
про на ћи још лока ци ја и пози ва ју гра -
ђа не да, уко ли ко има ју нека сазна ња,
оба ве сте Мини стар ство за зашти ту
живот не сре ди не.

Про пуст за про пу стом
Пре ма сазна њи ма „Пан чев ца”, до откри -
ва ња ових спор них лока ци ја дошло је
у окви ру опсе жних истра жних рад њи
које спро во ди Поли циј ска упра ва Пан -
че во у сарад њи са еко ло шким инспек -
циј ским слу жба ма, а по нало гу основ -
ног тужи о ца. Наи ме, по при ја ви одго -
вор ног лица „Петро хе ми је” покре ну та
је опсе жна истра га због про пу ста запо -
сле ног у петро хе миј ском гиган ту, који
је мимо зако на омо гу ћио да се опа сан
отпад пре да фир ми „Еко 21” на даљи
трет ман – реч је о 50 тона вео ма штет -
не мате ри је коју је та фир ма, реги стро -
ва на у Али бу на ру, мора ла да изве зе у

ино стран ство уз уго во ре ну нов ча ну
надок на ду. Како вла сник фир ме и њего -
ви сарад ни ци нису успе ли да обез бе де
дозво лу Мини стар ства за зашти ту
живот не сре ди не за оба вља ње делат -
но сти изво за опа сних мате ри ја, 50 тона
теч ног угљо во до нич ног остат ка из
„Петро хе ми ји не” фабри ке за про из -
вод њу син те тич ког кау чу ка у Еле ми -
ру, уме сто у Руму ни ји, завр ши ло је
прво у Белој Цркви, а потом у Новом
Саду, где је и сада при вре ме но ускла -
ди штен.

Став држа ве јасан
Ова сазна ња нашег листа потвр ди ли
су мини стар Горан Три ван, као и тужи -
лац Основ ног тужи ла штва у Пан че ву
Алек сан дар Ђор ђе вић, у сво јим изја -
ва ма датим нови на ри ма срп ских
редак ци ја који су тог дана били на

Хроника
Пацијенткиње су

одлучиле: доктор

за десетку!

» страна 8

цена 40 динара

Политика

Ђинђић убијен, не зна

се ко је наручилац

» страна 4

Друштво

Ново рухо Дома

омладине

» страна 6

Хроника

Међу наркоманима и

малолетници

» страна 10

Село

Још увек (само) једно

од четири

» страна 11

Култура

Нова ера групе „Ван

Гог”

» страна 12

Фото-репортажа

„Грување” за помоћ у

Милошевом лечењу 

» страна 29

Спорт

Дерби припао

срећнијем тиму

» страна 31
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Фир ма „Еко 21” под
лупом поли ци је 
и тужи ла штва

Три ван: „Ово је зло чин
нај го ре врсте!”

За тро шко ве сана ци је око
150.000 евра

На лока ли те ту у Пан че ву, на пла цу уз
Ново се љан ски пут и међу на род ну пру -
гу ка Руму ни ји, про на ђе но је пре ко
100 тона непо зна те суп стан це у бура -
ди ма и вели ким пла стич ним мобил -
ним резер во а ри ма, која пре ма првим
про це на ма инспек циј ских орга на
поти че од кори шће ног уља и оста та -
ка теч ног гори ва. Због осно ва не сум -
ње да је реч о потен ци јал но опа сном
отпа ду, по нало гу пан че вач ког Основ -
ног јав ног тужи ла штва, струч ња ци
Инсти ту та за јав но здра вље из Бео -
гра да оба ви ли су узор ко ва ње сум њи -
вог садр жа ја. Истог дана извр шен је
уви ђај на још два места у јужном
Бана ту: у јед ној кући у Пан че ву и у
обли жњем селу Бава ни шту, где су у
тунел ским пећи ма ста ре цигла не про -
на ђе на скри ве на бурад.

Обе лока ци је су пове за не с фир -
мом „Еко 21”, реги стро ва ном за упра -
вља ње опа сним отпа дом (трет ман и
одла га ње). На пла цу у Пан че ву про -
на ђе не су и спе ци ја ли зо ва не маши -
не, те сто га над ле жне слу жбе осно ва -
но сум ња ју да је вла сник пре кр шио
закон и да је на овом про сто ру „наме -
ша вао теч ни опа сан отпад у био-дизел
или неки дру ги енер гент”. Над ле жни
прет по ста вља ју да ће током „чешља -
ња” посло ва ња ове фир ме заси гур но

ОТКРИ ВЕ НА НЕЛЕ ГАЛ НА ДЕПО НИ ЈА ОПА СНОГ ОТПА ДА НА НОВО СЕ ЉАН СКОМ ПУТУ?!

ПРИ МЕР УНИ ШТА ВА ЊА СОП СТВЕ НЕ ЗЕМЉЕ
спор ној лока ци ји на Ново се љан ском
путу.

Мини стар Горан Три ван, у прат њи
тужи о ца Алек сан дра Ђор ђе ви ћа и нови -
нар ских еки па, оби шао је про стор на
којем се неле гал но скла ди ште мате -
ри је за које се оправ да но сум ња да
могу угро зи ти живот ну сре ди ну и здра -
вље људи. Том при ли ком је изја вио:

– Пре ма првим про це на ма, на скан -
да ло зан начин се сусре ће мо са пре ко
сто ти ну тона опа сног отпа да за који
се може оправ да но прет по ста ви ти да
је опа сан по живот ну сре ди ну и здра -
вље људи. Ово је поно во зло чин нај -
го ре врсте пре ма соп стве ној држа ви,
гра ђа ни ма и нама сами ма. Про блем
неза ко ни тог одла га ња отпа да тра је
више годи на, али томе мора доћи
крај. Пре и спи та ће мо рад свих пред у -
зе ћа која има ју дозво ле за упра вља ње
отпа дом, јер је очи глед но да се нека
од њих не при др жа ва ју про пи са. Нул -
та је тач ка толе ри са ња за оне који
крше закон и угро жа ва ју здра вље и
живо те људи. Уко ли ко неко од њих
крши про пи се, дозво ле ће бити оду -
зе те. У томе ћемо бити ригид ни.

Поред тога, мини стар Три ван је наја -
вио да ће Мини стар ство за зашти ту
живот не сре ди не тра жи ти од над ле жних
инсти ту ци ја у држа ви да се ова кав облик
еко ло шког зло чи на тре ти ра мак си мал -
но стро го и да се истра жни и суд ски
поступ ци дове ду до кра ја. Како је иста -
као, пошто ва ње зако на и аде кват на казне -
на поли ти ка су кључ и суштин ски одго -
вор на то како ћемо успе ти да се избо -
ри мо са овим више де це ниј ским про -
бле мом, који непо сред но угро жа ва нај -
зна чај ни је при род не и живот не ресур се
држа ве – земљи ште, воду, ваздух, здра -
вље и без бед ност гра ђа на.

» Наставак на страни 7
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Неговање битних 
вредности
» страна 9

Лепљива лопта 
освојила град
» страна 30

ДОЛИНА



Инте ре со ва ло нас је и како одго -
вор ни у тој фир ми комен та ри шу то
што су неки наши сугра ђа ни оште ти -
ли ауто мо би ле возе ћи пре ко рупа које
су наста ле због лоше чишће них ули -
ца и да ли се неко од воза ча који су
има ли тај про блем јавио „Вој во ди на -
пу ту –Штра ба гу” са зах те вом за
одште ту.

У тој фир ми су игно ри са ли и ово
пита ње. У крат ком одго во ру који су
посла ли нашој редак ци ји писа ло је
само да „сва пита ња про сле ди мо Град -
ској упра ви Пан че ва, као упра вља чу
општин ских путе ва”. Чему ова ква
реак ци ја? Чита о ци ма оста вља мо да
сами закљу че да ли смо пита ли нешто
стра шно и да ли смо тра жи ли да нам
буде пре до че но нешто што би тој фир -
ми могло да угро зи посло ва ње.

Због ове безразложне  тајновито-
сти „Панчевац” ће се обратити
поверенику за информације од јавног
значаја Родољубу Шабићу.

Ево и обја шње ња због чега нас је
инте ре со ва ло да ли је „Вој во ди на пу ту –
-Штра ба гу” неки возач тра жио одште -
ту. Уко ли ко ових дана у Скуп шти ни
Срби је буде усво јен Закон о изме на -
ма и допу на ма Зако на о без бед но сти
сао бра ћа ја, фир ме које су заду же не
за одр жа ва ње путе ва више неће моћи
да, као до сада, про ла зе без казни ако
се на некој сао бра ћај ни ци поја ве
удар не рупе, или ако се на њој дого -
ди сао бра ћај на несре ћа због лошег
одр жа ва ња пута.

Ако се деси нешто од тога, биће
кажња ва не не само фир ме које су

тзв. упра вља чи путе ва (пред ви ђе не
казне од 300.000 до 2.500.000 дина -
ра) већ и њихо ви дирек то ри (пред -
ви ђе не казне од 20.000 до 200.000
дина ра).

Посеб но је важно то што ће и воза -
чи који оште те сво је ауто мо би ле због
лоше одр жа ва них ули ца и путе ва
моћи да тра же обе ште ће ње. Они то
могу већ сада, на осно ву Зако на о јав -
ним путе ви ма, који је усво јен 2005.
годи не. То је јасно про пи са но чла ном
15 тог зако на, у коме пише:

„Упра вља чи јав них путе ва дужни
су да обез бе де њихо во трај но, непре -
кид но и ква ли тет но одр жа ва ње и
зашти ту, као и несме та но и без бед но
одви ја ње сао бра ћа ја на њему. Упра -
вља чи јав них путе ва одго ва ра ју за
ште ту која наста не кори сни ци ма јав -
ног пута због њихо вог небла го вре ме -
ног и нео д го ва ра ју ћег одр жа ва ња”.

Међу тим, без обзи ра на то што је
ова одред ба недво сми сле на и јасна,
напла та одште те за оште ће ња на
ауто мо би ли ма због рупа или нео чи -
шће ног сне га иде врло тешко у прак -
си. Она не може ни да поч не уко ли ко
возач који тра жи сво ја пра ва не зна
ко је упра вљач пута на коме је оште -
тио свој ауто мо бил.

У нашим меди ји ма су више пута
обја вљи ва ни саве ти сао бра ћај них
струч ња ка воза чи ма који желе да тра -
же одште ту да их адми ни стра тив ни
про бле ми не обес хра бре и да буду
упор ни у томе.

М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Домине, брод, базен... Али лепо је.

У Улици Стевана Шупљикца, сваког дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 16. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Јован Дучић

Спа со но сна искра
Један је од нај бру тал ни јих „јаха ча апо ка лип се” дана шњи це. Тај под -
му кли зли ко вац кори сти сва ку могућ ност да се нео па же но уву че у
све више орга ни за ма нагри зе них на раз не начи не, али не пре за ни
од тога да се устре ми и на оне мла де и здра ве. А када уђе, тешко га
је раз от кри ти. Нажа лост, то обич но буде пре ка сно, јер дотле је већ
оба вио глав ни посао; спре ман је да хала пљи во пусто ши и јако га је
тешко зау ста ви ти у уби стве ном похо ду. Поне кад само пука сре ћа
може пред у пре ди ти коб ни исход, прем да има и дру гих начи на, који
под ра зу ме ва ју бес по штед ну бор бу. Али некад, шта год ура ди ли,
ништа не гаран ту је пози ти ван исход...

Уоста лом такав је и сам живот. Нико ти ништа не гаран ту је. Данас
јеси, сутра ко зна где си... По тој логи ци, мал те не, никад у живо ту не
смеш се у пот пу но сти опу шта ти, јер увек посто ји веро ват но ћа да те
стре фи неки „гром из ведра неба”.

Е, то је оно што мно ге дово ди у без из лаз када се суо че с поме ну -
тим „јаха чем”. Баш та пре о пу ште ност. Поми сле, па неће ваљ да
мене?! И онда буде пре ка сно...

Зато је од живот ног зна ча ја сачу ва ти ту нео п ход ну, пре вен тив ну
дозу опре за и ако желиш добро себи, а тиме и они ма који ма је до
тебе ста ло, не смеш се пре ви ше опу шта ти, запу шта ти и залу та ти у
ћор со как.

Али ни тада пре да ја не дола зи у обзир. Ника ко! Није у скла ду са
ово зе маљ ским посту ла ти ма. Наро чи то када се ради о бор би про тив
боле сти каква је рак, у којој нема уста но вље них јасних пра ви ла. Да
није тако, била би неу по ре ди во лак ше изле чи ва. При том, та бор ба је
више слој на. Попут неког свет ског рата, води се на више фрон то ва
исто вре ме но – пси хич ком, мен тал ном, физич ком, мета фи зич ком...

Из тог раз ло га нео п ход на је апсо лут на усред сре ђе ност. Сва ки атом
тре ба да буде мак си мал но упрег нут, али да, с дру ге стра не, ника ко
не буде пре на пет, како не би дошло до кида ња.

Том пре ве ја ном про тив ни ку вра шки је тешко наћи сла бу тач ку.
Јед но став но, мора се бори ти свим сред стви ма, и кон вен ци о нал ним
и алтер на тив ним, али опет наћи пра ву меру и про ни ћи у то докле
све те ком би на ци је пома жу, а ода кле одма жу. А то је инди ви ду ал -
но...

Оно што је сигур но – у тој бор би сва ка (и сва чи ја) помоћ је добро -
до шла. Сва ка реч раз у ме ва ња. Сва ка искра љуба ви...

На несре ћу, живи мо у таквом вре ме ну и про сто ру да смо при лич -
но изгу би ли осе ћај за дру ге или ти емпа ти ју, соли дар ност, хума ност...
Све чешће смо себич ни и само жи ви. Као да већ сутра то не може да
се дого ди нама сами ма или неком бли жњем. Реа гу је мо гото во само
кад нам пошаст заку ца директ но на вра та. Реч ју – огу гла ли смо.

Али ни то не тре ба суви ше да чуди с обзи ром на то на каквом
месту живи мо. Наро чи то када је реч о изло же но сти кар ци но му. Иако
не посто је ника кве зва нич не ста ти сти ке, које би пре ци зно опи са ле
ситу а ци ју по том пита њу у нашем окру же њу, поо дав но је јав на тај на
да живи мо у под руч ју са знат но изра же ни јим фак то ром ризи ка. Пре -
ма при ча ма с разних стра на, а наро чи то они ма које допи ру из инсти -
ту ци ја над ле жних за лече ње таквих опа ких боле сти, сва је (не)при -
ли ка да спа да мо међу нај у гро же ни је у земљи, уз још, евен ту ал но,
Бора не, Ужи ча не, Ваљев це... Поред гло бал ног зага ђе ња, неке наше
фабри ке су латен тан извор боле сти, а иако никад до кра ја није дока -
за но, чак ни озбиљ ни је истра же но, на то је као уље на ватру дошло
бом бар до ва ње.

Сто га, дра ги Пан чев ци, по све му суде ћи у слич ном смо сосу, па
буди мо оно што људе чини хума ним бићи ма, јер у љуба ви је наша
нај ве ћа сна га и моћ, том петом еле мен ту или чароб ном елик си ру.
Али да бисмо је при ми ли, мора мо и да је даје мо. И то без ре зер вно.
Иона ко је то неис тро шив ресурс. Има га више и од самог сун ца.

