ра вља ју не го да ни по бе де.

МОЗАИК УКРШТЕНИЦА
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Уме сто опи са дат је по пис ре чи од ко јих је са ста вље на ова укр ште -

ни ца. Ваш је за да так да се ста ви те у уло гу са ста вља ча и да те ре чи

пра вил но упи ше те у да ти лик. Да би смо вам олак ша ли за да так, у

лик смо на од го ва ра ју ће ме сто упи са ли реч АТАР.

ВО ДО РАВ НО: АШ, ВОЈ ВО ДА, ИГРО КАЗ, ИР, ИСТИ, КО ЛАЧ, МА СЛО,

МА ТО НА, ОК, ОР, ОЛИБ, ПРИ КАН, РА ЈАЦ, РСУ ЗИ, СЛА БОСТ, СУ ВЕ -

НИР, ТРИК, ТУ РИ СТА.

УС ПРАВ НО: АРИС, БИ БЛИ О ТЕ КАР СТВО, ИЗИ ДА, ЈР, КА ВИ ЈАР, МУ -

РАТ, ЛУ ЛАШ, ОС, ОСЛО НАЦ, ПРИ КАЗ, СПРА ТО ВИ, СТО, СТО МАК,

РОГ, ТАК ТИ ЧАР, ТА НИН, УРОК.

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

7

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих
сло го ва: ВАН, ВЕР, ВИ, ГРАД,
ДАН, ДОВ, ЗОМ, И, И, ЛИ,
МАС, МО, НИ, О, ПУЛ, РУ,
СКО, СТИ, ТО, ТРИХТ, ХРО,
ША.
ВО ДО РАВ НО: 1. град у Хо лан -
ди ји у ко јем је 1991. го ди не
пот пи сан уго вор о осни ва њу
Европ ске уни је, 2. тач но, ве ро -
до стој но, 3. еле мент у је дру ће -
ли је ко ји са др жи ге не но си о це
на след них осо би на, 4. ди вља
кру шка, 5. вер ски пра зник ко ји
пра во слав ци пра зну ју 28. ју на,
6. ра ни ји на зив Бе ра на, 7. град у Ве ли кој Бри та ни ји.
Ако сте ис пу њаљ ку ис прав но ре ши ли, сло ва у осен че ним ус прав -
ним ко ло на ма да ће вам име и пре зи ме ис так ну тог прав ни ка, исто -
ри ча ра и кул тур ног по сле ни ка (са сли ке), ко ји је био осни вач и пр -
ви ди рек тор Град ске би бли о те ке, ди рек тор Исто риј ског ар хи ва и
ау тор „Исто ри је гра да Пан че ва”.

АНАГРАМ
ПА КЛЕ НА ВРУ ЋИ НА

TРПИM  ЛAK  СAКO

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског ко ња,

по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до би ће те јед ну му дру ми сао

вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа о по бе ди и по ра зу.

-ДЕ. -ЖЕ -ЉА- ПО- ДА-

-ЈУ -НИ -НИ СЕ -РАВ-

ТЕ- -БЕ- -БО- -ГО -РА-

ДА- НЕ- -ЗА ПО- ЗА-

НА ЛА

ПАЛИНДРОМНА РЕЧЕНИЦА

Сло го ве ВO, ВO, ГA, ЛA, НA, НA, НO, O тре ба по од ре ђе ном ре ду упи -

са ти у пра зна по ља, та ко да с већ упи са на два сло га да ју ре че ни цу ко -

ја се јед на ко чи та и сле ва уде сно и зде сна уле во.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com



На штан ду хеми ча ра била је
и њихо ва вршња ки ња Дани ца
Опар ни ца, оде ве на како пра -
ви ла нала жу – у бели ман тил –
и тамо уче ство ва ла у пра вље -
њу вул ка на од амо ни ју ма, као
и у изво ђе њу разних екс пе ри -
ме на та с гасо ви ма, кисе ли на -
ма, база ма...

У учи о ни ци поред хола је
Сил ва на Нова ко вић, про фе сор -
ка срп ског јези ка, при ка зи ва -
ла при ме ну у наста ви интер -
нет плат фор ме, на којој њених
сто два де сет уче ни ка има сво -
је нало ге. Каби нет функ ци о ни -
ше нај че шће четврт ком и у
њему деца редов но раде тесто -
ве из срп ског јези ка, при ла го -
ђе не узра сти ма од петог до
осмог раз ре да. Овог пута у томе
се, поред „пета ки ње” Нико ли -
на Трнић, опро бао и један
„првак” – Ђор ђе Фаби јан.

Нај ве ћи ути сак првог ново -
се љан ског фести ва ла нау ке
могло би да буде то коли ко су
деца била посве ће на овом дога -
ђа ју, из чега логич но про из ла -
зи закљу чак да на ова кав начин,
када уче ству ју у нече му тако
кре а тив ном и тре ба сво је зна -
ње неком да пре не су, она могу
нај ви ше да нау че.

одго во ри ла да се то одно си на
пред школ ски узраст.

Од Херо до та до интер нет
плат фор ми
Про фе сор ка Тре зи ка Рошку лец
води ла је штанд исто ри је, на
којем су обра ђе ни сви пери о -
ди, а било је и сија сет екс по -
на та – од пре по зна тљи вих архе -
о ло шких вред но сти, пре ко
бисте Алек сан дра Вели ког, до
Херо до то вих мудро сти испи -
са них на папи ри ма у рука ма
деце.

А сви про мо те ри носи ли су
аде кват не кости ме. Тако је Инес
Веља на себи има ла пре по зна -
тљи ву дугач ку белу хаљи ну из
антич ких вре ме на, Андри јан
Фло ра је био обу чен у сред њо -
ве ков ног чове ка и уче ство вао у
пра вље њу муми је, док је Ива -
на Ива но вић „гра ди ла” мана -
стир, а Алек са Андић био је
упра во „отац исто ри је” – Херо -
дот.

За раз ли ку од поме ну тих
„шеста ка”, „осма ки ње” Кри сти -
на Гво зде нац и Рада Сли јеп че -
вић су „тера ле моду” у сти лу
три де се тих годи на про шлог
века и неиз бе жних хаљи на с
реса ма и пера у коси.

Ловач ко удру же ње Пан че во има
више сто ти на чла но ва у једа -
на ест сек ци ја, рас по ре ђе них по
овда шњим месним зајед ни ца -
ма. На том про сто ру оно рас -
по ла же са око седам де сет хиља -
да хек та ра лов не повр ши не, на
којој у солид ном бро ју живе
гото во све врсте дивља чи карак -
те ри стич не за наше под не бље
– од срна и дивљих сви ња до
фаза на и зече ва.

Као и сва ке годи не у овом
пери о ду, пан че вач ки лов ци се
саста ју како би река пи ту ли ра -
ли мину ло ста ње и испла ни ра -
ли наред не кора ке, што је и
био слу чај на редов ној скуп -
шти ни одр жа ној у неде љу, 1.
апри ла, у сали „Давид”.