Но поне кад нам је толи ко тешко да је иси ја ва мо, а све до ци смо
коли ко је све више оних који ма је насу шно потреб на.

Раз ми сли те, можда је баш наша искра љуба ви та спа со но сна кап
која ће неког изба ви ти и пре суд но допри не ти да побе ди чак и у тако
муко трп ној бор би као што је она про тив опа ке боле сти...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић

Несхва тљи ва 
тај но ви тост 

Панчевац је недавно имејлом упутио
неколико питања фирми „Вој во ди на -
пу т –Штра ба г”.

ЧУВАЈ СЕ ОНО ГА КОЈИ ПОРУ ЖНИ КАДА СЕ СМЕ ЈЕ.



У децем бру одр жа но
увод но вече под
нази вом „Заво ђе ње” 

Улаз на дога ђај 
бес пла тан

У чита о ни ци Град ске библи о -
те ке Пан че во у петак, 16. мар -
та, од 19 сати, биће одр жа на
мани фе ста ци ја „Јед на књи га –
један град”, која је ове годи не
посве ће на књи зи Ласла Веге ла
„Бал кан ска лепо ти ца или Шле -
ми ло во копи ле”. На вече ри под
нази вом „Кале и до скоп панон -
ских сен ки: Игра иден ти те та у
рома ну ’Бал кан ска лепо ти ца или
Шле ми ло во копи ле’” уче ство -
ва ће аутор Ласло Вегел, кул ту -
ро лог Алек сан дра Ђурић Боснић
и књи жев на кри ти чар ка Вла ди -
сла ва Гор дић Пет ко вић.

Роман Ласла Веге ла „Бал -
кан ска лепо ти ца или Шле ми -
ло во копи ле” гово ри о исто -
ри ји јед не ново сад ске поро ди -
це. При ча о њој почи ње кра -
јем прве деце ни је 20. века и
завр ша ва се почет ком 21. века
– она пока зу је апсурд ност
поро дич не при че јед не наци -
о нал не мањи не, при по ве да ју -
ћи о пара лел ним живо ти ма
деде (Јанош Шле мил) и њего -
вог уну ка (Ференц Шле мил).
Пре зи ме Шле мил ука зу је на
глав ног јуна ка рома на „Шле -
мил” Адел бер та фон Хами соа,
међу тим док је глав ни про -
блем Хами со о вог јуна ка губи -
так соп стве не сен ке, про та го -
ни сте рома на Ласла Веге ла
бри не то што има ју више сен -
ки, у рома ну има ју више име -
на (Јанош, Јохан, Јован, одно -
сно Ференц, Фра ња, Франц) и
носи о ци су више иден ти те та
(мађар ског, немач ког, срп ског).
Такву суд би ну им наме ћу исто -
риј ске олу је које гене ри шу
непре ста не про ме не вла сти на
тим етнич ки шаро ли ким про -

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.zavodpancevac.rs, као
и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин

УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА

+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин

Прегледе обавља 

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

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПОД ВОД НА ИЗЛО ЖБА НА БАЗЕ НУ

Заро ни и гле дај
На пан че вач ком
базе ну у неде љу, 11.
мар та, одр жа на је
под вод на изло жба
фото гра фи ја под
нази вом „Заро ни и
гле дај”, у орга ни -
за ци ји рони лач ког
клу ба СДТ „Свет
роње ња”, а коју су
при ре ди ли ауто ри
– рони о ци Ива на
Орло вић Крањц и
Јанез Крањц.

Про је кат, који је
помо гла Град ска упра ва Пан -
че ва, састо јао се из две цели -
не – изло жбе фото гра фи ја у
холу и изло жбе која је била
поста вље на у базе ну.

Ово је била још јед на при -
ли ка да сто ти нак заин те ре со -
ва них гра ђа на Пан че ва стек -

не прва рони лач ка иску ства
и дожи ви неве ро ва тан осе ћај
„леб де ња” под водом. На изло -
же ним фото гра фи ја ма могле
су се виде ти под вод не сце не
из мора сни мље не широм све -
та, али и зани мљи ви сусре ти
с под вод ним ста нов ни ци ма
језе ра у Срби ји.

КЊИ ЖЕВ НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У БИБЛИ О ТЕ ЦИ

ЈЕД НА КЊИ ГА – ЈЕДАН ГРАД

коор ди на тор ново сад ске кан -
це ла ри је Фон да за отво ре но
дру штво. Од 2002. годи не живи
од свог књи жев ног рада.

Члан је Дру штва књи жев ни -
ка Вој во ди не, Дру штва лепе
књи жев но сти (Мађар ска), Срп -
ског ПЕН цен тра и Саве за
нови на ра Мађар ске. На срп -
ски језик пре ве де но је више
њего вих дела: „Мемо а ри јед -
ног макроа” (роман, пре вео
Алек сан дар Тишма, 1969);
„Дупла екс по зи ци ја” (роман,
пре вео Радо слав Миро са вљев,
1983); „Паре не за” (роман, пре -
вео Радо слав Миро са вљев,
1987); „Одри ца ње и опста ја -
ње” (есе ји, пре вео Арпад Виц -
ко, 1986); „Абра ха мов нож”
(позо ри шни есе ји, сту ди је, пре -
вео Арпад Виц ко, 1987);
„Екхар тов прстен” (роман, пре -
вео Радо слав Миро са вљев,
1990); „Живот на рубу” (есе ји,

пре вео Арпад Виц ко, 1992);
„Вит ген штај нов раз бој” (днев -
нич ки есе ји, пре вео Арпад Виц -
ко, 1994); „Вели ка сред њо и -
сточ но-европ ска гозба сту па у
пикар ски роман” (роман, пре -
вео Арпад Виц ко, 1996); „Без -
дом ни есе ји” (сабра ни есе ји,
пре вео Арпад Виц ко, 2002);
„Exterritorium: сце не с кра ја
миле ни ју ма” (роман, пре вео
Арпад Виц ко, 2002); „Испи си -
ва ње вре ме на, у међу вре ме ну”
(днев нич ке беле шке 2000–
2002, пре вео Арпад Виц ко,
2003); „Јуди та и дру ге дра ме”
(дра ме, пре вео Арпад Виц ко,
2005); „Нео план та или Обе ћа -
на земља” (роман, пре вео
Арпад Виц ко, 2014); „Испа -
шта ње или при че из доњих
пре де ла” (есе ји, пре вео Арпад
Виц ко, 2016).

М. Марић Величковић

сто ри ма. „Бал кан ска лепо ти -
ца или Шле ми ло во копи ле” је
дра ма људи који ма су иден ти -
те ти били намет ну ти, али је
ујед но и исто риј ска фре ска
јед ног руб ног под руч ја Евро -
пе, сли ка јед не епо хе и анам -
не за јед не боле сти.

Ласло Вегел је про зни и драм -
ски писац, есе ји ста и кри ти -
чар. Рођен је у Србо бра ну 1941.
годи не. Сту ди рао је мађар ски
језик и књи жев ност на Уни вер -
зи те ту у Новом саду и фило зо -
фи ју на Уни вер зи те ту у Бео -
гра ду. Био је нови нар, члан
редак ци ја ново сад ских часо пи -
са „Uj Symposion” и „Поља”,
загре бач ког „Про ло га”, глав ни
уред ник ново сад ске „Три би не
мла дих”, уред ник субот њег кул -
тур ног додат ка листа „Мађар
со”, дра ма тург на Теле ви зи ји
Нови Сад, стал ни позо ри шни
кри ти чар листа „Поли ти ка” и

Петак, 16. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

Пре ми је ра коме ди је „Кова чи”
(„Fierarii”) Пан чев ца Мило ша
Нико ли ћа, у режи ји Хора ци -
јуа Мала је леа, биће одр жа на у
позо ри шту „Коме ди ја” у Буку -
ре шту („Teatrul de comedie”) у
петак, 23. мар та.

У пред ста ви игра ју вели ка -
ни румун ског позо ри шта: Хора -
ци ју Мала је ле, Маја Мор ген -
штерн, Геор ге Миха и ца, глу -
мац и дирек тор позо ри шта
„Коме ди ја”, и у алтер на ци ји
Вален тин Тео до си ју и Мир ча
Русу. Глав на зве зда је Маја Мор -
ген штерн, добит ни ца европ ске
филм ске награ де за глу му, која
је про шле годи не има ла част
да у Грч кој игра Меде ју.

Ово је тре ћа постав ка „Кова -
ча” реди те ља Мала је леа. Прва
је била пре осам на ест годи на у

буку ре штан ском позо ри шту
„Нота ра”, под нази вом „Гла ва
на наков њу”, а дру га пре две
годи не у позо ри шту „Ари јел”
у гра ду Рам ни ку Вал ча, под
нази вом „Изме ђу чеки ћа и

нако ва ња”. Овај комад игра ла
су још два румун ска позо ри -
шта – у гра ду Бузау, под ори -
ги нал ним насло вом „Fierarii”,
и гра ду Све ти Ђор ђе, под нази -
вом „Руком на чеки ћу”.

У позо ри шти ма у Руму ни ји
„Кова чи” су нај и гра ни ји срп -
ски драм ски текст. Напи са ни
су за Срп ско народ но позо ри -
ште из Новог Сада, а пре ми -
јер но су игра ни 1992. годи не.
У Народ ном позо ри шту у Бео -
гра ду на репер то а ру су већ пет -
на ест годи на.

Пре пре ми је ре у Буку ре шту
пред ста ва позо ри шта „Коме -
ди ја” игра на је у румун ским
гра до ви ма у Бра шо ву, Кон стан -
ци, Кра јо ви, Јаши ју, Ора деи,
Пите шти ју и Клу жу, а 19. мар -
та игра ће се у Наци о нал ном
позо ри шту у Теми шва ру. У
позо ри шту „Коме ди ја” у Буку -
ре шту, поред глав не пре ми је -
ре, зака за не су још две: 22. и
24. мар та.

М. М. В.

„КОВА ЧИ” МИЛО ША НИКО ЛИ ЋА

Пре ми је ра срп ске коме ди је у Буку ре шту

Нашој сугра ђан ки, четво ро го -
ди шњој Лоли Меде ни ци, обо -
ле лој од цере брал не пара ли зе,
потреб на је нов ча на помоћ за
лече ње. Сестре бли зна ки ње
Лола и Зоја су пре вре ме но рође -
не. Дола зак на свет у 28. неде -
љи труд но ће на Зоју није оста -
вио ника кве после ди це, али је
код Лоле, нажа лост, дошло до
оште ће ња цен трал ног нер вног
систе ма и, самим тим, успо ре -
ног пси хо мо тор ног раз во ја.

У првој годи ни живо та код
Лоле су се јави ли епи леп тич -
ни напа ди, инфан тил ни спа -
зми и Вестов син дром, који се
данас држе под кон тро лом уз
помоћ леко ва. Лоли су дијаг -
но сти ко ва не цере брал на пара -

ли за и зао ста лост у инте лек ту -
ал ном раз во ју и гово ру. Девој -
чи ца не може да хода и нема
раз ви је ну моћ гово ра. Да би
про хо да ла, нео п ход не су јој
раз не вежбе и тера пи је, за које
су потреб на вели ка месеч на
финан сиј ска издва ја ња.

Сви они који желе да помог -
ну Лоли, могу то учи ни ти пре -
ко фон да ци је „Подр жи живот”,
тако што ће посла ти СМС с
било којим садр жа јем на број
5757. Са сва ком посла том пору -
ком дони ра те износ од 100
дина ра. Новац се може упла -
ти ти и на рачун Лоли ног оца
Дра гу ти на Меде ни це, а број је
160-5810200046633-03.

Д. К.

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ ЧЕТВО РО ГО ДИ ШЊОЈ ПАН ЧЕВ КИ

Помо зи мо Лоли да про хо да
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ФОТО: ЈУДИТ КАЛИНЕСКУ

Детаљ с уводне вечери



Како су чла но ви ГО Две ри
рекли на кон фе рен ци ји за нови -
на ре, наста је све већи про блем
пар ки ра ња вози ла у насе љу
Сода ра, посеб но у Морав ској и
Вар дар ској ули ци. Пре пола
века није било толи ко вози ла,

па је пред ви ђен про стор за пар -
ки ра ње у скла ду с тада шњим
усло ви ма.

Међу тим, с вре ме ном се број
вози ла пове ћао. Про блем је у
томе што су сви они који „изви -
се” за пар кинг-место сва ко днев -
но изло же ни писа њу казни Кому -
нал не поли ци је. Ову ситу а ци ју
кори сти и „паук”, који често

одно си вози ла из те зоне, па чак
и из Морав ске ули це, испред
бро ја 11, уз ивич њак на коло во -
зу где је испре ки да на лини ја.

Чла но ви Две ри веру ју да
сугра ђа ни не пар ки ра ју вози ла
на опи са ни начин из неког хира

или због баха то сти, већ да су
на то при ну ђе ни због недо стат -
ка пар кинг-места. Они се пита -
ју коли ко дуго ће још воза чи
са Сода ре стра хо ва ти од „пау -
ка” и Кому нал не поли ци је и
закљу чу ју да реша ва ње овог
про бле ма зави си првен стве но
од ажур но сти над ле жних
инсти ту ци ја, које га игно ри шу.

Чланови ГО Демократске
странке су 12. марта, на дан
када је 2003. године извршен
атентат на тадашњег премије-
ра и председника те партије
Зорана Ђинђића, положили
цвеће на спомен-плочу на тргу
који носи његово име. На њој
стоје Ђинђићеве речи: „Гледај-
те у будућност, тамо ћемо се
срести ви и ја”.

Почаст му је на исти начин
одао и велики број Панчевки и
Панчеваца.

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

Од три на е сто ро 
опту же них за атен тат
на пре ми је ра, само
пето ро је било 
при сут но у суд ни ци

Пре ми јер Зоран Ђин ђић уби -
јен је 12. мар та 2003. Пово дом
пет на е сто го ди шњи це од атен -
та та, „Гра ђа ни у акци ји” и Гра -
ђан ска акци ја Пан че во одр жа -
ли су 7. мар та у „Купеу” три -
би ну „15 годи на тра га ња за
исти ном”. Гово ри ли су Ђин ђи -
ћев при ја тељ и шеф каби не та
у пери о ду од 1996. до 2001.
годи не Сини ша Нико лић, адво -
кат Сеад Спа хо вић и нови нар -
ке „Поли ти ке” Доро теа Чар нић
и Алек сан дра Панић Петровић,
аутор ке књи ге „Про цес КП 5/03
– Уби ство Зора на Ђин ђи ћа”.
Моде ра тор раз го во ра био је
нови нар Ненад Жив ко вић.

Теме су биле дога ђа ји пре и
после уби ства Зора на Ђин ђи -
ћа, а деце ни ју и по од тог стра -
шног дога ђа ја поли тич ка поза -
ди на и даље није позна та.