Нај пре је, како ред нала же,
упри ли чен рад ни део, на којем
је сво ђен про шло го ди шњи
биланс и усво јен изве штај пред -
сед ни ка Мила на Дозе та. Он је
том при ли ком навео да је мину -
лу годи ну обе ле жи ла реа ли за -
ци ја број них одр жи вих про је -
ка та.

– Годи на пред нама доне ће
нове иза зо ве за удру же ње, као
што су уна пре ђе ње и про ши -
ре ње капа ци те та „фаза не ри је”,
раз вој лов ног тури зма, Куп
Пан че ва, очу ва ње и уна пре ђе -
ње ста ни шта... То је само део

оно га чиме смо се и досад бави -
ли, а на чему ћемо и убу ду ће
интен зив но ради ти – напо ме -
нуо је пред сед ник пан че вач -
ких лова ца.

Потом је наста вље но нефор -
мал но дру же ње. Ловач ку жур -
ку зачи ни ле су неиз бе жне
„пикан те ри је” за добро опу -
шта ње – том бо ла, музи ка, иће
и пиће...

Пре све га тога број ним чла -
но ви ма, при ја те љи ма и гости -
ма обра тио се и сам Дозет, који
их је срдач но поздра вио и
захва лио им на успе шној сарад -
њи. Он је потом наја вио Дра -
га на Шор ма за, пред сед ни ка
Ловач ког саве за Срби је, који
посто ји већ 122 годи не и, мада

мно ги то не зна ју, пред ста вља
нај ве ћу орга ни за ци ју цивил ног
сек то ра у земљи, јер обје ди ња -
ва две ста педе сет два удру же -
ња са укуп но 75.000 чла но ва.

– Мислим да добро функ ци -
о ни ше мо, иако неко ли ко ства -
ри тре ба да дове де мо у ред.
Реци мо, откад сам пре неко -
ли ко годи на пре у зео кор ми ло
у саве зу, број чла но ва у Вој во -
ди ни са осам на ест пао је на
једа на ест хиља да, па ћемо
мора ти да уста но ви мо зашто
се то деша ва. Важно је иста ћи
да је недав но, први пут након
толи ко вре ме на, мини стар
пољо при вре де посе тио цен тра -
лу ловач ке орга ни за ци је Срби -
је, када је иста као да нови закон

о дивља чи и лов ству неће бити
усво јен док га не пот пи ше савез.
Ми смо већ пре да ли суге сти је,
то јест све оно што сма тра мо
да тре ба про ме ни ти. Ту пре -
вас ход но мисли мо на санк ци -
је за ште те у сао бра ћа ју. Јед -
но став но, не може мо да буде -
мо одго вор ни за путе ве јер ми
не упра вља мо њима, већ неко
дру ги, ко је за то добио над ле -
жност и новац. У пла ну је сма -
ње ње адми ни стра ци је и гаше -
ње ловач ке комо ре, као и регу -
ли са ње пита ња паса и мача ка
у лови шти ма, који ма дефи ни -
тив но тамо није место. Бит но
је и то да лови шта неће бити
при ва ти зо ва на. А и зашто би
кад и Сло ве ни ја, која је у Европ -
ској уни ји, упра вља са свим сво -
јим лов ним ресур си ма. Кон крет -
но, при па да нам 93 одсто лови -
шта и то не жели мо ником да
даје мо. А када је о нашем газдо -
ва њу реч, довољ но је наве сти да
само јед но удру же ње, попут, при -
ме ра ради, оног из Него ти на,
упла ти више так се за одстре ље -
ну дивљач него целе „Срби ја -
шу ме” са чак 44 лови шта и
460.000 хек та ра – нагла сио је
Шор маз.

Напо слет ку је пред сед ник
саве за, на осно ву одлу ке Управ -
ног одбо ра Ловач ког саве за
Срби је и пра вил ни ка о ловач -
ким одли ко ва њи ма, Мила ну
Дозе ту, одно сно пан че вач ком
ловач ком удру же њу, уру чио
пла ке ту за ловач ке заслу ге, то
јест за мину ли рад на уна пре -
ђи ва њу лов ства.

„шеста ки ња” Тама ра Вучен
изву кла про блем на тему
зашто изве сни уче ник често
не дола зи када су про ве ре
зна ња, а реше ње виде ла у
томе да сазна да ли тај ђак
има при ват не про бле ме или
јед но став но не раз у ме гра ди -
во, што би му обја шња ва ла
док не нау чи.

„Осма ки ња” Мили ца Петро -
вић пре зен то ва ла је раз вој ну
мапу која под ра зу ме ва раз не
ситу а ци је у вези с тим у ком
пери о ду детињ ства се одре ђе -
не ства ри дога ђа ју, а Ана Малај -
ма ре је доби ла пита ње „Када
дете кре ће да раз вр ста ва ства -
ри по боја ма и обли ци ма?” и

Петак, 6. април 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.

Шарпланинац
Вели ки добри ца остао је без свог
вла сни ка пре неко ли ко дана и
хит но тра жи неко га ко би га збри -
нуо и пру жио му сигу ран дом. 

Овај шар мант ни шар пла ни нац
није агре си ван; напро тив – вео ма
је добар пре ма људи ма, али би
му тре ба ло мало више про сто ра
и пажње при ли ком адап та ци је,
што ће он више стру ко узвра ти ти
сво јим вели ким срцем.

Недав но је чипо ван и обез бе ђе не су му сте ри ли за ци ја и
вак ци на ци ја.

Лабрадорка
Див на куца про на ђе на је пре
неко ли ко месе ци на Бава ни -
штан ском путу и ота да тра жи
вла сни ка или удо ми те ља.

Ова лабра дор ка при вре ме -
но је збри ну та у град ском при -
хва ти ли шту, али би што пре
тре ба ло да про на ђе неко га ко
ће о њој искре но бри ну ти или,
још боље, целу поро ди цу.

Бела лепо тан ка је чипо ва на и вак ци ни са на, а за њу је обез -
бе ђе на и сте ри ли за ци ја; добра је и пре ма пси ма и људи ма и
про сто чезне за маже њем и игром.

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.

Да је неко про шлог четврт ка
слу чај но наба сао у хол ново се -
љан ске Основ не шко ле „Жар -
ко Зре ња нин”, веро ват но би
напре чац остао без даха. Можда
би му се само на први поглед
могло учи ни ти да је посре ди
неки маскен бал, али већ наред -
них тре ну та ка поста ло би му
јасни је да је реч о мно го озбиљ -
ни јем дога ђа њу. А када би при -
шао неком од број них штан -
до ва, дефи ни тив но би схва тио
да је на сва ком од њих „изло -
жен” по један пред мет. Боље
рећи, науч на дисци пли на.

Тако је на јед ном од њих сво -
је мудро сти пре до ча вао Херо -
дот, „отац исто ри је”; дру ги су
зау зе ла пре по зна тљи ва небе ска
тела, а на тре ћем се упра во
дога ђао неки хемиј ски екс пе -
ри мент.

Све наве де но, као и још мно -
го тога инте ре сант ног, али пре
све га еду ка тив ног, виђе но је на
првом Фести ва лу нау ке у ново -
се љан ској основ ној шко ли.