Посту пак – 
пред из бор на кам па ња
Пре, нажа лост, успе шног атен -
та та било је неко ли ко поку ша -
ја да се с поли тич ке и живот не
сце не укло ни први демо крат -
ски иза бра ни пре ми јер. О Ђин -
ђи ће вој без бед но сти гово рио је
Сини ша Нико лић:

– Први пут је пре да мном
испо љио боја зан за свој живот
месец дана пре уби ства, током
јед ног нашег нефор мал ног раз -
го во ра. Седе ли смо у каби не ту
када је наи шао његов савет ник
за без бед ност Јању ше вић и
нешто му рекао, и то тихо да ја
не чујем. Зоран је потом почео
да виче на њега: „Како то нисте
ура ди ли? Јесам ли рекао да то
тре ба да се завр ши?” Кад је
Јању ше вић иза шао, про мр мљао
је: „Уби ће ме због ових”.

Нико лић је опи сао и сам дан
уби ства пре ми је ра и хаос који
је настао у Вла ди након тога.

– Одмах сам поми слио да ће
истра га бити про бле ма тич на.
Јер, Зора нов возач се нала зио
тач но пре ко пута ула за где је
Ђин ђић уби јен, на десет мета -
ра од места где је пре ми јер
пао, чуо је два пуц ња, видео
све, а нико га никад није позвао
да све до чи – казао је Нико лић.

Жив ко вић је при чао о поли -
тич ким при ли ка ма после 12.
мар та 2003: о ван ред ном ста њу,
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Око 90 одсто уби ста ва која се деша ва ју на овим про сто ри ма
је у вези са дро га ма. Срп ска поли ци ја вео ма успе шно ради,
али мора да се још више пове же са стра ним коле га ма како
би раз ме на инфор ма ци ја изме ђу њих била још боља.

(Мар ко Ницо вић, члан Свет ске асо ци ја ци је 
шефо ва поли ци је)

* * *
Покрет соци ја ли ста подр жа ва ини ци ја ти ву за поди за ње спо -
ме ни ка Сло бо да ну Мило ше ви ћу у Бео гра ду и осу ђу је наја ве
да ће он бити сру шен. Они који су пали ли и пљач ка ли Скуп -
шти ну Срби је и дивља ли ули ца ма 5. окто бра данас би да
опет пале и руше. Међу тим, мора ју да схва те да је Срби ја
сада озбиљ на и уре ђе на држа ва у којој се 5. окто бар више
ника да неће поно ви ти.

(Ђор ђе Комлен ски, шеф посла нич ке гру пе Покре та 
соци ја ли ста у Скуп шти ни Срби је)

* * *
После чети ри годи не Дра ган Ђилас се вра тио у поли ти ку и
нов цем, мар ке тин шким актив но сти ма и ути ца јем на део
меди ја успео је да убе ди демо крат ски ори јен ти са не бира че
да је он добар и пра ви, а да је Демо крат ска стран ка, чији је
био пред сед ник, нева ља ла и зло че ста. Демо крат ску стран ку
није пора зио Алек сан дар Вучић, него новац, мар ке тинг и
Дра ган Ђилас.

(Ака де мик Душан Тео до ро вић, нека да шњи 
пот пи сник „Апе ла 100”)

* * *
Што се тиче тог „паке та” са аме рич ким зах те ви ма Срби ји,
могу да кажем да Срби ја има свој пакет и да ће бра ни ти сво -
ју пози ци ју. Нема потре бе да се поно во пре го ва ра о нече му
што је већ дого во ре но.

(Мар ко Ђурић, дирек тор Кан це ла ри је Вла де Срби је 
за Косо во и Мето хи ју)

* * *
Шокант на тврд ња срп ског исто ри ча ра: кра љи ца Ели за бе та
пото мак Нема њи ћа.

(Један од насло ва с прве стра не „Кури ра”, 11. март)

* * *
Зоран Ђин ђић нас је водио путем лопо влу ка. Боло вао је од
цеза ри зма, исква ри ле су га власт и моћ.

(Дра го љуб Мар ко вић, кум уби је ног пре ми је ра)

* * *
Медији данас промовишу лажи о Ђинђићу, између осталог и
то да се залагао за бомбардовање Србије. Влада ће издвојити
новац за споменик њему, али медији и припадници режима
промовишу супротне вредности.

(Бојан Пајтић, бивши председник ДС-а)

КОНЦЕПТ

ТРИБИНA „15 ГОДИ НА ТРА ГА ЊА ЗА ИСТИ НОМ”

ЂИН ЂИЋ УБИ ЈЕН, НЕ ЗНА СЕ КО 
ЈЕ НАРУ ЧИ ЛАЦ

је било четр де сет четво ро. Од
три на е сто ро опту же них за уби -
ство Ђин ђи ћа само пето ро је
било при сут но, док су оста ли
били у бек ству. Чини ми се да
је кри вич ни посту пак почео тада
и тако само за потре бе пред из -
бор не кам па ње. Сма трам да
суђе ње није мора ло да кре не
неде љу дана пре избо ра; прет -
по ста вљам да је било нео п ход -
но да се у свим меди ји ма обја -
ви при зна ње у поли ци ји Зве -
зда на Јова но ви ћа дато током
акци је „Сабља”. Тек је у фебру -
а ру 2004. раз дво је на опту жни -
ца за уби ство Ђин ђи ћа од оста -
лих кри вич них дела, а потом је
суди ја Мар ко Кља је вић кре нуо
са саслу ша њем опту же них и
вели ког бро ја све до ка.

Суђе ње је тра ја ло три и по
годи не. Доро теа Чар нић је каза -
ла да је тај суд ски про цес био
нај ве ћи про фе си о нал ни иза зов
у њихо вим кари је ра ма и да су
желе ле да се утвр ди исти на.
Пошто су има ле оби ље мате -
ри ја ла са суђе ња, одлу чи ле су
да напи шу књи гу, јер је, по
њихо вом мишље њу, „сва ки
детаљ заслу жи вао пажњу”.

– Прет по ста вља се да је један
од раз ло га због којих је Ђин ђић
уби јен Закон о сарад њи с Хашким
три бу на лом, а потом и закон о
орга ни зо ва њу Спе ци јал ног суда.
Тач но је да пра во су ђе није било
за то спрем но, као и да је истра -
га ишла шепа во. Инте ре сант но
је било што је на том пред ме ту
радио Милан Радо ва но вић,
изван ре дан прав ник. Током
поступ ка је ухап шен, а после је
и умро. Кад је реч о поза ди ни
атен та та, Срђа Попо вић је желео
да на суђе њу при ка же кон текст
у коме се одви ја ло уби ство Ђин -
ђи ћа. Суди ју Нату Меса ро вић
зани ма ло је ко је пуцач, а Попо -
вић је хтео да сазна зашто је уби -
јен. Неиз бе жно пита ње у погле -
ду ова квог поли тич ког уби ства
јесте ко је имао кори сти од њега.

Сини ша Нико лић је казао да
је знао само за један сусрет
Ђин ђи ћа и Уле ме ка, 5. окто -
бра, када је пото њи пре ми јер
убе дио Леги ју да се „пову ку
како би народ мир но про сла -
вио избор ну побе ду”, и додао:

– Ника да нисам чуо да је поми -
њао Леги ју. До Зора но вог уби -
ства и обја вљи ва ња име на у меди -

тач но шта ће се деси ти и ипак је
ишао у сусрет тим „жаба ма” које
је „гутао”. Када је наша земља
бом бар до ва на, када је уби јен
Ћуру ви ја, имао сам зада так да
оку пим, тако да се ниг де не сазна,
све лиде ре тада шње опо зи ци је.
Зоран је тра жио да про ба мо да
опту жи мо Мило ше ви ћа за хлад -
но крв но уби ство нови на ра на
ули ци. Нарав но, нико то није
хтео да при хва ти. Мало потом
из ДБ-а ми је рече но да оба ве -
стим Зора на да ће га уби ти у
неко ли ко сле де ћих дана. Невољ -
но је оти шао у Црну Гору.

После 5. окто бра пре о вла да -
вао је став да је све гото во, али
Ђин ђић није сти гао да се бави
соп стве ном без бед но шћу. Спа -
хо вић сма тра да нару чи лац атен -
та та ника да неће бити откри вен.

– Неко тиме мора да се бави,
а ско ро нико ме није у инте ре су
да утвр ди исти ну. Ђин ђић никад
није имао пуну власт у Срби ји;
тек када је уби јен, народ је то
видео – закљу чио је Спа хо вић.

Мишље ње уче сни ка три би не
је да поли тич ка воља потреб на
да атен тат буде до кра ја истра -
жен ника да није посто ја ла.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Почаст Ђинђићу
ДВЕ РИ

Мањак пар кинг-места

Циљ оку пља ња да се
чује глас локал них
зајед ни ца 

После Пожа рев ца, Субо ти це,
Новог Паза ра, Лесков ца и Ужи -
ца „Слав ко Ћуру ви ја фон да ци -
ја” орга ни зо ва ла је, 13. мар та,
и у нашем гра ду, у малој сали
Саве за само стал них син ди ка -
та, деба ту о ста њу локал них

меди ја, про бле ми ма с који ма
су они суо че ни и ква ли те ту
инфор ми са ња гра ђа на. 

Јова на Ште тин, нови нар ка
теле ви зи је Н1, Сне жа на Ћуру -
ви ја из Refraction team-a, Илир
Гаши, про грам ски дирек тор
„Слав ко Ћуру ви ја фон да ци је”,
и Ненад Жив ко вић, нови нар
сај та „Пан че во Си Ти”, уз моде -
ри ра ње Ива не Сте ва но вић, про -
грам ске мена џер ке поме ну те
фон да ци је, као и уче шће вели -
ког бро ја нови на ра из Пан че -
ва, поку ша ли су да дођу до
одго во ра на пита ње како су се
при ва ти за ци ја меди ја и њихо -
во про јект но суфи нан си ра ње
одра зи ли на ква ли тет јав ног
инфор ми са ња и на поло жај
меди ја и нови на ра. Циљ ових

локал не само у пра ве у спро во -
ђе њу медиј ске рефор ме.

Изме ђу оста лог, закљу че но је
да је буџет Гра да Пан че ва за
суфи нан си ра ње медиј ских про -
је ка та сра змер но велик у одно су
на дру ге гра до ве у Срби ји. Тако -
ђе, иако посто ји ини ци ја ти ва да
се осну је град ско удру же ње нови -
на ра, она досад није успе ла да
зажи ви...

Илир Гаши је пре зен то вао
резул та те теле фон ске анке те
ура ђе не на 200 испи та ни ка из
Пан че ва. Резул та ти гово ре да
гра ђа не нај ви ше зани ма кул -
ту ра, што је, пре ма мишље њу
уче сни ка деба те, често изго вор
како не би мора ли да гово ре о
поли ти ци и свом лошем мате -
ри јал ном ста ту су.

оку пља ња је да се чује глас
локал них зајед ни ца, који ће
фон да ци ја пре не ти држав ним
инсти ту ци ја ма што раде на
новој медиј ској стра те ги ји. Она,
у сарад њи са Аме рич ком аген -
ци јом за међу на род ни раз вој
(USAID), сери јом раз го во ра и
јав них три би на при ку пља иску -
ства која су досад има ли гра -
ђа ни, нови на ри, уред ни ци, вла -
сни ци меди ја и пред став ни ци

О КВА ЛИ ТЕ ТУ ИНФОР МИ СА ЊА

Жива деба та нови на ра

акци ји „Сабља”, рас пи си ва њу
избо ра и почет ку суђе ња осум -
њи че ни ма за уби ство пре ми је -
ра. Нови нар ке Доро теа Чар нић
и Алек сан дра Панић Петро вић
изве шта ва ле су из Спе ци јал ног
суда 149 дана. Дру го по ме ну та
је о том пери о ду и дога ђа ји ма у
суд ни ци рекла:

– Поче так суђе ња је изгле дао
као пред ста ва за јав ност: на
опту же нич кој клу пи три де се так
окри вље них, а по опту жни ци их

Мада је пре су да доне та, оста -
ло је непо зна то ко је наре дио уби -
ство, иако је адво кат Срђа Попо -
вић ука зи вао на одре ђе не људе
који су могли има ти везе с поли -
тич ком поза ди ном атен та та.

Ишао у сусрет 

„жаба ма” које је „гутао”
У то вре ме држав ни јав ни пра -
во бра ни лац, Сеад Спа хо вић
гово рио је о сво јим дожи вља -
ји ма про це са:

ји ма нисам чуо за Душа на Спа -
со је ви ћа, Миле та Луко ви ћа и
оста ле. Јед но вре ме сам радио
кри ви цу; чини ло ми се да су они
били конек то ва ни по тај ном кана -
лу с Леги јом у вре ме Мило ше -
ви ћа, пре него што је дошла нова
ДОС-ова гар ни ту ра. Има ли су
знач ке и оруж је ДБ-а пре него
што смо се ми поја ви ли. Ника да
нисам упо знао хра бри јег чове ка
од Зора на. Био је праг ма ти чан,
пред ви ђао је после ди це, знао је



Током про те клих седам дана Град ско
веће је одр жа ло две сед ни це. На првој,
9. мар та, нај пре је утвр ди ло пред лог
одлу ке о поста вља њу мањих мон та -
жних, покрет них и дру гих обје ка та
при вре ме ног карак те ра на повр ши на -
ма јав не наме не, а потом о изме на ма
Одлу ке о уре ђе њу сао бра ћа ја на тери -
то ри ји гра да. Обе су упу ће не Скуп шти -
ни гра да на раз ма тра ње и доно ше ње.

Усле ди ло је пред ла га ње одбор ни -
ци ма да утвр де пре ста нак ман да та
дирек то ру ЈКП-а „Гре ја ње” Сан дри
Божић, јер је она од про шле неде ље
зва нич но посла ник у Народ ној скуп -

шти ни Срби је. Град ско веће је на кра -
ју те сед ни це дало сагла сност Мини -
стар ству прав де да изгра ди сао бра -
ћај ни при кљу чак на Бава ни штан ски
пут за потре бе ком плек са казне но-
поправ ног заво да. Сред ства за изра ду
нео п ход не доку мен та ци је и за саму
изград њу обез бе ди ће Мини стар ство.

На састан ку одр жа ном 14. мар та прво
је усво јен аманд ман на пред лог одлу ке
која је била прва тач ка днев ног реда
прет ход не сед ни це. Затим, Град ће кон -
ку ри са ти на јав ном пози ву за рас по де -
лу сред ста ва за про је кат „Недо ста ју ћа
водо вод на мре жа у насе љу Куде љар -

Рад ни ци ЈКП-а „Хиги је на” запо че -
ли су ове неде ље укла ња ње над стре -
шни це бив шег хоте ла „Сло бо да”, јер
је про це ње но да је због дотра ја ло -
сти небе збед на и може угро зи ти про -
ла зни ке.

Тај посао се оба вља на осно ву
реше ња Секре та ри ја та за инспек циј -
ске посло ве Град ске упра ве, а један
од раз ло га за укла ња ње над стре шни -
ца јесте и то што је због изме та голу -
бо ва и лана ца који су виси ли с ње
оста вља ла ружан ути сак.

Бобан Ђур ђев, секре тар Секре та -
ри ја та за инспек циј ске посло ве, изја -
вио је за „Пан че вац” да је ова одлу -
ка доне та након уче ста лих при ја ва
гра ђа на.

– Пре су дан раз лог за доно ше ње
те одлу ке била нам је без бед ност
про ла зни ка. Осим тога, то место је
већ годи на ма руи на и нико га не

одр жа ва. Метал ни дело ви су одав но
зар ђа ли, а над стре шни ца се нала зи
на јав ној повр ши ни и зато смо доне -
ли реше ње о њеном укла ња њу. Радо -
ви су поче ли 12. мар та, а људи из
„Хиги је не” про це ни ли су да ће тра -
ја ти нај ви ше седам дана. Биће укло -
ње на ком плет на кон струк ци ја –
изја вио је Ђур ђев.

Он је апе ло вао на све гра ђа не да
уко ли ко негде при ме те неки кому -
нал ни про блем на који желе да скре -
ну пажњу, сло бод но то при ја ве над -
ле жни ма. Рекао је да то могу учи ни -
ти на теле фон „Систе ма 48” 308-948
(од 8 до 15 сати) или на теле фон
Секре та ри ја та 308-830. Ако желе,
гра ђа ни могу лич но доћи у про сто -
ри је Секре та ри ја та (у згра ди Град ске
упра ве) од 8 до 9 и од 14 до 15 сати,
или на шал тер 10 у Град ском услу -
жном цен тру. М. Г.

ОВИХ ДАНА У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

Укла ња се над стре шни ца 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

„Систем 48” нај бр жи
Град ска упра ва оба ве шта ва гра ђа не
да ква ро ве на инста ла ци ја ма јав ног
осве тље ња, које су при ја вљи ва ли ЈП
Дирек ци ји за изград њу и уре ђе ње
гра да Пан че ва, сада могу при ја вљи -
ва ти кроз „Систем 48” имеј лом на:
sistem.48@pancevo.rs, на теле фон
013/308-948 или лич но у Град ском
услу жном цен тру на шал те ру број
10. Раз лог је то што су посло ви у

вези са овим пре шли у над ле жност
град ског секре та ри ја та за инве сти -
ци је.

У оба ве ште њу се наво ди и да кому -
нал не про бле ме на тери то ри ји Пан -
че ва гра ђа ни тре ба да при ја вљу ју
„Систе му 48”, јер је то нај лак ши,
нај бр жи и нај е фи ка сни ји начин да
се непра вил но сти откло не.

С. Т.

Петак, 16. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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За само месец дана дожи ве ли смо
нај хлад ни је дане у овој годи ни, пре -
леп бели зим ски покри вач и прве
топле дане који наја вљу ју про ле ће.
Иако зва нич но про ле ће дола зи тек
кра јем месе ца, изве сно је да ћемо из
јак ни уско чи ти у лага ну лет њу обу ћу
и оде ћу, јер је, након дебе лог мину -
са, про шлог викен да забе ле же на тем -
пе ра ту ра од ско ро два де сет сте пе ни.
Град је одјед ном ожи вео, људи су се
рас тр ча ли по ули ца ма и пар ко ви ма,
сви су нека ко доби ли вољу за живо -
том. Ипак, има и оних који се већ
жале на про лећ ни умор и тешко се
адап ти ра ју на вели ке про ме не.

Тако зва ни про лећ ни умор запра во
наста је као после ди ца мањ ка Цe-вита -
ми на, који се током зиме не уно си
довољ но због јед но лич не исхра не. Из
тог раз ло га иско ри шће ност кисе о ни -
ка у ћели ја ма и тки ву је сма ње на,
осла бљен је иму но ло шки систем и
орга ни зам је под ло жни ји боле сти ма.
Ако при ме ти те симп то ме као што су
зама ра ње, мањак кон цен тра ци је, стал -
но зева ње и потре ба за спа ва њем
током дана, биће вам јасно да је про -
лећ ни умор раз лог. Он ће неста ти
упра во с пове ћа ним уно сом коли чи -
не Цe-витaмина. Док то ри сма тра ју да
се ова поја ва деша ва и због наглих

про ме на вре ме на, који ма се орга ни -
зам тешко при ла го ђа ва.

Пита ли смо наше сугра ђа не како
су они про ве ли про те кли викенд и да
ли им сме та нагло ото пље ње.

ВУЈА ДИН РАДИ ЧЕ ВИЋ, пен зи о нер:
– Раду јем се што је конач но лепо

вре ме. Диво та је иза ћи напо ље. Шетао
сам овог викен да. Нима ло ми не сме -
та нагла про ме на вре ме на. Волим сва
годи шња доба. Лепа ми је и зима,
само када нема гри па и виру са.

ДРА ГАН МАР КУ ШЕВ, слу жбе ник у
ЈКП-у „Хиги је на”:

– Вре ме је било див но, про вео сам
га фан та стич но. Имам један ста ри
ауто мо бил из 1929. годи не и возио
сам мла ду и мла до же њу из ино стран -
ства који су се вен ча ли у Пан че ву.
Тако ђе, имао сам посе ту у музе ју
мото ра.

ЗОРАН ПЕКИЋ, слу жбе ник у ЈКП-у
„Хиги је на”: 

– Мени не сме та ју ни про ме не ни
хлад но вре ме. Био сам ове годи не и на
ски ја њу. Ишао сам из топлих кра је ва
у баш хлад не, тако да ми ова про ме на
код нас не сме та. За викенд сам мало
упа лио ску тер и про во зао по гра ду.

Фино сам иско ри стио сло бод но вре -
ме. Ина че, возим по Пан че ву, одем до
Шали на ца, Беле сте не, Ава ле и неких
места у бли зи ни где је лепа при ро да. 

ЕМА БАР НА СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ,
при ват на пред у зет ни ца:

– При ја ми ова про ме на из хлад -
ног у топло вре ме. Викенд сам про -
ве ла с дете том и супру гом у Град -
ском пар ку и Народ ној башти. То нам
је план и за наред ни викенд, јер воли -
мо да про во ди мо вре ме у при ро ди.

МАРИ ЈА ЂОРИЋ, герон то до ма ћи ца:
– Радим као герон то до ма ћи ца, па

ми је субо та рад на, а неде ља брзо
про ђе. Не могу да кажем да ми баш
при ја за орга ни зам нагла про ме на,
осе ћа се неки умор.

ЗОРИ ЦА ЈАНИЋ, пен зи о нер ка:
– Мало ми сме та, али је под но -

шљи во. Ипак више волим ова кво вре -
ме, јер га под но сим боље него хлад -
но ћу. Једва сам доче ка ла да ото пли.
Више вре ме на про ве дем напо љу,
шетам са уну ком по кра ју и пар ку.

Анке ти ра ла Мир ја на 

Марић Велич ко вић

Е. Б. СТАНИСАВЉЕВИЋЗ. ПЕКИЋ М. ЂОРИЋ З. ЈАНИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО СТЕ ПРО ВЕ ЛИ ПРВИ ТОПЛИ ВИКЕНД ОВЕ ГОДИ НЕ?

Шет ња у при ро ди

Д. МАРКУШЕВВ. РАДИЧЕВИЋ

ХРОНИКА

ПАН ЧЕ ВО И ИДУ ЋЕ СУБО ТЕ У СВЕТ СКОЈ АКЦИ ЈИ

САТ ЗА НАШУ ПЛА НЕ ТУ

грам у Град ском пар ку који ће оку -
пи ти при ста ли це акци је, као и сугра -
ђа не који бри ну о зашти ти живот не
сре ди не. Отво ри ће га Ката ри на Бањаи,
чла ни ца Град ског већа заду же на за
зашти ту живот не сре ди не и енер гет -
ску ефи ка сност.

Акци ју „Сат за нашу пла не ту” поред
институција, ове годи не подр жа ва ју
и бројне орга ни за ци је цивил ног дру -
штва и ком па ни је. 

М. Глигорић

Наши суграђани активни
учесници целу деценију

Пан че во ће се ове годи не десе ти, јуби -
лар ни пут при дру жи ти акци ји „Сат
за нашу пла не ту”. На ини ци ја ти ву
Свет ске орга ни за ци је за при ро ду, „Сат
за нашу пла не ту” биће одр жан у субо -
ту, 24. мар та, у 20.30.

Од тада па до 21.30 све тла ће бити
пога ше на на свим оним инсти ту ци ја -
ма, шко ла ма, фир ма ма, кућа ма и пар -
ко ви ма који гаше њем све та ла не угро -
жа ва ју без бед ност. Они могу да се
при ја ве Секре та ри ја ту за зашти ту
живот не сре ди не (065/343-96-99 или
имејл gordana.vlajic@gmail.com), нај -
ка сни је до 20. мар та.

Пози ва ју се сва прав на лица да бла -
го вре ме но при ја ве сво је уче шће одно -
сно да име ну ју објек те на који ма ће се
искљу чи ти деко ра тив на расве та у Пан -
че ву или окол ним насе ље ним мести ма
(нпр. осве тље ње на посеб но истак ну -
тим спо ме ни ци ма, мосто ви ма, зна ме -
ни тим згра да ма и дру гим објек ти ма).

„Сат за нашу пла не ту” је гло бал на
акци ја у коју се укљу чу ју поје дин ци,
орга ни за ци је и инсти ту ци је са зајед -
нич ким циљем – сла ње сна жне пору -
ке да је могу ће нешто пред у зе ти про -
тив кли мат ских про ме на, као и да је
могу ће про ме ни ти сво је сва ко днев не
нави ке за добро бит пла не те и нас који
на њој живи мо.

Почев од 2009. годи не, када је ова
акци ја први пут орга ни зо ва на у Срби ји,

број гра до ва и општи на који је подр -
жа ва ју непре ста но расте. Про шле годи -
не у њој је уче ство вао 91 град и општи -
на, а на свет ском нивоу ско ро 7.000
гра до ва из 178 зема ља из свих кра је ва
све та. У све ту се ова мани фе ста ци ја
одр жа ва једа на ест годи на, а Пан чев ци
актив но уче ству ју у њој целу деце ни ју.

Секре та ри јат за зашти ту живот не
сре ди не и Секре та ри јат за јав не слу -
жбе и соци јал на пита ња овог пута
зајед нич ки при пре ма ју при го дан про -

Желео бих да захва лим „Пан чев цу”
на обја вље ном тек сту „Како кажња ва
кому нал на поли ци ја?”. Међу тим, при -
ча је оста ла недо вр ше на, јер нисам
имао при ли ку да одго во рим на оно
што је изја вио Бог дан Савић, начел -
ник Кому нал не поли ци је.

За поче так, хтео бих да нагла сим
да про блем пар ки ра ња испред ула за
у згра ду у којој ста ну јем није изо ло -
ван. Нисам једи ни који оста вља ауто -
мо бил на том месту и нисам једи ни
који је због тога добио казну. Поред
нас ста на ра, ту се пар ки ра ју и гра ђа -
ни који дола зе у про дав ни цу и они
који дово де сво је љубим це у вете ри -
нар ску амбу лан ту.

То зна чи да се у сва ком тре нут ку на
том месту може виде ти нај ма ње десет
ауто мо би ла. Осим тога, испред моје и
дру гих, обли жњих згра да људи се пар -
ки ра ју више од два де сет годи на јер на
пар кин гу иза згра де нема довољ но
места за сва вози ла. Упра во то сам
рекао и начел ни ку Кому нал не поли -
ци је када је одлу чио да ме при ми на
раз го вор о том про бле му, после неко -
ли ко мојих поку ша ја.

Међу тим, у изја ви коју је дао вашем
листу рекао је да сам ја навод но наја -
вио да ћу наста ви ти и даље да се
намер но пар ки рам на том месту. Моја
наме ра ни нај ма ње није била да се
ина тим и рас пра вљам с Кому нал ном
поли ци јом, већ само да им ука жем
на један про пуст који је мно ге гра ђа -
не довео у незгод ну ситу а ци ју.

То се јасно може виде ти из тога
што сам, чим ми је сти гла прва казна,
поме рио вози ло и пла тио.

Међу тим, прва казна ми је напи са -
на 4. јану а ра, а уру че на ми је тек 2.
мар та. С јед на ким зака шње њем сам
добио и дру гу казну, коју је кому нал -
ни поли ца јац испи сао 6. јану а ра. Из
тога про из и ла зи да је Кому нал на поли -
ци ја писа ла казне целог јану а ра и
фебру а ра, али да их није одмах сла ла
гра ђа ни ма!? То зна чи да су, на при -
мер, они могли да напи шу педе сет
казни неком гра ђа ни ну а да он није
оба ве штен о томе и да није могао да
реа гу је на вре ме.

Током сусре та с начел ни ком Сави -
ћем питао сам га и зашто нас ста на ре
из моје згра де њего ви људи нису оба -
ве сти ли да ће поче ти да нас кажња -
ва ју због непро пи сног пар ки ра ња. Он
је рекао да нису дужни да то раде.
Зато ми није јасно зашто је изја вио
да су кому нал ни поли цај ци ока чи ли
оба ве ште ње о кажња ва њу на ула зу у
згра ду, јер га није било ниг де.

Да би чита о ци сте кли пот пу ну сли -
ку о овом слу ча ју, хтео бих да кажем
и то да поред моје згра де ниг де нема
зна ка да је на том месту забра ње но
пар ки ра ње. Осим тога, хтео бих да
нагла сим да мој ауто мо бил нико га
није угро жа вао јер није бло ки рао улаз
у згра ду, при лаз њој, нити тро то ар. 
Због све га, ова ситу а ци ја ме под се ћа на
оно што се дого ди ло Јозе фу К., глав ном
јуна ку Каф ки ног рома на „Про цес”. Иако
нисам учи нио ника кво зло, осе ћам се
бес по моћ но пред ауто ри те том који
кажња ва. Кому нал на поли ци ја тре ба да
шти ти гра ђа не, а не да се они поред ње
осе ћа ју угро же но и обес пра вље но.

Милан Бац ко вић

РЕА ГО ВА ЊЕ НА ТЕКСТ „КАКО КАЖЊА ВА КОМУ НАЛ НА

ПОЛИ ЦИ ЈА?” ( „ПАН ЧЕ ВАЦ” БРОЈ 4754)

Чита о ци нису сте кли 
пот пу ну сли ку

СА СЕД НИ ЦА ГРАД СКОГ ВЕЋА

Уско ро нова сао бра ћај ни ца
ски насип у Пан че ву”. Од Мини стар -
ства упра ве и држав не само у пра ве потра -
жу је се износ од 25,5 мили о на дина ра,
а ако про је кат про ђе, пре о ста лих потреб -
них десет мили о на обез бе ди ће се реба -
лан сом буџе та и из соп стве них сред -
ста ва ЈКП-а „Водо вод и кана ли за ци ја”.

Ина че, сед ни ца Скуп шти не гра да
Пан че ва наја вље на је за петак, 16.
март. С. Т.



Ком па ни ја „Лидл Срби ја” рас -
пи са ла је кон курс за запо сле -
ње око хиља ду људи широм
Срби је. Вели ки дис конт ни
ланац почи ње да послу је 2018.
годи не, када ће исто вре ме но
отво ри ти до два де сет про дав -
ни ца.

У скло пу вели ког тала са запо -
шља ва ња „Лидл” ће отво ри ти
кон курс за рад на места и у
Пан че ву, где пла ни ра да запо -
сли више од четр де сет про да ва -
ца. Ова ком па ни ја је потвр ди ла
да је купи ла две лока ци је у Пан -
че ву: у Ули ци Моше Пија де и у
Ули ци Мило ша Обре но ви ћа.
Напо ми њу да ће, без обзи ра на

рас пи са ни кон курс и ста тус
град ње, накнад но бити саоп -
ште но које ће про дав ни це бити
отво ре не у првом тала су.