Први Фести вал нау ке у ново -
се љан ској основ ној шко ли
„Жар ко Зре ња нин” у четвр так,
29. мар та, зајед нич ки су орга -
ни зо ва ли деца и про фе со ри.
Том при ли ком су и јед ни и дру -
ги пока за ли висок сте пен кре -
а тив но сти и посве ће но сти, као
и вели ког тру да, с обзи ром на
то да су интен зив не при пре ме
за овај једин стве ни дога ђај тра -
ја ле гото во месец.

Пре ма речи ма дирек то ра
поме ну те уста но ве Мари не ла
Бла жа, уче ни ци виших и нижих

НЕСВА КИ ДА ШЊИ ДОГА ЂАЈ У НОВО СЕ ЉАН СКОЈ ШКО ЛИ

ДЕЦА ПРЕД СТА ВИ ЛА ЦЕЛО КУП НУ СВЕТ СКУ НАУ КУ НА ЈЕД НОМ МЕСТУ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

раз ре да су у садеј ству с про фе -
со ри ма и учи те љи ма за сва ку
настав ну област осми сли ли изу -
зет но машто вит садр жај, па су
се на штан до ви ма нала зи ли
разни пред ме ти моти ви са ни
откри ћи ма из нај ра зно вр сни -
јих науч них сфе ра.

А иза сва ког од њих ста ја ли
су уче ни ци, оде ве ни у живо -
пи сне кости ме, који су тако ђе
вер но осли ка ва ли раз не епо -
хе. Ђаци су при том пре зен то -
ва ли нај бит ни је и нај ка рак те -
ри стич ни је у вези са одре ђе -
ним пред ме том. Реч ју, сва ко
од тих малих про мо те ра нау -
ке био је апсо лут но спре ман
да зна ти жељ ни ку све потан ко

обја сни на нај са же ти ји могу -
ћи начин.

Сва ки пред мет један штанд
А како је то изгле да ло „на
делу”? На при мер, педа гог Јеле -
на Бого је вић над зи ра ла је како
деца пре зен ту ју и раз у ме ју нау -
ку о вас пи та њу и схва та ју зна -
чај обра зо ва ња. На том штан -
ду уче ни ци-про мо те ри при ка -
зи ва ли су раз не могу ће педа -
го шке ситу а ци је, а дру га деца
су извла чи ла папи ри ће с напи -
са ним про бле ми ма уоче ним у
шко ли и кроз одго во ре поку -
ша ва ла да обја сне како би они
то реши ли.

На томе је, реци мо, ради -
ла Лена Бодро жић, док је

ГРАД СКО ЛОВАЧ КО УДРУ ЖЕ ЊЕ ОДР ЖА ЛО ГОДИ ШЊУ СКУП ШТИ НУ

Пан чев ци ма при па ло нај ви ше држав но при зна ње

Шормаз и Дозет



У Спорт ском цен тру „Шуми -
це” про шлог викен да је одр -
жан тра ди ци о на лан џудо-
-тур нир под нази вом „Тро -
феј Бео гра да”. Над ме та ли су
се бор ци из 46 клу бо ва из
шест зема ља, међу који ма је

било и једа на ест так ми ча ра
ЏК-а Дина мо.

Злат не меда ље су осво ји -
ли: Мили ца Секу ло вић, Алек -
са Ђуро вић, Милош Сто ја но -
вић, Огњен Ђури шић и Анђе -
ла Ран ђе ло вић. Сре бром су
се оки ти ли: Ђор ђе Јаки мов -
ски, Анђе ла Раду ло вић и Вла -
ди мир Бог да нов ски, а брон -
зе су зара ди ли Нико ла Мир -
ко вић, Мате ја Зубо вић и Урош
Тошић.

У субо ту, 31. мар та, одр жа но
је Отво ре но првен ство Вршца
у дисци пли ни бенч-прес, а
тим так ми че њем поче ла је и
нова так ми чар ска сезо на у
диза њу тего ва.

На овом пре сти жном, нај -
ста ри јем так ми че њу на Ста -
ром кон ти нен ту КДТ Дина -
мо су пред ста вља ли: Бра ни -
мир Бабин, Нема ња Анђе ло -
вић, Новак Фили по вић и
Денис Мир ко вић.

Бра ни мир Бабин је осво -
јио сре бр ну меда љу у кате го -
ри ји сени о ра до 66 кг, а Новак
Фили по вић заслу жио је злат -
но одлич је у гру пи диза ча до
83 кг теле сне тежи не. У кате -
го ри ји до 105 кг Денис Мир -
ко вић се оки тио титу лом
вице шам пи о на. Деби тант
јуни ор Нема ња Анђе ло вић

осво јио је брон за ну меда љу у
кате го ри ји до 93 кг.

Спе ци ја лан гост на овом
так ми че њу био је Гастон
Параж, пред сед ник свет ске
пау ер лиф тинг феде ра ци је.

– Задо во љан сам насту пом
чла но ва Дина ма. Био је ово
заи ста вели ки дан за наш спо -
рт. У раз го во ру с Гасто ном
Пара жом иста као сам зна чај
и важност тра ди ци је коју један
клуб попут Дина ма има. Обра -
до ва ла га је инфор ма ци ја да
пау ер лиф тинг у Пан че ву
посто ји пуне чети ри деце ни -
је. Посеб но ме раду је уче шће
деби тан та Нема ње Анђе ло ви -
ћа. Нема њин отац Срђан се
нека да так ми чио за Дина мо и
био помоћ ни тре нер у клу бу –
рекао је пред сед ник КДТ-а
Дина мо Филип Вла јић.

Од 31. мар та до 8. апри ла у
Новом Саду се одр жа ва Шахов -
ски кадет ски фести вал, а као и
прет ход них годи на, ШК „Аље -
хин” из нашег гра да пред ста вља
се с нај ве ћим бро јем уче сни ка.

Фести вал је почео тур ни -
ром по убр за ном тем пу, а
члан шахов ске шко ле „Аље -
хи на” Лука Ристић још јед -
ном је потвр дио коли ко је
тален то ван и нада рен за ову
игру. Са осво је них 7,5 бодо ва
из девет пар ти ја, Лука је
постао првак Срби је у гру пи
деча ка до два на ест годи на.

Има ју ћи у виду вели ки
тале нат овог деча ка, као и
њего ву љубав пре ма магич -
ној игри на 64 поља, оправ -
да на су оче ки ва ња тре не ра и
струч ња ка да ће Лука на пра -
ви начин пред ста вља ти Срби -
ју на Европ ском и Свет ском
првен ству.

У ШК-у „Аље хин” с поно -
сом исти чу да је ово једа -
на е ста злат на меда ља с
држав них првен ста ва коју
су пола зни ци њего ве шахов -
ске шко ле осво ји ли.