„Лидл Срби ја” ће буду ћим
коле га ма пону ди ти кон ку рент -
не рад не усло ве у погле ду накна -
де, бене фи та и рад ног окру же -
ња. Про дав ци у „Лидлу” има ће
пето днев ну рад ну неде љу, а елек -
трон ска еви ден ци ја рад ног вре -
ме на омо гу ћа ва пла ћа ње пре -
ко вре ме ног рада по систе му „сва -
ки минут се пла ћа”.

Заин те ре со ва ни кан ди да ти
који желе да раде у наве де ним
гра до ви ма, могу се при ја ви ти
путем сај та karijera.lidl.rs.
Потреб но је да има ју мини мум
сред њу струч ну спре му, а иску -
ство у раду с куп ци ма је пред -
ност, али не и оба ве зу ју ћи услов.

У скла ду с „Лидло вим” моде -
лом посло ва ња, зада ци запо -
сле них у про дав ни ци се не раз -
два ја ју пре ма пози ци ја ма, па
про дав ци има ју раз ли чи та заду -
же ња – од рада на каси, пре ко
рада у пека ри и услу жи ва ња
купа ца, до сла га ња робе. „Лидл”
ће за све буду ће запо сле не орга -
ни зо ва ти све о бу хват ну пла ће -
ну обу ку с циљем уво ђе ња у
посао и оспо со бља ва ња за рад.

У РПК Јужно ба нат ског управ -
ног окру га у петак, 9. мар та,
одр жан је саста нак на којем је
пре зен то ван пре ко гра нич ни
про је кат „Локал но насле ђе за
актив ни тури зам у Бана ту”.
Про је кат који реа ли зу је Град
Кикин да у парт нер ству са
Запад ним уни вер зи те том из
Теми шва ра пред ста ви ли су
Саша Танац ков, члан Град ског
већа Гра да Кикин де и коор ди -
на тор про јек та, Дани је ла Чолић
у име Гра да Кикин де и проф.
др Оти ли ја Хеде шан и Дија на
Михуц са Запад ног уни вер зи -
те та из Теми шва ра.

Циљ овог про јек та је осна -
жи ва ње погра нич них дело ва
Бана та кроз зајед нич ку про мо -
ци ју локал ног насле ђа и раз -
вој тури зма.

– Пону ди ли смо да напра ви -
мо јед ну зајед нич ку при чу у
којој ћемо сви рав но прав но уче -
ство ва ти у том новом тури стич -
ком про из во ду, без обзи ра на
то што јужни и сред њи Банат
нису фор мал но парт не ри у про -
јек ту. У прет ход ном пери о ду
рађе на су истра жи ва ња, а сада
ула зи мо у дру ги део, када ћемо
ради ти кон крет не ства ри које

ће живе ти и после овог про јек -
та. Нај ва жни ја је иде ја да Банат
пред ста ви мо на десет начи на –
рекао је Саша Танац ков.

Пре ма њего вим речи ма, ова -
кав вид пред ста вља ња Бана та
тре ба да ста ви фокус на оно
што је нај бо ље и нај за ни мљи -
ви је у два прав ца, као нешто
што је важно за саме ста нов -
ни ке срп ског и румун ског Бана -
та и као нешто што може да се
пону ди неком тре ћем кроз
тури стич ки про из вод. 

– Поче ли смо да ску пља мо
инфор ма ци је и мате ри ја ле који
су нам нео п ход ни за оно што
жели мо да про из ве де мо и ство -
ри мо овим про јек том. У том
сми слу вео ма је важан годи -
шњи кален дар тури стич ких и
етно мани фе ста ци ја у срп ском
и румун ском Бана ту, јер је сам
про је кат засно ван на иде ји кул -
тур ног насле ђа – обја снио је
Саша Танац ков.

Један сег мент чини ће и „Књи -
га реце па та тра ди ци о нал них

јела”, а четр де сет ресто ра на
доби ће једин стве ну при ли ку да
кон ку ри ше за цер ти фи кат „Хра -
на из Бана та”. Он ће гаран то -
ва ти да у сво јој гастро ном ској
пону ди има ју макар део неке
тра ди ци о нал не кухи ње.

– Важно је да ресто ра ни виде
инте рес у томе. Увек забо ра -
вља мо оно што је наше, а тре -
ба да схва ти мо да би упра во то
било инте ре сант но дру ги ма
који дола зе у наше кра је ве –
иста као је Танац ков.

Цела ова пону да тре ба ло би
да се нађе и на софт вер ској
плат фор ми. У том сми сли упу -
ћен је позив сви ма из јужног
Бана та који сма тра ју да има ју
ква ли тет ну пону ду и да она
тре ба да се поја ви у овом
инфор ма то ру да се јаве и апли -
ци ра ју.

Про фе сор ка Оти ли ја Хеде -
шан дода ла је да овим про јек -
том тре ба да буду обу хва ће ни
сле де ћи сег мен ти: зани мљи во -
сти, исто ри ја, при ро да, архи -
тек ту ра, кул ту ра, музи ка, аван -
ту ра, садр жа ји за децу и хра на
са овог под руч ја, из чега ће
про и за ћи и књи га „Банат на
десет начи на”.

струк ци ја музич ког сту ди ја,
који годи ну и по није радио
због лошег ста ња у ком се нала -
зио. Посе бан зна чај овог про -
јек та је у томе што мла ди неће
само бора ви ти у лепом про сто -
ру, већ ће у сло бод но вре ме
бити кре а тив ни ји и про дук тив -
ни ји – рекла је Мари ја Јевић.

Потом су при сут ни оби шли
рено ви ра не про сто ри је Дома
омла ди не и при су ство ва ли при -
год ном кул тур но-умет нич ком
про гра му који су им при ре ди -
ли кори сни ци ове уста но ве: кул -
тур но-умет нич ка дру штва
„Абра ше вић” и „Стан ко Пау но -
вић”, драм ски сту дио „Ате ље
мла дих”, као и чла ни це УГ
„Панон ке”. У наред ним дани -
ма, све до неде ље, кроз про грам
„Отво ре на вра та” сви заин те ре -
со ва ни гра ђа ни моћи ће да посе -
те ову уста но ву, при су ству ју
разним ради о ни ца ма и упо зна -
ју се с про јек том „Дом је кућа
за све – од Руске бол ни це до
модер ног Дома омла ди не”.

Ком па ни ја НИС већ девет
годи на заре дом подр жа ва и
оства ру је парт нер ство с једа на -
ест гра до ва и општи на у Срби -
ји. До сада је подр жа но више
од 900 про је ка та који су допри -
не ли соци јал но-еко ном ском раз -
во ју општи на и гра до ва, а у које
је уло же но више од мили јар ду
дина ра. За потре бе гра ђа на ком -
па ни ја НИС је кон кур сом у 2017.
годи ни у Пан че ву подр жа ла пет
про је ка та из обла сти кул ту ре,
спор та и еко ло ги је, за које је
издво је но пет на ест мили о на
дина ра.

– Сарад ња НИС-а и Гра да
Пан че ва је одлич на. Захва лан
сам овој ком па ни ји што смо
након мно го годи на зајед нич -
ког рада на реа ли за ци ји про -
гра ма „Зајед ни ци зајед но” доне -
ли одлу ку да се сред ства пре
све га ула жу у инфра струк ту ру,
јер је то оно што оста је и што
нај ви ше зна чи свим нашим
сугра ђа ни ма – рекао је Павлов.

Пре ма речи ма пред став ни ка
НИС-а Вла ди ми ра Гаги ћа, уче -
шће у рекон струк ци ји и модер -
ни за ци ји згра де вео ма је зна -
чај но и за њих као ком па ни ју,
јер је реч о уста но ви кул ту ре
која је вео ма важна за Пан че во
и мла де.

– Желео бих да истак нем да
је, поред овог, НИС у окви ру
про гра ма „Зајед ни ци зајед но”

Уз соју, пасуљ, гра шак и
оста ле зрне не маху нар ке,
боб (Vicia faba L) пред ста -
вља један од нај зна чај ни јих
изво ра ква ли тет них про те -
и на у исхра ни људи. Нај че -
шће се упо тре бља ва ју мла -
де, соч не и крх ке маху не и
недо зре ла зрна. Зре ла зрна
круп но се ме ног боба слу же
за спре ма ње вари ва или се,
самле ве на, дода ју бра шну
жита за изра ду хлеб но-
пекар ских про из во да. У
исхра ни људи кори сти се и
недо зре ло зрно, као и целе
маху не (бора ни ја). Недо зре -
ло зрно се инду стриј ски
спре ма кон зер ви са њем. У
народ ној меди ци ни од зрна
се спре ма ју помоћ на леко -
ви та сред ства која се кори -
сте као диу ре ти ци, за иска -

шља ва ње или за јача ње
(тоник). Мла де маху не пози -
тив но ути чу на рад срца,
бога те су угље ним хидра ти -
ма, вита ми ни ма Б1 и Б2 и
има ју мању енер гет ску вред -
ност од зрна. Кори сте се,
изме ђу оста лог, и за спре -
ча ва ње настан ка и лече ње
Алцхај ме ро ве боле сти. Зре -
ло зрно се углав ном кори -
сти у исхра ни дома ћих
живо ти ња. Боб се може гаји -
ти у здру же ној сетви с про -
со ли ким жити ма, а над зем -
на био ма са се нај че шће
сили ра. Жетве ни оста ци
боба има ју до 10% укуп них
про те и на и могу послу жи -
ти као каба ста хра на за
дома ће живо ти ње, а бри ке -
ти ра ни као огрев.

Боб, као важна биљ ка азо -
то ску пља чи ца, може се гаји -
ти и као сиде рат (биљ ка за
зеле ни шно ђубре ње). Биљ -
ке у крат ком пери о ду обра -
зу ју зна чај ну веге та тив ну
био ма су која се у земљи шту
брзо раз гра ђу је осло ба ђа ју -
ћи биљ не аси ми ла ти ве за
наред ни усев. У орган ској
про из вод њи кори сти се као
биљ ка која при вла чи лисне
ваши, па га сеје мо с дру гим
биљ ка ма који ма лисне ваши
могу начи ни ти зна чај ну еко -

ном ску ште ту. Један од при -
ме ра ова кве про из вод ње је
и гаје ње сала те и боба међу
јаго да ма. У ова квој про из -
вод њи ваши ће се пре се ли -
ти на сала ту и боб, а јаго де
ће оста ти нео ште ће не.

За сетву боба тре ба кори -
сти ти декла ри са но семе,
чисто ће 97, а кли ја во сти нај -
ма ње 75 про це на та. Коли -
чи на семе на одре ђу је се пре -
ма сор ти, њего вом ква ли те -
ту, а пре све га круп но ћи.
Обич но је, када је у пита њу
круп но зр ни боб, за хек тар
довољ но 250–300 кило гра -
ма, за сред њи 200–250, а за
сит но зр ни 180–220 кило гра -
ма. У зави сно сти од круп но -
ће, опти мал на дуби на је пет
до десет цен ти ме та ра. Дубље
се пола же на лак шим, а

нешто пли ће на хлад ни јим
и зби је ним земљи шти ма.
Међу ред но расто ја ње нај че -
шће је 45 или 50 цен ти ме -
та ра. Пре сетве нео п ход на је
ино ку ла ци ја семе на („нитра -
гин”, „азо то фик син”).

Тем пе ра тур ни мини мум
за пра вил но кли ја ње и ница -
ње је три до чети ри сте пе на
Цел зи ју са. Прва међу ред на
обра да (кул ти ви ра ње или
око па ва ње) изво ди се када
биљ ке раз ви ју први тро пе -
ри лист, а дру га и тре ћа на
раз ма ку од десет до пет на -
ест дана. Дуби на кул ти ви -
ра ња мора бити у скла ду с
пора стом коре но вог систе -
ма, што зна чи да је прво
нај ду бље, око десет цен ти -
ме та ра, дру го – пет до седам,
а тре ће нај пли ће, пет-шест
цен ти ме та ра. На земљи шти -
ма добрих физич ких осо би -
на изо ста вља ње међу ред не
обра де дово ди до сма ње ња
при но са.

Бер ба почи ње деве де сет
до сто шезде сет дана после
сетве, кад маху не сазру,
одно сно садр жај вла ге у зрну
достиг не шесна ест до два -
де сет про це на та. Може се
оба ви ти и рани је ако ће се
кори сти ти зеле но зрно и
маху не (као код гра шка).

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 16. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Боб – при род на клоп ка
за биљ не ваши

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ЗАВР ШЕ НА РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ЗГРА ДЕ

НОВО РУХО ДОМА ОМЛА ДИ НЕ
Сани ран дру ги спрат

Тоа лет и за осо бе са
инва ли ди те том

Ком па ни ја НИС је у окви ру про -
гра ма „Зајед ни ци зајед но” подр -
жа ла уре ђе ње и рекон струк ци -
ју дела згра де Дома омла ди не у
Пан че ву. Све ча ном пред ста вља -
њу реа ли за ци је про јек та, које
је одр жа но у поне де љак, 12.
мар та, при су ство ва ли су Саша
Павлов, гра до на чел ник Пан че -
ва, Вла ди мир Гагић, дирек тор
Бло ка Пре ра да у НИС-у, и
Мари ја Јевић, дирек тор ка Дома
омла ди не Пан че во.

Поди за њем функ ци о нал но сти
и адап та ци јом дело ва згра де
ство ре ни су усло ви за рад мла -
дих музи ча ра и дру гих умет ни -
ка, као и за одр жа ва ње разних
мани фе ста ци ја, што ће допри -
не ти раз во ју кул тур них вред но -
сти гра да. Вео ма је зна чај но иста -
ћи да је рекон струк ци јом дела
згра де обез бе ђен и несме та ни
при лаз осо ба ма са инва ли ди те -
том, које ће рав но прав но моћи
да уче ству ју у свим кул тур ним
дога ђа ји ма у овој инсти ту ци ји.
Ком па ни ја НИС је сагле да ла зна -
чај про јек та и подр жа ла га у
окви ру кон кур са дру штве не одго -
вор но сти „Зајед ни ци зајед но” с
циљем про мо ци је и раз во ја тра -
ди ци о нал них и кул тур них вред -
но сти Пан че ва.

Саша Павлов, гра до на чел ник
Пан че ва, иста као је добру сарад -
њу локал не само у пра ве с НИС-ом
на вели ком бро ју про је ка та.

у Пан че ву на кон кур су 2017.
годи не подр жао још чети ри
про јек та из обла сти кул ту ре,
спор та и еко ло ги је. Ста ло нам
је да се локал на зајед ни ца раз -
ви ја, да се раз ви ја ју спорт и
еко ло ги ја, и убу ду ће ћемо
наста ви ти да подр жа ва мо ова -
кве про јек те – иста као је Гагић.

Више о кон крет ним радо ви -
ма и зна ча ју побољ ша них усло -
ва за рад како запо сле них, тако
и кори сни ка гово ри ла је Мари ја
Јевић, дирек тор ка Дома омла -
ди не Пан че во.

– Захва љу ју ћи про гра му
„Зајед ни ци зајед но” ми смо
успе ли да наста ви мо рекон -
струк ци ју Дома омла ди не и да
га учи ни мо при сту пач ни јим и
за осо бе с посеб ним потре ба -
ма. Вео ма нам је бит на и рекон -

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ ПРЕ КО ГРА НИЧ НОГ ПРО ЈЕК ТА

Тури стич ки потен ци ја ли Бана та

ШАН СА ЗА НЕЗА ПО СЛЕ НЕ

Посао за четр де се то ро људи

Страну припремила

Мирјана Марић 
Величковић



здра вље гра ђа на. Три ван је
додао:

– Казне на поли ти ка је, нај -
бла же рече но, неа де кват на.

» Наставак са стране 1

Основ ни јав ни тужи лац Алек -
сан дар Ђор ђе вић није желео да
изно си дета ље истра ге, али се
поза ба вио пита њем казне не
поли ти ке код нас када је реч о
овом обли ку кри ми нал них
делат но сти. На нови нар ска
пита ња о самом слу ча ју и казна -
ма рекао је да је у току пред ис -
тра жни посту пак, тако да тужи -
ла штво, у инте ре су истра ге, „не
може да изне се у јав ност било
какве инфор ма ци је”. Како је
рекао нови на ри ма, „посто је
сум ња и инди ци је да је дошло
до крше ња зако на”. Иста као је
да ће се „истра гом утвр ди ти
сте пен одго вор но сти” и из тога
ће про и за ћи виси на казне.
Напо ме нуо је да су „казне гене -
рал но јако мале”, тако да окри -
вље ном за крше ње про пи са у
обла сти упра вља ња опа сним
отпа дом може бити изре че на
казна од шест месе ци до пет
годи на затво ра.

О казне ној поли ти ци гово -
рио је и мини стар Три ван. Како
је рекао, од момен та када је
Мини стар ство зашти те живот -
не сре ди не покре ну ло акци ју
„потра ге за зако па ним бла гом”,

При бли жа ва ње
европ ским 
стан дар ди ма

Немер љи ва
дру штве на корист

Про шле неде ље обја вље ни су
резул та ти зајед нич ког тви нинг
про гра ма Срби је и ЕУ који се
одно сио на реша ва ње про бле -
ма у обла сти хеми ка ли ја и био -
цид них про из во да. Реч је о про -
јек ту „Даљи раз вој упра вља ња
хеми ка ли ја ма и био цид ним
про из во ди ма у Репу бли ци
Срби ји”, вред ном мили он евра,
који су реа ли зо ва ли наши
струч ња ци у сарад њи са сло ве -
нач ким мини стар ством здра -
вља (Уред за хеми ка ли је) и
Аген ци јом за живот ну сре ди -
ну Аустри је, у пери о ду од сеп -
тем бра 2015. до мар та 2018.
годи не.

Тим пово дом заме ни ца шефа
Деле га ци је ЕУ у Репу бли ци
Срби ји Мате ја Нор чич Штам -
цар изра зи ла је задо вољ ство
због успе шног завр шет ка про -
гра ма који је, по њеном мишље -
њу, при бли жио Срби ју Европ -

ској уни ји и допри нео отва ра -
њу еко ло шког погла вља. Иста -
кла је да ће вели ка европ ска
поро ди ца и у наред ном пери о -
ду бити отво ре на за пру жа ње
финан сиј ске помо ћи Срби ји у
оства ри ва њу циље ва у вези с
пости за њем европ ских стан -
дар да у живот ној сре ди ни.

Успех овог про јек та још јед -
на је у низу потвр да да су тви -
нинг про јек ти зна ча јан инстру -
мент за међу соб ну сарад њу ЕУ
и земље кан ди да та за члан ство.

Реа ли за ци ја овог кон крет ног
про јек та при бли жи ла је Срби -
ји зако но дав ство ЕУ и пред -
ста ви ла прак ти чан при мер како
земље чла ни це реша ва ју про -
бле ме у обла сти хеми ка ли ја и
био цид них про из во да – закљу -
чак је про шло не дељ ног ску па.
Јав но сти су пре зен то ва ни резул -
та ти зајед нич ког рада струч -
ња ка из инсти ту ци ја зема ља
чла ни ца Уни је и срп ског тима
Мини стар ства зашти те живот -
не сре ди не. Дате су пре по ру ке

за ускла ђи ва ње прав ног окви -
ра за упра вља ње био цид ним
про из во ди ма са зах те ви ма
европ ских про пи са, као и пре -
по ру ке за спро во ђе ње цело куп -
не европ ске прак се у обла сти
упра вља ња хеми ка ли ја ма и
био ци ди ма. Одр жи вост резул -
та та про јек та рефлек то ва ће се
у одго ва ра ју ћем спро во ђе њу
зако но дав ства након при сту -
па ња и ефек тив ном допри но -
су Срби је про це си ма и про гра -
ми ма које је Европ ска уни ја
уста но ви ла ради оства ри ва ња
поли ти ке без бед ног упра вља -
ња хеми ка ли ја ма.

Пре ма речи ма над ле жних,
овај про је кат је ујед но допри -
нео уна пре ђе њу упра вља ња
хеми ка ли ја ма и био цид ним
про из во ди ма, а корист има ју и
при вре да и гра ђа ни Срби је.
Наи ме, овим се мења послов -
но окру же ње и поли ти ка ком -
па ни ја које послу ју с хеми ка -
ли ја ма, јер им се наме ће оба -
ве за да оства ре кон ку рент ност
на једин стве ном европ ском
тржи шту. С дру ге стра не, шира
јав ност биће без бед ни ја захва -
љу ју ћи висо ком нивоу зашти -
те здра вља људи и живот не сре -
ди не.

Покра јин ски секре тар за урба -
ни зам и зашти ту живот не сре -
ди не Вла ди мир Галић при су -
ство вао је у поне де љак, 12.
мар та, уви ђа ју и узор ко ва њу
суп стан ци потен ци јал но опа -
сног отпа да који је откри вен
на лока ли те ту Ново се љан ски
пут на тери то ри ји гра да Пан -
че ва чији је вла сник фир ма
„Еко 21”, про тив које су покра -
јин ски инспек то ри за зашти -
ту живот не сре ди не у апри лу
2017. годи не под не ли кри вич -
ну при ја ву због неза ко ни тог
скла ди ште ња опа сног отпа да.

Пре ма њего вим речи ма,
после ди це недо зво ље ног скла -
ди ште ња потен ци јал но опа -
сног отпа да сно се гра ђа ни,
без обзи ра на то да ли је реч
о њихо вом здра вљу или о
њихо вим сред стви ма као
поре ских обве зни ка.

– Ово у Пан че ву је неле гал -
но скла ди ште ње опа сног отпа -
да. Ти људи су схва ти ли да
могу да се бога те пре ко ноћи,
на ште ту здра вља гра ђа на, и
зато ћемо тра жи ти да се поо -
штре казне на поли ти ка и усло -
ви за доби ја ње дозво ле за

мобил на постро је ња за пре -
ра ду опа сног отпа да – изја вио
је покра јин ски секре тар Галић.

Како је рекао, таква лица
могу јеф ти но да изнај ме про -
стор, купе одре ђе на постро је -
ња и започ ну тзв. бизнис за
који им је потреб на само поли -
са оси гу ра ња, а не бан кар ска
гаран ци ја. За све то, пре ма
Гали ће вим речи ма, тре ба све -
га неко ли ко хиља да евра и
онда се дого ди то да неле гал -
но скла ди ште и збри ња ва ју
више сто ти на тона потен ци -
јал но опа сног отпа да тако што
га јед но став но баце, уме сто
да га тре ти ра ју или изве зу, за
шта су се оба ве за ли уго во ром.

Кад је реч о укла ња њу и
збри ња ва њу таквог отпа да,
пре ма речи ма Вла ди ми ра
Гали ћа, у скла ду са Зако ном
о управ ном поступ ку, пози ва
се опе ра тер да отпад укло ни
о свом тро шку. Ако нема
довољ но нов ца, онда се то
ради из сред ста ва поре ских
обве зни ка, одно сно локал не
само у пра ве, покра ји не, мини -
стар ства.

Међу на род ни сајам обра зо -
ва ња „Путо ка зи” одр жан је од
8. до 10. мар та у Новом Саду.
Реч је о мани фе ста ци ји коју
су три на е сти пут зајед но орга -
ни зо ва ли Мини стар ство про -
све те, нау ке и тех но ло шког

раз во ја Репу бли ке Срби је,
Покра јин ска вла да и Град
Нови Сад са иде јом да се про -
мо ви ше обра зо ва ње.

На ово го ди шњим „Путо ка -
зи ма”, поред факул те та, пред -
ста вље ни су и науч ни инсти -
ту ти, при ват ни факул те ти,
висо ке и сред ње шко ле из Вој -
во ди не. Када је реч о сајам -
ским актив но сти ма, посе ти о -
ци су ове годи не били у при -
ли ци да уче ству ју на неко ли -
ко зани мљи вих окру глих сто -
ло ва и панел-диску си ја посве -
ће них обра зов ној поли ти ци
код нас. Посеб ну пажњу јав -
но сти при ву кла је диску си ја
о реа ли за ци ји међу на род ног
про гра ма тести ра ња уче ни ка.

На штан ду Мини стар ства
про све те, нау ке и тех но ло шког
раз во ја Ана ма ри ја Вичек,
држав ни секре тар, гово ри ла
је на пане лу „ПИСА – зна чај
ПИСА тести ра ња у про це си -
ма модер ни за ци је вас пит но-
обра зов ног систе ма”. Како се

могло чути, ново ПИСА тести -
ра ње почи ње сре ди ном апри -
ла и завр ша ва се почет ком
јуна 2018. По кри те ри ју ми ма
OECD за фор ми ра ње репре -
зен та тив ног узор ка иза бра но
је при бли жно 170 шко ла. Узор -

ком су обу хва ће не гим на зи је,
сред ње струч не шко ле, мањи
број основ них шко ла, држав -
не и при ват не шко ле из раз -
ли чи тих реги о на.

Поред основ них доме на –
мате ма тич ке, језич ке и науч -
не писме но сти, уче ни ци ће
први пут ради ти и тест из
финан сиј ске писме но сти и
гло бал них ком пе тен ци ја.
Тести ра ње ће се реа ли зо ва ти
у пот пу но сти елек трон ски. У
ПИСА тести ра њу уче ству је
пре ко 80 зема ља. Резул та ти
откри ва ју какав је капа ци тет
уче ни ка да сте че на зна ња и
вешти не при ме не у кључ ним
обла сти ма, одно сно коли ко
су та зна ња функ ци о нал на у
сва ко днев ном живо ту.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 16. март 2018.
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ОТКРИ ВЕ НА НЕЛЕ ГАЛ НА ДЕПО НИ ЈА ОПА СНОГ ОТПА ДА НА НОВО СЕ ЉАН СКОМ ПУТУ?!

ПРИ МЕР УНИ ШТА ВА ЊА 
СОП СТВЕ НЕ ЗЕМЉЕ

СЕКРЕ ТАР ГАЛИЋ У ПАН ЧЕ ВУ

Прљав бизнис

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

РЕА ЛИ ЗО ВАН ЗАЈЕД НИЧ КИ ЕКО ЛО ШКИ ПРО ЈЕ КАТ СРБИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Без бед ни је упра вља ње хеми ка ли ја ма

шких инспек циј ских орга на,
како би зајед но про на шли нај -
бо љи, нај е фи ка сни ји и нај ме -
ро дав ни ји модел казне не поли -
ти ке. Тра жи ће мо да се казне
мак си мал но пове ћа ју. У овој
земљи мора да се уве де прак са
да људи буду осу ђе ни и стро го
кажње ни због зага ђи ва ња и
угро жа ва ња живот не сре ди не.

Одго вор ност свих
Слу чај отпа да у Пан че ву покре -
нуо је и пита ње у јав но сти о одго -
вор но сти фир ми које гене ри шу,
тј. ства ра ју опа сан отпад. Не тре -
ба смет ну ти с ума да у нашој
земљи годи шње наста је око
200.000 тона раз ли чи тих врста
опа сног отпа да и да су у лан цу
упра вља ња сви субјек ти одго вор -
ни за њего ву суд би ну. Мини стар
Три ван је под се тио над ле жне у
„Петро хе ми ји” и НИС-у, као нај -
ве ће гене ра то ре штет них мате -
ри ја у Срби ји, да је зако ном о
упра вља њу и токо ви ма отпа да
јасно дефи ни са на про це ду ра.

– Дужни су да испра те до
кра ја ток било које опа сне мате -
ри је – до тре нут ка док она не
поста не инерт на (без о па сна –
прим. аут.). Над ле жне слу жбе
у тим пред у зе ћи ма мора ју зна -
ти која је суд би на тог отпа да.

Нико у лан цу гене ри са ња отпа -
да није амне сти ран. „Петро хе -
ми ја” ула же вели ки напор када
је реч о токо ви ма отпа да и зато
је ова фир ма и под не ла кри -
вич ну при ја ву про тив соп стве -
ног рад ни ка који, прет по ста -
вљам, није оба вио свој део
посла. Закон који има мо није
лош, само тре ба да се пошту је
– закљу чио је Три ван.

Како смо сазна ли, тре нут -
на ситу а ци ја на лока ци ји уз
Ново се љан ски пут није толи -
ко дра ма тич на, али се ста нов -
ни штво у зони ути ца ја упо зо -
ра ва да не кори сти бунар ску
воду. Накнад ним испи ти ва -
њем тла утвр ди ће се да ли је
дошло до кон та ми на ци је
земљи шта, а самим тим и под -
зем них вода. Уко ли ко се дока -
же да је реч о опа сним мате -
ри ја ма, тро шко ве укла ња ња,
сана ци је и тре ти ра ња сно си -
ће пан че вач ка локал на само -
у пра ва. Мини стар Три ван је
обе ћао да ће Репу бли ка Срби -
ја, тј. еко ло шко мини стар ство
финан сиј ски помо ћи локал -
ној вла сти уко ли ко буде
потреб но. Незва нич но смо
сазна ли да ће за реа ли за ци ју
овог посла Град мора ти да
издво ји око 150.000 евра.

ОДР ЖАН САЈАМ ОБРА ЗО ВА ЊА

Почи ње ПИСА 
тести ра ње

под лупом је казне на поли ти -
ка Репу бли ке Срби је када је
реч о санк ци о ни са њу пре ступ -
ни ка који сво јом баха то шћу
угро жа ва ју живот ни про стор и

Мини стар ство спре ма пред ло -
ге за изме ну закон ских ака та и
у току је при пре ма за орга ни -
зо ва ње зајед нич ких саста на ка
судо ва, тужи ла штва и еко ло -
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

У вре ме све оп ште трке за
нов цем поја вљу је се и у обла -
сти козме ти ке, неге и лепо те
сија сет неструч них осо ба које
се пред ста вља ју као струч на
лица, а завр ши ли су само
неки јед но днев ни курс или
погле да ли туто ри јал на „Јутју -
бу”. Ова поја ва је пре пла ви -
ла нашу земљу, сва ко днев но
ничу нови сало ни или се отва -
ра ју у кућа ма, што ства ра
нело јал ну кон ку рен ци ју.
Сало ни који раде у кућ ној
режи ји нису при ја вље ни, не
пла ћа ју порез, допри но се,
про стор... спу шта ју цене до
нивоа сим бо лич них, таман
толи ко да при ву ку кли јен те
и онда ту наста је пра ви про -
блем. Кли јен ти схва те да нису
доби ли оно што су желе ли и
ства ра се погре шна сли ка

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

Струч ни и неструч ни
козме ти ча ри

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Састој ци: деци ли тар

уља, два деци ли тра

кисе ле воде, нари ба на

кори ца јед ног лиму на,

12 каши ка шеће ра, 10

каши ка мле ве них ора -

ха, 275 гра ма бра шна

и један пра шак за

пеци во.