„Дизел ка” ће 11.
апри ла уго сти ти
„брзи воз” на СЦ-у
„Мла дост”

Утак ми ца почи ње у
16 сати

После дво не дељ не, непла ни ра -
не пау зе, про у зро ко ва не про -
лећ ним сне жним покри ва чем,
про шлог викен да је наста вље -
на првен стве на трка за бодо ве
у нижим фуд бал ским лига ма.
У Срп ској лиги гру па „Вој во -
ди на” на про гра му је било 18.
коло, а љуби те љи нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту у
нашем гра ду и око ли ни има ју
мно го раз ло га за задо вољ ство,
јер су и Дина мо 1945 и Желе -
зни чар осво ји ли бодо ве.

Попу лар ни „брзи воз” је
госто вао у Шиду, а про тив
послед ње пла си ра ног дома ћи -
на и није имао тежак зада так.
Мом ци које пред во ди тре нер
Алек сан дар Сте ва но вић оправ -
да ли су уло гу фаво ри та па су с
нова три бода наста ви ли поте -
ру за лиде ром из Бече ја: Рад -
нич ки – Дина мо 1945 0:4 (0:0).

Коц ки це су се сло жи ле после
одмо ра, па је у настав ку меча
до изра жа ја дошао ква ли тет
Дина ма 1945. „Бун кер” гости -
ју први је успео да про би је Ива -
но вић у 72. мину ту, а потом је
усле ди ла сери ја пого да ка у мре -
жу Рад нич ког. Неду чић је пого -
дио у 76. мину ту, а само 300
секун ди касни је дома ћи су
пости гли и ауто гол. Тач ку на
убе дљи ву побе ду „брзог воза”
ста вио је Ђокић у 82. мину ту.

После ове рун де шам пи о на та
Дина мо 1945 је и даље уса мљен
на дру гом месту на табе ли, са 40
бодо ва, а ни иду ћег викен да не
би тре ба ло да има тежак посао,
јер му у госте дола зи Дунав, који
се нала зи на дну првен стве не
табе ле, са све га три на ест бодо ва.

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

ГРАД СКИ ДЕР БИ У СРЕ ДУ

шесна е стер цу Желе зни ча ра
успе ли да савла да ју гол ма на
Нико лов ског и дођу до вођ ства.
Мом ци које пред во ди тре нер
Горан Мрђа нису ста ли после
гола Оџа ка, напро тив. Наста -
ви ли су да сте жу обруч око гола
госту ју ћег тима, па је већ у јед -
ном од сле де ћих напа да Шобат
озбиљ но запре тио и зама ло био

Фуд ба ле ри Желе зни ча ра су
про шлог викен да на свом тере -
ну гости ли еки пу Оџа ка. По
про хлад ном и кишо ви том вре -
ме ну, на СЦ-у „Мла дост” се
оку пи ло око 400 покло ни ка
фуд ба ла, који су при су ство ва -
ли пра вој првен стве ној утак -
ми ци. Мом ци из оба тима бори -
ли су се жесто ко, игра ло се без
ком про ми са, па је на кра ју
поде ла пле на можда и нај ре -
ал ни је „реше ње” овог сусре та:
Желе зни ча р–О џа ци 1:1 (1:1).

Иако су гости у наш град сти -
гли са оре о лом фаво ри та и јаком
логи стич ком подр шком (од сле -
де ће сезо не ФК Оџа ци „поста -
ју” ФК Хај дук из Куле), Дани ло
Кова че вић и њего ви саи гра чи
пру жи ли су досто јан отпор про -
тив ни ку, а да су има ли само
мало више спорт ске сре ће, могли
су да осво је и сва три бода.

Кре ну ло се у отво ре ну бор бу
од самог ста р та утак ми це, а
већ у сед мом мину ту гости су
после пра вог „карам бо ла” у

мом ци су се одлич но бори ли,
пока за ли су вели ку жељу за
побе дом, али овог пута нисмо
има ли ни сре ће. Иде мо даље.
У сва ки наред ни меч ула зи мо
са жељом да се над и гра ва мо и
да из њега изву че мо што
повољ ни ји резул тат. Пред нама
су два нај те жа иску ше ња, јер
у субо ту госту је мо лиде ру у
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Стране припремио

Александар
Живковић

ШАХОВ СКИ КАДЕТ СКИ ФЕСТИ ВАЛ

ЛУКА НАЈ БО ЉИ У СРБИ ЈИ

НАД МЕ ТА ЊЕ У ДИЗА ЊУ ТЕГО ВА

СТИ ГЛA ПРИЗНАЊА ИЗ ВРШЦА

ЏУДО-ТУР НИР У ГЛАВ НОМ ГРА ДУ

ТРО ФЕЈ БЕО ГРА ДА

„ЖЕЉИ” ПЕХАР КУПА

У фина лу Купа Фуд бал ског саве за под руч ја Пан че во саста -

ли су се ОФК Вршац и Желе зни чар. Утак ми ца је оди гра на у

сре ду, 28. мар та, у Али бу на ру, а око 200 гле да ла ца могло

је да при су ству је одлич ном мечу изме ђу лиде ра Вој во ђан -

ске лиге „Исток” и пан че вач ког срп ско ли га ша.

После жесто ког дуе ла побе ду је сла ви ла пан че вач ка

„дизел ка”, која је три јум фо ва ла с 3:1. Голо ве за тим из

нашег гра да пости гли су Дани ло Кова че вић (два) и Божи -

дар Шобат. Побе да Желе зни ча ра још више доби ја на зна ча -

ју ако се зна пода так да је суди ја Пре драг Јањуш, при резул -

та ту 1:1, у 65. мину ту после јед ног ста р та искљу чио

Руња ји ћа, па су Пан чев ци игра ли с десет игра ча.

СУПЕР КЛИН ЦИ БОЉИ И ОД ЈАПА НА ЦА

У четвр так, 29. мар та, у нашем гра ду је оди гран зани мљив

фуд бал ски меч. На Град ском ста ди о ну у Пан че ву, у при ја -

тељ ском одме ра ва њу сна га, саста ли су се пио ни ри Дина ма

1945 и јапан ског клу ба Шизу о ка.

Деча ци које пред во ди тре нер Горан Ама но вић побе ди ли

су с 3:2, а голо ве за Дина мо 1945 пости гли су Радо вић,

Андић и Чеви зо вић.

непре ци зан. Офан зи ва „дизел -
ке” испла ти ла се већ у 12. мину -
ту. Кова че вић је напра вио пра -
ви дар мар у одбра ни Оџа ча на,
одлич но је упо слио Луку Симо -
но ви ћа, а овај је у мани ру иску -
сног стрел ца послао лоп ту на
пра во место – иза леђа гол ма -
на Бра ћа. 

У дру гом полу вре ме ну, како
је вре ме одми ца ло, поста ја ло
је све јасни је да ће се меч окон -
ча ти без побед ни ка, а онда је,
у послед њим тре ну ци ма утак -
ми це, мла ди Мар ко Јовић имао
сјај ну при ли ку, упу тио је одли -
чан шут ка голу Оџа ка, али
лоп та је пого ди ла преч ку.

– Мислим да је нере шен
резул тат и нај ре ал ни ји. У
првом полу вре ме ну се игра ло
добро на обе стра не. Оџа ци су
потвр ди ли да су изван ре дан
тим. У настав ку меча је мало
опао интен зи тет игре. Моји

Бече ју, а потом већ у сре ду,
11. апри ла, доче ку је мо дру го -
пла си ра ни Дина мо 1945 –
рекао је тре нер Желе зни ча ра
Горан Мрђа.

Дакле, пред љуби те љи ма
фуд ба ла у нашем гра ду, али и
у целом јужном Бана ту је пра -
ва посла сти ца. У сре ду, 11.
апри ла, на СЦ-у „Мла дост” сна -
гу ће одме ри ти Желе зни чар и
Дина мо 1945. Први ово се зон -
ски дер би није оби ло вао лепо -
том, али нада мо се да ће овај
доне ти нешто ново. Утак ми ца
почи ње у 16 сати.

Сво је нави ја че обра до ва ли
су и фуд ба ле ри Мла до сти из
Омо љи це. Они су у 18. колу
Вој во ђан ске лиге „Исток” у
Срп ској Црњи савла да ли
Будућ ност са 4:0.

Голо ве за тим тре не ра Душа -
на Ђоки ћа пости гли су Гли го -
вић, Јако вље вић и Јури ша (два).

НОВО СТИ С АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

ПЕТ ТАК МИ ЧА РА – ПЕТ МЕДА ЉА
У Бео гра ду је у неде љу, 1. апри -
ла, одр жа но дру го коло Крос
лиге – „Мемо ри јал Фра њо
Миха лић”. Уче ство ва ло је неко -
ли ко сто ти на атле ти ча ра из
више од три де сет клу бо ва из
целе Срби је, а сја јан успех
оства рио је и АК Тамиш. Над -
ме та ла су се три так ми ча ра из
тог клу ба и осво је не су три
меда ље.

Нина Штр каљ и Сте фан
Марић су дру ги сти гли на циљ у
над ме та њу деце из атлет ских
шко ла. Сјај на Сања Марић је,

као и про шле неде ље, убе дљи во
три јум фо ва ла у кате го ри ји пио -
нир ки на део ни ци од 1.000 мета -
ра, и то с неве ро ват ним резул та -
том од два мину та и 43 секун де.

Истог дана у Бору је одр жа но
Првен ство Срби је у брзом хода -
њу на путу (ван ста ди о на). АК
Тамиш је уче ство вао са дво је так -
ми ча ра и осво јио је две меда ље.

У кон ку рен ци ји пио нир ки до
четр на ест годи на, на део ни ци
од 1.000 м, Сашка Рада нов је
осво ји ла сре бр ну меда љу с резул -
та том новог лич ног рекор да,

који сада изно си пет мину та и
42 секун де. Код пио ни ра до
шесна ест годи на Сте фан Лазић
је убе дљи во осво јио злат ну
меда љу у трци на 1.000 м, па
је тако одбра нио титу лу прва -
ка Срби је осво је ну про шле
годи не у Бео гра ду.

Пре ма ста ти сти ци АСС-а,
Атлет ски клуб Тамиш тре нут -
но зау зи ма дру го место на укуп -
ној листи у кон ку рен ци ји атле -
ти ча ра до четр на ест годи на,
одмах иза ново сад ске Вој во -
ди не.



У дерби утакмици 19. кола
Друге лиге група „Север”, која
је одиграна прошлог викенда,
рукометаши ОРК-а Панчево
гостовали су у Српској Црњи,
где су одмерили снагу са еки-
пом Војводе Степе.

Момци које предводи тренер
Душан Грандов од самог почет-
ка меча имали су иницијативу,
контролисали су и игру и резул-
тат, па су на крају тријумфовали

с 35:29. И у овом сусрету је бри-
љирао голман Радисављевић,
који је забележио чак 22 одбра-
не, али је за играча утакмице
проглашен Лазар Павловић, који
је постигао осам голова.

Овом победом ОРК Панче-
во се учврстио на првом месту
на табели, а после кратке пау-
зе због ускршњих празника, 15.
априла ће угостити последње-
пласирану екипу Титела.

ДИНАМО ПРОТИВ ВРАЊА

У оквиру припрема за почетак плеј-офа и борбе за титулу

шампиона Србије, која почиње 21. априла, рукометаши

Динама се вредно припремају под командом тренера Ива-

на Петковића.

„Жуто-црни” у четвртак, 5. априла, у Хали спортова на

Стрелишту играју контролну утакмицу против Врања, које с

клупе предводи наш суграђанин Љубомир Обрадовић.

У Сомбору је прошлог викен-
да одржано Првенство Србије
за полетарце, пионире и наде.
У конкуренцији око 1.000 так-
мичара из више од 100 клубо-
ва одличне резултате су оства-
рили и најмлађи каратисти из
нашег града.

Чланови КК-а
Младост су у свој
град донели неко-
лико вредних тро-
феја. Дебитантки-
ња Дејана Ивано-
вић постала је шам-
пионка Србије, а
тим нада у борба-
ма окитио се сре-
брним одличјем.
Наступиле су: Тара
Ђурђевић, Сара
Жунић, Миљана
Тодоровић и Миља-
на Романов. Бронзама су се
окитиле: Сара Жунић, Тара Ђур-
ђевић, Миљана Тодоровић, Лара
Печеница и Наташа Пап Мар-
ковић. Иако су остали без тро-
феја, одлични су били и: Нико-
ла Брацановић, Душан Влахо-
вић, Милош Милутиновић,
Лазар Петковић, Михаило Пан-
телић, Софија Стефановић,
Милица Драгичевић, Андреа
Ђурковић, Катарина Петровић,
Ђорђе Шушак, Алекса Попов,

Маша Јованов, Сара Лепедат,
Уна Терзић, Нина и Сара Ара-
ђанин, Нађа Штрбац и Мили-
ца Амановић.

Најуспешнији у редовима
Карате клуба Динамо био је
Лука Доброта, који се окитио

бронзаним одличјем, а запа-
жене наступе имали су и: Јан-
ко Глишић, Лазар Николић,
Вук Воркапић, Огњен Радиво-
јев, Андреа Кука, Теодора и
Милица Гагић, Јелена Милен-
тијевић, Катарина Шаренац,
Вања и Огњен Чекеревац, Сте-
фан Стојковић, Антоније Ћули-
брк, Симон Дангубић, Бориво-
је Весин, Павле Милошев,
Вишња Тончев, Матеја Степа-
нов и Боривоје Јевремовић.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викен да

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Пан че во: ТАМИ Ш–ВР ШАЦ

четвр так, 5. април, 19.30

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

С. Митро ви ца: СРЕМ – КРИС КРОС

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Шима нов ци: ПИНК–БНС

Кача ре во: ЈЕДИН СТВО –ЛО КО МО ТИ ВА

Пан че во: ДИНА МО –О ПО ВО

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Бечеј: БЕЧЕЈ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР

Пан че во: ДИНА МО 1945 – ДУНАВ

субо та, 15.30

Пан че во: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР – ДИНА МО 1945

сре да, 11. април, 16 сати

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”