За први фил: 250

гра ма мар га ри на, 100

гра ма шеће ра, кеси ца

вани лин-шеће ра, 100

гра ма посног кек са и

неко ли ко капи рума.

За дру ги фил: 200

гра ма шеће ра, деци -

ли тар воде, 200 гра ма

мле ве них ора ха и 100

гра ма чоко ла де.

При пре ма: Изме ша ти све састој ке и испе ћи кору у вели ком пле -

ху од пећ ни це обло же ном масним папи ром. Пећи 15–20 мину та у

рер ни загре ја ној на 200 сте пе ни. Уму ти ти пена сто мар га рин, дода -

ти шећер, мле ве ни кекс и неко ли ко капи рума, па нама за ти пре ко

испе че не кори це. 

За дру ги фил ску ва ти сируп од шеће ра и воде, пре ли ти ора хе и

дода ти чоко ла ду. Кад се охла ди, пре ма за ти пре ко првог фила. Сећи

на мање коц ке, пре ли ти гла зу ром од чоко ла де и деко ри са ти гран -

чи цом уше ће ре них риби зли.

Напо ме на: ако жели те да кола чи ћи буду дебљи, испе ци те их у

мањем пле ху.

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

Посни мињо ни

Бор ба с мобин гом је тешка,
неиз ве сна и често се завр ша -
ва пре да јом и губит ком посла
и здра вља. При ти сак на запо -
сле ног рет ко кад је физич -
ког или сек су ал ног карак те -
ра, а мно го више се мани фе -
сту је пси хич ким теро ром,
ома ло ва жа ва њем и сва љи ва -
њем кри ви це на жртву мобин -
га. Мобе ре карак те ри шу его -
и зам, аро ган ци ја, суро вост и
спо соб ност мани пу ла ци је. С
дру ге стра не, они су емо ци -
о нал но сиро ма шни, без капа -
ци те та за љубав, радост, игру
и кре а тив ност. Њихо во агре -
сив но и сади стич ко пона ша -
ње нерет ко поста је пси хо пат -
ско, а жртви се не дозво ља ва
да каже било шта у сво ју
одбра ну. У таквим окол но -
сти ма и атмос фе ри стра ха
мно ги се додво ра ва ју и при -
дру жу ју мобе ру како би избе -
гли ситу а ци ју да и они буду
мобин го ва ни.

Али све док у јед ном дру -
штву не пре вла да свест о
вели кој еко ном ској и сва кој
дру гој ште ти коју доно се нега -
тив на селек ци ја, закон јачег
и мобинг који из тога про из -
ла зи, жртви не пре о ста је
ништа дру го него да бра ни
свој инте гри тет, пси хич ко и
физич ко здра вље. Жртви
мобин га саве ту је се да се оду -
пре на вре ме, јер више го ди -
шње мал тре ти ра ње неми нов -
но доно си дегра да ци ју лич -

но сти и болест. Губи так само -
по у зда ња и пси хич ке тего бе
ума њу ју спо соб ност функ ци -
о ни са ња на свим пољи ма
људ ског дело ва ња. Раз ло зи
за недо во љан број тужби за
мобинг леже у стра ху, сла -
би јем позна ва њу зако на и
непо ве ре њу у пра во су ђе. Ни
када је ситу а ци ја без на де -
жна, не тре ба оду ста ја ти од
тужби и кри вич них при ја ва,
јер у супрот ном иде мо нару -
ку они ма који крше закон.
Вео ма је важно да јав ност
ути че на зако но дав ну регу -
ла ти ву како би узбу њи ва чи
били зашти ће ни од одма зде,
мобин га и губит ка посла.

Први корак који жртва
мобин га тре ба да пре ду зме
јесте раз го вор с мобе ром и
ука зи ва ње на то да су њего -
ви поступ ци про тив за ко ни -
ти, неху ма ни и штет ни по
колек тив, уз зах тев да се с
тим пре ста не. Ника ко се не
сме ју доно си ти нагле одлу ке
у сми слу напу шта ња рад ног
места, јер то мобер и жели.
Тре ба води ти днев ник неже -
ље них дога ђа ја са евен ту ал -
ним све до ци ма, доку мен ти -
ма и тач ним дату ми ма. О
свом ста њу и фак то ри ма који
ути чу на здра вље оба ве зно
оба ве сти ти иза бра ног лека -
ра или пси хи ја тра. Обра ћа -
ње над ре ђе ним осо ба ма и
инсти ту ци ја ма је исто тако
вео ма важно. О мобин гу тре -
ба оба ве сти ти меди је и што
већи број људи како би се и
они осло бо ди ли, про го во ри -
ли о сво јим иску стви ма и
пру жи ли подр шку.

Жртви мобин га ће нај ви -
ше помо ћи еду ка ци ја о тој
теми, као и о кому ни ка ци ји
и рад ном пра ву. Потреб но је
да се акти ви ра на разним
дру гим пољи ма, да ради на
себи и сво јој про дук тив но -
сти, обра зо ва њу и раз во ју
здра ве лич но сти. Вео ма је
важно дру же ње с људи ма,
раз ви ја ње опти ми зма и пози -
тив ног мишље ња.

Како се зашти ти ти од
мобин га?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

како тај лоше ура ђе ни трет -
ман није добар. Нарав но да
је та козме тич ка про це ду ра
добра, али само када је ура -
ди стру чан козме ти чар.

Осо бе или сало ни који раде
по кућа ма нема ју аде кват но
зна ње из те обла сти и зато се
кри ју. У супрот ном се не би
се кри ли, већ би ради ли јав -
но као сав нор ма лан свет. За
рад би кори сти ли про ве ре не
ква ли тет не мате ри ја ле позна -
тих рено ми ра них брен до ва,
а не јеф ти не и нете сти ра не
про из во де.

Нажа лост, није све савр -
ше но ни у при ја вље ним сало -
ни ма, јер зако ном није све
нај бо ље регу ли са но, па се и
ту про вла че неструч не осо -
бе. Није лако у мору разно -
ра зних сало на, опре де ли ти
се за пра ви. А пра ви је онај
салон који ула же у обра зо ва -
ње и уса вр ша ва ње сво јих
запо сле них, онај у коме се
осе ћа те при јат но и у коме
доби ја те баш она кву услу гу
какву жели те. Пра ви је салон
онај који кори сти ате сти ра -
не позна те брен до ве, сигур -
не и без бед не за здра вље.
Тако ђе, чисто ћа сало на је на
првом месту, јер су и рад ник
и кли јент изло же ни опа сно -
сти од зара зе ако се кори сти
несте ри лан при бор.

Избор увек посто ји и увек
је на нама.

Гине ко ло шки 
пре гле ди оба вља ју се
субо том у Заво ду
„Пан че вац”

Када на интер нет пре тра жи ва -
чи ма уне се те име др Јова на
Руди ћа, гине ко ло га-аку ше ра на
ГАК-у „Народ ни фронт” у Бео -
гра ду, отво ри ће се вели ки број
стра ни ца на који ма се он спо -
ми ње – како у тек сто ви ма број -
них меди ја где он као саго вор -
ник скре ће пажњу на важност
редов них гине ко ло шких пре -
гле да, тако и у комен та ри ма
чита тељ ки и посто ви ма на раз -
ли чи тим фору ми ма посве ће -
ним здра вљу, гине ко ло ги ји или
труд но ћи.

Оно што се у тим комен та -
ри ма може запа зи ти, јесте да о
овом док то ру сви гово ре само
у супер ла ти ву: врхун ски струч -
њак, изван ре дан хирург, диван
човек посве ћен свом послу и
паци јент ки ња ма... У све ту у
коме смо нави кли да на рачун
запо сле них у здрав ству одла зе
махом кри ти ке и опту жбе,
чиње ни ца да неки лекар доби -
ја ово ли ко похва ла заи ста завре -
ђу је пажњу. Међу тим, ово и не
би била тако важна ствар за
Пан че во и Пан чев ке да упра во
др Јован Рудић није један од
стал них чла но ва тима спе ци -
ја ли ста Заво да за здрав стве ну
зашти ту рад ни ка „Пан че вац”.
Он у овој уста но ви оба вља пре -
гле де сва ке субо те, а паци јент -
ки ње могу зака за ти пре глед
рад ним дани ма од 7 до 14 сати
путем теле фо на 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ДР ЈОВАН РУДИЋ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ГИНЕ КО ЛО ГИ ЈЕ И АКУ ШЕР СТВА

ПАЦИ ЈЕНТ КИ ЊЕ СУ ОДЛУ ЧИ ЛЕ: 
ДОК ТОР ЗА ДЕСЕТ КУ!

пре глед. То је погуб но за здра -
вље чита ве наше попу ла ци је.

• Шта обу хва та основ ни гине -
ко ло шки пре глед и какве подат -
ке нам даје?

– Под ра зу ме ва пре глед гени -
та ли ја и видљи вог дела грли ћа
мате ри це, кол по ско пи ју, Папа -
ни ко лау тест, све бри се ве и
ултра звук. Кол по ско пи ја је изу -
зет но важна упра во у раној
дијаг но сти ци кар ци но ма, јер
нам омо гу ћа ва да откри је мо
малиг не про ме не у њихо вој
почет ној фази. Са мном у тиму
у Заво ду „Пан че вац” ради и др
Љиља на Дими три је вић Лесен -
дрић, гине ко лог-аку шер. Она
је струч њак упра во за цито ло -
ги ју и рану дијаг но сти ку кар -
ци но ма грли ћа мате ри це. У
зави сно сти од резул та та систе -
мат ских пре гле да, по потре би
ради мо и додат не услу ге.
Нарав но, на пре гле де могу доћи
и труд ни це и поро ди ље или
пак жене код којих је већ дијаг -
но сти ко ва но неко обо ље ње.
Ипак, пона вљам: било би иде -
ал но да жене на пре глед не
дове де болест, већ нави ка да
бри ну о свом здра вљу. Моде -
ран и савре ме ни про стор Заво -
да „Пан че вац”, који по сво јој
опре мље но сти и капа ци те ти ма
може пари ра ти неким од врхун -
ских бео град ских кли ни ка,

дијаг но сти ко ва ли кар ци ном јај -
ни ка. Лоша стра на кар ци но ма
је у томе што он углав ном почи -
ње без ика квих симп то ма и тего -
ба, а када се поја ве боло ви и
крва ре ња, то је већ знак да је
болест у поод ма клој фази, када
углав ном ни хирур ги ја више не
пома же. Ипак, посто ји и рела -
тив но добра стра на при че: рак
грли ћа мате ри це има сво је пре -
ин ва зив не фор ме и ево лу ци ја
боле сти је више го ди шња. То
зна чи да има те про сеч но неко -
ли ко годи на на рас по ла га њу да
ухва ти те болест у раној фази и
да је јед но став но изле чи те. Сто -
га бих свим жена ма пре по ру -
чио да се не узда ју у сре ћу, већ
да покло не себи пет мину та
годи шње и оду на пре гле де. Они
су неин ван зив ни, без бол ни, јед -
но став ни, крат ко трај ни, нису
непри јат ни, не пред ста вља ју

ника кав живот ни неком фор, а
корист може бити више стру ка.

• Како то да је у неким земља -
ма кан цер грли ћа мате ри це
изу зет но рет ка болест или је
гото во и нема, док је у Срби ји
ста ње алар мант но?

– Ствар је у зако ну. У Нор ве -
шкој је, на при мер, рак грли ћа
мате ри це иско ре њен зато што је
одла зак на гине ко ло шки пре глед
у тој земљи, као и у мно гим дру -
гим држа ва ма Евро пе, закон ска
оба ве за сва ке жене. Ако у тим
земља ма обо ли те од рака грли ћа
мате ри це, тро шко ве лече ња сно -
си те сами, јер нисте испо што ва -
ли сво је оба ве зе и оти шли код
лека ра на вре ме. По мом мишље -
њу, ова кву стра те ги ју тре ба ло би
при ме ни ти и у нашој земљи.
Сигу ран сам да би то било дело -
твор но реше ње, које би врло брзо
про ме ни ло лоше ста ти сти ке.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Какве врсте пре -
гле да оба вља те у Заво ду „Пан -
че вац”?

ДР ЈОВАН РУДИЋ: Поче ли
смо од нај ва жни јег, а то су ком -
плет ни гине ко ло шки пре гле ди
које сва ка жена не тре ба, него
мора ура ди ти јед ном годи шње.
Ако узме мо у обзир чиње ни цу
да у про се ку у Срби ји сва ког
дана јед на жена умре од рака
грли ћа мате ри це и да је то јед -
на од три нај че шће врсте малиг -
них тумо ра од којих жене обо -
ле ва ју и губе живо те у нашој
земљи, јасно је коли ко су редов -
ни гине ко ло шки пре гле ди
важни. При ме ти ти про ме не у
почет ној фази и „сасе ћи их у
коре ну” јед на ко је спа са ва њу
живо та. Рак грли ћа мате ри це
нај лак ши је за дијаг но сти ку и
лече ње и једи ни чији је узрок
наста ја ња познат, а ипак има -
мо ова ко недо пу сти во лошу ста -
ти сти ку. Морам да будем суро -
во искрен и да кажем да су
жене у Срби ји изу зет но нео д -
го вор не и да сво је здра вље,
нажа лост, често ста вља ју на
послед ње место. Не могу то
ника ко да схва тим. Све жене
које позна јем има ју свог фри -
зе ра, козме ти ча ра, мани ке ра,
педи ке ра, зна ју им и име на и
поро дич но ста бло, а нема ју свог
гине ко ло га и не одла зе на основ -
ни гине ко ло шки систе мат ски

Не уздај те се у сре ћу!
Одла зак код 
гине ко ло га јед ном
годи шње спа са ва
живот.

На пре глед могу доћи
и труд ни це.

дозво ља ва нам и то да зајед но
с менаџ мен том Заво да пла ни -
ра мо да се у ско ри јој будућ но -
сти бави мо и инва зив ни јим
про це ду ра ма које зах те ва ју
мало спе ци фич ни ју орга ни за -
ци ју, но о том потом.

• Шта иза зи ва рак грли ћа
мате ри це и да ли је он карак -
те ри сти чан за одре ђе но живот -
но доба жене?

– До боле сти дово ди хума ни
папи ло ма вирус (ХПВ), који се
откри ва кол по ско пи јом и Папа -
ни ко лау тестом. Што се тиче
годи на живо та када се он јавља,
пра ви ла више нема. Стра шно
је то што нам дола зе све мла ђе
осо бе, узра ста од око 20–25 годи -
на са пре кан це ро за ма нај ви шег
сте пе на, и то слу чај но откри ве -
ним. Про шле годи не сам имао
слу чај девој ке од 19 годи на са
пре кан це ро зом на грли ћу, а
недав но смо и код јед не два де -
се то го ди шње паци јент ки ње



Тај не, тај не... Жене их нај -
че шће откри ва ју у тре ну ци -
ма када су саме, у при ват -
но сти чети ри зида. Али
поне кад се деси да шапа -
том изго во ре не речи дођу
до погре шне осо бе и зау век
јој про ме не живот.