Омо љи ца: МЛА ДОСТ –КО ЗА РА

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА

Стар че во: БОРАЦ –СТРЕ ЛА

Б. Н. Село: СЛО ГА –РАД НИЧ КИ

Кача ре во: ЈЕДИН СТВО –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА

све утак ми це почи њу у 16 сати

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД –СЕ ВЕР”

Кова чи ца: СЛА ВИ ЈА –ГЛО ГОЊ

Вој ло ви ца: МЛА ДО СТ–У НИ РЕА

Дебе ља ча: СПАР ТАК –МУН ДИ ЈАЛ

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПА Д–ЈУГ”

Пло чи ца: БОРАЦ –ДО ЛО ВО

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ЈЕДИН СТВО

Б. Бре сто вац: БУДУЋ НО СТ–О МЛА ДИ НАЦ

Про шло не дељ ни
резул та ти

Руко мет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Врбас: ВРБАС – ЖРК ПАН ЧЕ ВО 28:21

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабу ка: ЈАБУ КА – Ц. ЗВЕ ЗДА 36:28

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”

С. Црња: В. СТЕ ПА – ОРК ПАН ЧЕ ВО 29:35

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Бео град: МЛА ДОСТ –ТА МИШ 71:78

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Пан че во: КРИС КРОС – ФУТОГ 86:77

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Инђи ја: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР –ДИ НА МО 90:61

Рума: РУ КОШ – ЈЕДИН СТВО 80:78

Б. Н. Село: БНС–ЈА ДРАН 58:82

Одбој ка

ПРВА ЛИГА

Сме де ре во: СМЕ ДЕ РЕ ВО –БО РАЦ 2:3

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Шид: РАД НИЧ КИ – ДИНА МО 1945 0:4

Пан че во: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧА Р–О ЏА ЦИ 1:1

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”

С. Црња: БУДУЋ НОСТ–МЛА ДОСТ 0:4

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА

Павлиш: Ц. ЗВЕ ЗДА – ЈУГО СЛА ВИ ЈА 0:1

Пади на: ДОЛИ НА – ЈЕДИН СТВО (К) 4:2

Ц. Црква: ВОЈ ВО ДИ НА –СЛО ГА 1:2

Ива но во: СТРЕ ЛА –БАК 2:0

Гре бе нац: ВУЛ ТУ РУЛ –БО РАЦ 4:0

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД –СЕ ВЕР”

Пан че во: МУН ДИ ЈАЛ –ПО БЕ ДА 3:1

Гло гоњ: ГЛО ГОЊ –МЛА ДОСТ 2:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПА Д–ЈУГ”

Дубо вац: ЈЕДИН СТВО –БУ ДУЋ НОСТ 1:1

Доло во: ДОЛО ВО – С. ТАМИШ 2:2
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Супер ли га стар ту је
17. апри ла

Спрем ни за нај ве ће
иза зо ве

Кошар ка ши Тами ша, пред во -
ђе ни мла дим, али иску сним и
пре све га одлич ним стра те гом
Боја ном Јови чи ћем, игра ју јед -
ну од нај бо љих сезо на у КЛС-у.
Еки па којој на почет ку шам пи -
о на та мно ги нису дава ли вели -
ке шан се, сјај но „упа ко ва на”
уме ћем поме ну тог тре не ра, пла -
сман у Супер ли гу обез бе ди ла
је два кола пре кра ја Кошар ка -
шке лиге Срби је. И поред тога,
Мла ден Вит ко вић и саи гра чи
не посу ста ју. Боре се за што
бољу пози ци ју пре почет ка бор -
бе за титу лу шам пи о на, па су
три јум фо ва ли и про шлог викен -
да, у прет по след њем колу првен -
ства. И што је нај ва жни је, свом
рива лу су вра ти ли дуг за изне -
на ђу ју ћи пораз у првом делу
сезо не: Мла дост –Та миш 71:78,
по четвр ти на ма 15:20, 18:16,
19:23 и 19:19.

Недељ ни дуел у дво ра ни
„Визу ра спо рт” у Бео гра ду није
имао посе бан резул тат ски зна -
чај, осим чиње ни це да су се
оба тима бори ла за што бољи

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

НАЈ БО ЉИ С НАЈ БО ЉИ МАКРОС СРЕ МА 
Чла но ви Атлет ског клу ба Пано -
ни ја из нашег гра да има ли су
вео ма запа жен наступ на тра -
ди ци о нал ном, три де сет осмом
„Кро су Сре ма”, који је одр жан
про шлог викен да у Инђи ји.

Ката ри на Њари и Урош Осто -
јин били су нај бр жи у сво јим
гру па ма, па су се оки ти ли нај -

сјај ни јим одлич ји ма. Хана Јара -
маз је зара ди ла сре бр ну меда -
љу, а над ме та ли су се и Ена
Шола ја, Ана Дра го је вић и
Дамјан Чикић.

СУПЕР-ЕНПИ
Субо ти ца је недав но била дома -
ћин тра ди ци о нал ног тур ни ра
под нази вом „Супер-енпи кара -
те куп 2018”, на којем се над -
ме та ло 1.250 бора ца из 75 клу -
бо ва из три на ест зема ља.

Чла но ви КК-а Омо љи ца осво -
ји ли су пет меда ља. Сре бр на
одлич ја су зара ди ли Алек сан дра

Жив ко вић, Филип Мит ков ски
и Петар Перић (два). Брон зе
су заслу жи ли: Милош Јова но -
вић, Јован Сте фа но вић, Алек -
сеј Велич ко вић, Раде и Алек са
Мар ко вић, Лазар Миле ко вић
и Вука шин Томић.

Одлич ни су били и так ми -
ча ри КК-а Куми те 013 из Банат -
ског Бре стов ца. Нај вред ни је тро -
фе је су осво ји ли: Маг да ле на

Анђе ло вић, Лука Крстић,
Душан Костић и Мате ја Цвет -
ко вић. Сре бром се оки ти ла
Јова на Пекић, а брон зе су зара -
ди ли Реља Тео фи ло вић, Вук -
сан Костић и Михај ло Анђел -
ко вић. 

АЛЕК СИ ЈА НАЈ БР ЖА
Тра ди ци о нал ни „Про лећ ни
крос”, на коме је уче ство ва ло
пре ко 500 чла но ва Вој не ака -
де ми је, ВМА, Сред ње струч не
вој не шко ле и Вој не гим на зи је,
одр жан је у сре ду, 28. мар та.

На део ни ци од 2.500 мета ра
атле ти чар ка Тами ша Алек си ја

Коцић, уче ни ца 48. кла се Сред -
ње струч не вој не шко ле, осво -
ји ла је злат ну меда љу у кон ку -
рен ци ји сени ор ки.

Алек си ја је била нај мла ђа
уче сни ца кро са, а тре ба под се -
ти ти да је на истом так ми че -
њу, у окто бру про шле годи не,
тако ђе осво ји ла нај вред ни ји
тро феј.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

пла сман. С овим пора зом, Мла -
дост у Супер ли гу ула зи са осмог
места, док се Тамиш бори за
четвр то или пето место. Уко -
ли ко Пан чев ци у послед њем
колу савла да ју Вршац, онда ће
сезо ну окон ча ти на четвр том
месту, без обзи ра на резул та те
Зла ти бо ра и Метал ца, који су
глав ни кон ку рен ти за висок

пла сман. Тамиш је бољи од
тима из Ваље ва у међу соб ном
ско ру, док је са Зла ти бо ром
изјед на чен, с тим да има бољу
кош-раз ли ку.

Тамиш је боље „отво рио”
утак ми цу про тив Мла до сти, а
оно што је било посеб но важно,
јесте пода так да су мом ци из
нашег гра да били вео ма пре -
ци зни с лини је сло бод них баца -
ња. Гости су има ли и пред ност
од осам пое на (8:16), али Мла -
дост није дозво ља ва ла да буде
пот пу но сло мље на и да се
побед ник реши већ у првом
делу сусре та.

Дома ћи кошар ка ши су у дру -
гој четвр ти ни заи гра ли агре -
сив ни је, а били су пре ци зни и
у поку ша ји ма за три пое на, па
су с две „трој ке” пре у зе ли вођ -
ство, а има ли су и пред ност од
пет пое на (29:24). Ипак, мом -
ци из нашег гра да нису се упла -
ши ли такве ситу а ци је. Врло
брзо су кон со ли до ва ли сво је
редо ве, раз и грао се Нема ња
Ђор ђе вић, који је сво јим пое -
ни ма умно го ме допри нео да
Тамиш на вели ки одмор оде с
пред но шћу – 33:36.

У дру гом полу вре ме ну мом -
ци Боја на Јови чи ћа заи гра ли
су мно го моти ви са ни је и агре -
сив ни је. Баш као и у неко ли ко
прет ход них утак ми ца, пау за је
иско ри шће на на нај бо љи начин,
па као да је из свла чи о ни це
иза шао неки дру ги, још моћ -
ни ји Тамиш. Иван Сми ља нић
је поно во имао свој дан, био је
нај е фи ка сни ји актер овог меча,
а кошар ка ши Мла до сти нису
има ли начи на да га зау ста ве.
Био је то пери од игре када су
Пан чев ци конач но и „пре ло -
ми ли” утак ми цу у сво ју корист,
јер коли ко год да су се тру ди -
ли, дома ћи кошар ка ши нису
има ли ни сна ге ни уме ћа за
пот пу ни пре о крет.

Тако је било и у послед њој
четвр ти ни. Кошар ка ши Тами ша
су дик ти ра ли тем по игре, држа -
ли су утак ми цу под кон тро лом и
нису оста вља ли дома ћи ни ма ни
грам наде да могу избе ћи пораз.

Тим из нашег гра да играо је
у саста ву: Нема ња Ђор ђе вић
(13 пое на), Нико ла Соча нац
(шест), Алек сан дар Илкић
(седам), Дани ло Лан гу рић,
Петар Бало вић, Мла ден Вит -
ко вић (пет), Дими три је Раи че -
вић (један), Иван Сми ља нић
(23), Сте фан Савић (пет),
Душан Кне же вић (12), Сте фан
Митро вић (шест пое на) и
Миљан Раден ко вић.

Послед њи меч у овој сезо ни
у Кошар ка шкој лиги Срби је
Тамиш игра у четвр так, 5. апри -
ла, у Хали спор то ва на Стре -
ли шту, про тив Вршца. У зави -
сно сти од исхо да овог дуе ла,
зна ће се и кона чан редо след
еки па, по осно ву кога ће бити
сачи њен и рас по ред утак ми ца
Супер ли ге, која почи ње 17.
апри ла.

У 23. колу Прве реги о нал не
лиге кошар ка ши Крис-кро са
савла да ли су еки пу Футо га са
86:77, по четвр ти на ма 28:18,
24:17, 16:16 и 18:26.

Дома ћа еки па је била вео ма
моти ви са на да забе ле жи побе -
ду, па је кре ну ла сило ви то од
самог почет ка утак ми це и већ
на полу вре ме ну је има ла 17
пое на пред но сти.

– Ово је важна побе да за нас.
Футог је сјај на еки па из врха
табе ле, која у свом саста ву има
одлич не иску сне, али и тален -
то ва не мла де игра че. Сва ка част
нашим мом ци ма на одлич ној
игри и у одбра ни и напа ду. Од
првог до послед њег мину та смо
води ли – рекао је Милош Сте -
па нов, тре нер Крис-кро са.

У наред ном колу Пан чев ци
госту ју у Срем ској Митро ви ци.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА МЛАДЕ КАРАТИСТЕ

ДЕЈАНИ ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

ПИО НИ РИ КРИС-КРО СА ПРВА ЦИ БАНА ТА

И СРЕ МА

После десет оди гра них кола у плеј-офу завр ше но је так ми -

че ње нај бо љих мла дих кошар ка шких еки па из Бана та и Сре -

ма. Пио нир ска еки па Крис-кро са, коју пред во ди тре нер Игор

Вуко вић, супер и ор но је, без пора за, осво ји ла прво место и

пла си ра ла се на завр шни тур нир Првен ства Вој во ди не, који

ће бити одр жан од 13. до 15. апри ла.

Поред еки пе из нашег гра да, над ме та ће се и: Спа р так из

Субо ти це, Жабаљ, Врбас, Омла ди нац из Нових Бано ва ца,

Борац из Стар че ва, Једин ство из Новог Бече ја и Ака де мик

из Србо бра на или Хај дук из Куле.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ОРК НИЖЕ ПОБЕДЕ



Прво так ми че ње на коме су чла но ви
ККК-а Пан че во уче ство ва ли ове годи -
не била је рега та у Бор чи, која је одр -
жа на у неде љу, 1. апри ла. Резул та ти
које су наши сугра ђа ни том при ли -
ком оства ри ли обе ћа ва ју добру сезо -
ну за каја ка ше с Тами ша.

Жетву меда ља запо чео је Дамјан
Томић у ком би но ва ном мини-кајак
четвер цу, осво јив ши злат но одлич је.
У кон ку рен ци ји пио ни ра Лука Стан -
чев ски је зау зео дру го место, а сре -
бром се оки ти ла и Маша Павло вић у
трци пио нир ских јед но се да на 500 м.
Нико ла Кеље вић је у над ме та њу кадет -
ских јед но се да тако ђе дру ги сти гао
на циљ, док су он и Вик тор Ста мен -

ко вић убе дљи во три јум фо ва ли у трци
дво се да на 500 м. Сени ор Дани ло
Жив ко вић оки тио се сре бром у јед -
но се ду и злат ним одлич јем у К2 зајед -
но с Нико лом Лев на ји ћем. Репре зен -
та тив ка Биља на Релић три јум фо ва ла
је у трци К1 на 200 м, а исти пла сман
оства ри ла је и у дво се ду. У мемо ри -
јал ној трци на 500 м Биља на је тако -
ђе осво ји ла побед нич ки пехар. Успех
на овој рега ти потвр дио је Дани ло
Жив ко вић осва ја њем сре бр не меда -
ље у К1 на 200 мета ра.

Так ми ча ри ККК-а Пан че во при пре -
ма ју се за Куп Срби је, који ће бити
одр жан наред ног викен да на Ади
Циган ли ји. А. Ж.

Првен ство Срби је у стре ли чар ству,
којим је окон ча на сезо на над ме та ња
у дво ра ни, одр жа но је Теме ри ну. Због
вели ког бро ја при ја вље них так ми ча -
ра, тур нир се одви јао два дана, а као
и увек, у вели кој кон ку рен ци ји, одлич -
не резул та те оства ри ли су и чла но ви
СК-а Пан че во. Клуб из нашег гра да је
на овом шам пи о на ту уче ство вао са
два де сет јед ним стре ли ча ром. Они су
осво ји ли број не меда ље, али и обо ри -
ли држав не рекор де.

Мило ван Вујић је у кате го ри ји вете -
ра на у гађа њу олим пиј ским сти лом
заслу жио нај сјај ни је одлич је, а три -
јум фо ва ла је и вете ран ска еки па из
нашег гра да, коју су, поред Мило ва -
на, сачи ња ва ли и Небој ша Сто ја но -
вић и Дра ган Брза ко вић. Са 1.529
кру го ва, тим СК-а Пан че во поста вио
је и нови рекорд Срби је. Сва ка част!

Злат ну меда љу је осво ји ла и Мари -
ја Љубин ко вић у гађа њу ком па унд сти -
лом, а исти успех су оства ри ли и кадет
Сте фан Кља јић и пио нир ка Ива Јакоб
у над ме та њу олим пиј ским сти лом.

Сре бр но одлич је зара дио је пио нир
Лазар Андре ев, а брон зе су заслу жи ли
Ана Вели ми ров и Бар ба ра Бекић, којој
је так ми че ње у Теме ри ну било и деби -
тант ски наступ у кари је ри. А. Ж.

Ненад Мадић, Вла ди мир Луко вић,
Давор Мило ше вић, Алек сан дар Гаври -
лов, Нико ла Крстић, Бојан Познић,
Лазар Пет ко вић и Саша Рај ко вић.

Као и у неко ли ко прет ход них сезо -
на, Бор цу је и ове годи не мало недо -
ста ја ло па да буде пот пу но кон ку -
рен тан за пла сман у супер ли га шко
дру штво. Ипак, за такав поду хват
потреб на је и већа подр шка реле -
вант них субје ка та у гра ду.

А. Живковић

али су побе ди бли жи били – Сме де -
рев ци. Дома ћин је у петом сету имао
чети ри меч-лоп те, али ни то му није
било довољ но за побе ду. Пред во ђе ни
Боја ном Позни ћем, одбој ка ши Бор ца
су смо гли сна гу да начи не вели ки
пре о крет и тако на нај леп ши начин
окон ча ју још јед ну сезо ну.

Тим из нашег гра да играо је у саста -
ву: Милан Зин до вић, Јован Кова чић,
Нема ња Миле тић, Бран ко Бурић,
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Дра ган 
Рада нов, 
рад ник у 
„Хиги је ни”:
– За викенд ћу
ради ти. Можда ћу у
неде љу, за Ускрс,
про ше та ти са женом
и децом.

Сне жа на Арсић,
меди цин ска
сестра:
– Пра знич не дане ћу
про ве сти с поро ди цом.
Нисмо сви на оку пу, јер
супруг ради у ино стран -
ству, али ћемо се потру -
ди ти да то надо ме сти мо
неким лепим ства ри ма,
на при мер дру же њем с
при ја те љи ма.

Мили ца 
Мило са вље вић,
нови нар ка:
– Бићу у кру гу поро -
ди це, а можда ћу
сутра дан оти ћи и на
неки излет, пошто
се на дру ги дан
Вас кр са не ради.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

При зор

Сен ке пли ва ју.

    Сто ли це спа ва ју.

    Соли те ри побе го ше.

    Жива огра да доми ни ра.

    Лам пе кули ра ју. Ето при зо ра!

    Али то је само јед на пер спек ти ва. Туђа.

    Мораш увек да имаш сво ју.

    Да би сам себе пре по знао и како ваља опи сао.

Град ски

Згра де у поза ди ни.

    Бре зе поре ђа не по ПС-у.

    (За оне мало мла ђе пре вод: ПС, пра ви ло слу жбе у ЈНА.)

    И боро ви, на свом месту.

    Кафић.

    Ауто мо бил.

    Асфалт.

    Све то зајед но делу је баш град ски.

Увек
Игра ли ште. И деца на њему.

    Клу пе. И баку те и деки це на њима.

    Ко уме леп ше да се игра?

    Јед но став но пита ње, на које је ком пли ко ва но одго во ри ти.

    Игра је неиз о став ни део сва ко дне ви це.

    Сва чи јег живо та.

    И твог.

    Играј се. Увек!

Две побе де за крај 
шам пи о на та

Борац бољи од новог
супер ли га ша

Спу ште на је заве са на још јед ну сезо -
ну у Првој лиги за одбој ка ше. Борац
из Стар че ва је шам пи о нат окон чао
на тре ћем месту, иза новог супер ли -
га ша из Ваље ва и дру го пла си ра ног
Пар ти за на, са ско ром од седам на ест
побе да и пет пора за. Резул тат за
пошто ва ње, нема шта! Поред тога,
Борац је једи ни тим који је успео да
савла да шам пи о на, еки пу ВА-014, и
то оба пута!

Дуел изме ђу Ваље ва ца и Стар че ва -
ца оди гран је у сре ду, 28. мар та, у
Хали спор то ва на Стре ли шту. Био је
то прет по след њи меч у сезо ни, а Борац
је три јум фо вао и више него убе дљи во
– 3:0, по сето ви ма: 25:15, 25:16 и 25:17.

У послед њем колу мом ци које пред -
во ди тре нер Душан Јовић госто ва ли
су у Сме де ре ву, где су одме ри ли сна -
гу са исто и ме ним дома ћим тимом.
Иако није имао резул тат ски зна чај,
овај сусрет је био вео ма зани мљив и
неиз ве стан до самог кра ја. Борац, као
један од три на ест нај бо љих клу бо ва у
Срби ји, успео је да окон ча сезо ну на
три јум фа лан начин: Сме де ре во –Бо рац
2:3, по сето ви ма: 21:25, 25:17, 23:25,
25:22 и 15:17.

Давор Мило ше вић и њего ви саи -
гра чи води ли су два пута у сето ви ма,

ПОГЛЕД ПРЕ КО МЕЖЕ

ФИНИШ СЕЗО НУ УКРА СИО

КАЈА КА ШИ ПАН ЧЕ ВА ДОБРО СТАР ТО ВА ЛИ

НОВА СЕЗО НА ПОЧЕ ЛА У БОР ЧИ

ДРЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У СТРЕ ЛИ ЧАР СТВУ

И ТИТУ ЛЕ И РЕКОР ДИ!