Упра во то се дого ди ло Тру -
ди Вили јамс: сасвим слу чај -
но је сазна ла да је муж вара
на све стра не. Као да то није
довољ но, њена ћер ка про ла -
зи кроз бун тов нич ку фазу, а
боле сна мај ка је у ста рач ком
дому. Послед ње што јој је
тре ба ло, јесте да од тет ке
насле ди тро шну кућу и у њој
ништа дру го осим гоми ле
успо ме на и сло мље них џиџа
биџа. Сада још тре ба и да је
рено ви ра, али у том поду -
хва ту ипак неће бити уса -
мље на. Били Ли Такер, ком -

ши ја и пома ло нео би чан лик,
заљу бљен у Тру ди откад зна
за себе, није ни сањао да ће
има ти при ли ку да опет буде
поред ње. Док ста ра кућа
попри ма ново рухо, Тру ди и
Били ја ће саче ка ти роман -
тич но изне на ђе ње и ожи ве -
ти у њима осе ћа ња за која су
се пла ши ли да су их зау век
изгу би ли.

ДРУШТВО
Петак, 16. март 2018.

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

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас шта сте могли
да ура ди те јуче, а нисте. „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 „Јуче” Фели си је Јап 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:

„Могла сам и јуче да одго -
во рим на ваше пита ње, али
нисам, пошто нисам има ла
инспи ра ци ју. Мислим да ми
је данас сре ћан дан, па је
добро што сам саче ка ла са
одго во ром.” 064/5214...

„Јуче је био иде а лан тре ну -
так да започ нем дије ту, да
кре нем у тере та ну и да оста -
вим цига ре те. Ко ми је крив
што сам тај савр шен моме -
нат про пу сти ла, ко зна кад ће
сад доћи сле де ћи!” 064/2302...

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
зашто децу не тре ба држа ти под
ста кле ним зво ном. Они ће осво -
ји ти по један при ме рак књи ге
„Ста кле но зво но” Сил ви је Плат.

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

„Зато што ће их живот
ломи ти као да су од ста кла!”
060/4432...

„Пока же се на кра ју да ста -
кле но зво но и оно што се
одре ђе ној сор ти дома ћих
живо ти ња ста вља око вра та
иза ђу на исто. Ако не жели -
те да вам дете буде овца, ока -
ни те се зво на.” 064/1590...

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, 21. мар та, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње:
„Ко је ваша оми ље на филм ска зве зда?”, награ ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Тихо вече с Мери лин Мон ро” Луси
Холи деј. 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.

Либи Ломакс, неу спе ла глу -
ми ца, несрећ на у љуба ви,
повла чи се у свет кла сич них
фил мо ва, где бесмрт ни живот
зве зда вели ког екра на нуди
мно го више роман ти ке него
Либи на сва ко дне ви ца.

Прет ход не неде ље су биле
пра ви тор на до за Либи
Ломакс. Не само да изла зи с
нај згод ни јим мушкар цем на
пла не ти већ је изгле да доби -
ла при влач ну послов ну пону -
ду која ће избри са ти њен ста -
тус про па ле глу ми це. Не
може да веру је како јој се
живот одјед ном пре о кре нуо.
Овај опти ми зам ће брзо
неста ти кад буде схва ти ла да
Дилон О’Ха ра није пра ви
човек за ста бил ну везу. Али
када се још јед на незва на

гошћа, у лику Мери лин Мон -
ро, поја ви на њеној ста рој
софи, Либи би се радо мења -
ла с неким само да се вра ти
у ствар ност. Сре ћом па је ту
њен нај бо љи друг Оли да је
чвр сто држи на земљи. Либи
сум ња да је Мери лин пра ва
осо ба за саве те о веза ма, али
можда је боље да је послу ша
пре него што буде касно.

„Тихо вече с Мери лин
Мон ро” Луси Холи деј

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„При ча се о нама”
Керо лин Бра ун

Два чита о ца који до сре де, 21. мар та, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „Шта
не бисте ника да воле ли да чује те да се при ча о вама?”, награ -
ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „При ча се о нама” Керо -
лин 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 -

РОЂЕН ДАН ШКО ЛЕ „БОРИ САВ ПЕТРОВ БРА ЦА”

НЕГО ВА ЊЕ БИТ НИХ ВРЕД НО СТИ
Разноврстан програм

Одбој ка шки меч 
изме ђу уче ни ка 
и настав ни ка

Основ на шко ла „Бори сав Петров
Бра ца” про сла ви ла је 6. мар та
57. рођен дан. Тог дана је одр -
жа на при ред ба на којој су уче -
ни ци реци та ци ја ма, пле сом,
песмом и глу мом оду ше ви ли
при сут не госте и роди те ље.

Про грам је био заи ста разно -
вр стан: песме на ита ли јан ском
и фран цу ском јези ку, дра ма -
ти за ци ја комич них ситу а ци ја
из школ ских клу па, пред ста -
вља ње азбу ке пре ко про јек то -
ра, реци та ци је о шко ли, као и
про мо ви са ње пра вил ног и без -
бед ног кори шће ња интер не та...
Публи ка је заи ста ужи ва ла.

Ипак, то није било све. Обе -
ле жа ва ње рођен да на наста ви ло
се и наред них дана низом раз -
ли чи тих актив ности. У скло пу
пла ни ра ног про гра ма про сла ве
одр жа не су број не кре а тив не
ради о ни це у који ма су уче ство -
ва ли уче ни ци од првог до осмог
раз ре да. Поче так све ча не неде -

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Не про пу сти ти јуче

У Гале ри ји савре ме не умет но -
сти у уто рак, 13. мар та, отво ре -
на је изло жба сли ка Ива не Ива -
но вић под нази вом „Омаж Оиви
Тои ки – Интер пре та ци ја живо -
та кроз коло рит све тло сти”.

Тема ове изло жбе је омаж
фин ском умет ни ку, интер пре -
ти ран кроз коло рит све тло сти
као сим бо ла живо та.

– Код Оиве Тои ке ме импре -
си о ни ра ста кло и сама тех ни -
ка дува ног ста кла, која је дру -
га чи ја него било која дру га.
Самим тим и рефлек си ја, про -
би ја ње све тла кроз ста кло и
боје – рекла је Ива на Ива но -
вић.

Посе ти о ци ће до 23. мар та у
Гале ри ји савре ме не умет но сти
моћи да погле да ју десет одлич -
них радо ва, сли ка них тех ни -
ком уље на плат ну.

Ива на Ива но вић је рође на
1991. годи не у Бео гра ду, а зва -
ње ака дем ског умет ни ка сте -
кла је 2014. годи не на Факул -
те ту при ме ње них умет но сти
Уни вер зи те та у Бео гра ду.
Мастер-сту ди је завр ши ла је на
Факул те ту за меди је и кому -
ни ка ци је. Чла ни ца је УЛУС-а
од 2017. годи не, а од почет ка
2018. носи зва ње само стал ног
умет ни ка.

М. М. В.

Удру же ње „Лас хен тес” из Пан -
че ва рас пи су је први ликов ни и
поет ски кон курс под нази вом
„Ово је моја Срби ја”. Пра во
уче шћа има ју деца изме ђу
седам и четр на ест годи на.

Циљ ликов ног и поет ског
кон кур са је да се анга жу ју деца
мла ђег и сред њег школ ског
узра ста која има ју тале нат за

писа ње пое зи је или крат ке про -
зе, или за црта ње. Деца ће се
бави ти сво јом земљом, инте -
ре со ва ће се за њену исто ри ју,
кул ту ру, зна чај не људе и све
оста ле осо бе но сти које чине
срп ски народ.

Зва нич на тема је „Ово је моја
Срби ја – њена исто ри ја и тра -
ди ци ја”. Жири ће ода бра ти

десет нај бо љих радо ва и биће
награ ђе но пет лите рар них и пет
ликов них радо ва. Од четр де сет
ликов них радо ва биће при ре -
ђе на изло жба у гале ри ји Град -
ске библи о те ке Пан че во. Нај -
бо љи радо ви ће се наћи и у
књи зи „Сти хо ва ње”, која ће
наста ти као резул тат првог
Фести ва ла реци то ва ња пое зи је

на срп ском јези ку, који ће бити
одр жан у мају теку ће годи не.

Кан ди да ти заин те ре со ва ни
за ликов ни део кон кур са црте -
же тре ба раде на блок-папи ру
уоби ча је них димен зи ја, мате -
ри ја ли ма по жељи.

Радо ви се могу пре да ти до 1.
маја у секре та ри ја ту Град ске
библи о те ке Пан че во. М. М. В.

ИЗЛО ЖБА СЛИ КА ИВА НЕ ИВА НО ВИЋ

Живот кроз коло рит све тло сти

ЛИКОВ НИ И ПОЕТ СКИ КОН КУРС

Ово је моја Срби ја

ље био је у зна ку ликов не умет -
но сти, па је у холу шко ле одр -
жа на изло жба уче нич ких радо -
ва. Да је у овој шко ли физич ко
вас пи та ње и бавље ње спор том
вео ма важно, пока зао је и вели -
ки број утак ми ца које су оди гра -
не. Одр жан је тур нир у малом
фуд ба лу, а тра ди ци о нал но је оди -
гран одбој ка шки меч изме ђу уче -

ни ка и настав ни ка, као и неко -
ли ко кошар ка шких утак ми ца.
Све ове актив но сти одви ја ле су
се у при јат ној атмос фе ри, где
су се уче ни ци и настав ни ци,
поред нави ја ња за сво је еки пе,
и дру жи ли.

Крај неде ље оста вљен је за
раз ли чи те кви зо ве. Ђаци су, уз
игру и заба ву, уче ство ва ли у

кви зу опште кул ту ре, а могли
су да пока жу и зна ње из књи -
жев но сти у зани мљи вом интер -
ак тив ном кви зу.

Све актив но сти пово дом обе -
ле жа ва ња дана шко ле пажљи во
су пла ни ра не и осми шље не, с
наме ром да се ука же на бит не
вред но сти које ова шко ла годи -
на ма негу је. А. Живковић

Исто риј ски архив у Пан че ву
саоп штио је да је поче ло при -
ја вљи ва ње за сед ми Међу на -
род ни бије на ле гра фи ке „Екс
либрис 2018 – Тран зи ци ја”.

„Тран зи ци ја је све о бу хва тан
про цес про ме на и пре лаз ’из соци -
ја ли зма у капи та ли зам’, повра -
так у тржи шну при вре ду и у гра -
ђан ску демо кра ти ју. Као свет ски

про цес запо чео је деве де се тих
годи на 20. века, у свим пост ко -
му ни стич ким земља ма. У неким
земља ма (као нпр. у Срби ји) засту -
пљен је све до данас. Глав ни узрок
тран зи ци је је, пре ма тео ре ти ча -
ри ма, еко ном ска кри за која је
пого ди ла ове земље. Поред еко -
ном ских про ме на и све о бу хват -
не при ва ти за ци је, дошло је и до

дубо ких про ме на поли тич ког
систе ма. Еко но ми ста Ј. Кор наи
сма тра да ника да до сада није
дошло до такве мир не, нена сил -
не, брзе и све о бу хват не про ме не
дру штва, што ову тран зи ци ју чини
једин стве ним дога ђа јем у људ -
ској исто ри ји…”, пише на зва -
нич ном сај ту Исто риј ског архи -
ва у Пан че ву.

Детаљ ни је инфор ма ци је о
начи ну при ја вљи ва ња могу се
доби ти на теле фон 013/317-
344 (локал 18), елек трон ским
путем (имејл адре са 
jaksic05@gmail.com) и на сај -
ту Исто риј ског архи ва у Пан -
че ву. Кон такт-осо ба је Јеле на
Јак шић.

М. М. В.

EКС ЛИБРИС 2018.

Поче ло при ја вљи ва ње за бије на ле гра фи ке



Пово дом инци ден та у Бору,
када је поли ца јац пуцао у
про вал ни ка који га је пре тога
попр скао бибер-спре јом, Син -
ди кат срп ске поли ци је саоп -
штио је да је посту пак

напад ну тог коле ге био
оправ дан.

ССП је у свом саоп ште њу
похва лио и реак ци ју мини -
стра уну тра шњих посло ва
Небој ше Сте фа но ви ћа, који
је после тог дога ђа ја наја вио
да ће тра жи ти поо штра ва ње

казни за све напа да че на
поли цај це. 

Син ди кат срп ске поли ци -
је поста вио је и јед но пита -
ње: „Како је могу ће да меди -
ји за које је глав на вест била

то што је један поли ца јац
упо тре био оруж је у скла ду
са зако ном нису поста ви ли
пита ње откуд напа дач кога
је ранио на сло бо ди, после
само три годи не коли ко је
про шло отка ко је осу ђен због
тога што је убио оца?”
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Ових дана у Срби ји се одр жа -
ва ју зајед нич ке вежбе при пад -
ни ка Спе ци јал не анти те ро ри -
стич ке једи ни це МУП-а Срби -
је и Европ ске коман де за спе -
ци јал не опе ра ци је (SOCEUR)
аме рич ке вој ске.

Због опа сно сти од теро ри -
зма они вежба ју про тив те ро -
ри стич ка деј ства и бли ску бор -
бу у урба ним усло ви ма и има -
ју зајед нич ка гађа ња. Како је
обја ви ла срп ска редак ци ја
„Спут њи ка”, ове зајед нич ке
актив но сти наших и аме рич -
ких спе ци ја ла ца изво де се
након про у ча ва ња начи на дело -
ва ња теро ри ста.

– При пад ни ци САЈ-а и те
како има ју шта да нау че. На
при мер, како пре по зна ти теро -
ри сте, које нове мето де и екс -
пло зив не напра ве они кори сте,
како их пре но се – изја вио је
саго вор ник „Спут њи ка” нови -
на ру тог интер нет пор та ла.

Пре ма њего вим речи ма, коман -
дант САЈ-а Спа со је Вуле вић завр -
шио је тро ме сеч ну обу ку на Ака -
де ми ји Еф-Би-Аја у Аме ри ци, па

је сигур но и то један од раз ло га
због чега та елит на једи ни ца наше
поли ци је има добру сарад њу са
Аме ри кан ци ма.

Саго вор ник „Спут њи ка” изја -
вио је за тај интер нет пор тал и
да је Срби ја, што се тиче при -
прав но сти и обу че но сти наших
спе ци јал них једи ни ца, апсо -
лут но без бед на, јер су њихо ви
при пад ни ци спрем ни за бор бу
како у град ским, тако и у сео -
ским под руч ји ма.

Он је пре ци зи рао да наше
поли циј ске спе ци јал не једи ни -
це не сара ђу ју само са Аме ри -
кан ци ма, него и с коле га ма из
мно гих дру гих зема ља. Као
при мер за то навео је да су
поли цај ци из Срби је били на
обу ци у Изра е лу и у Руси ји.

– Позна јем људе који су били
на обу ци у руском ФСБ-у. Више
гене ра ци ја наших људи одла -
зи ло је на семи на ре у Руси ју, а
њихо ви струч ња ци су дола зи ли

код нас. Инструк то ри ФСБ-а су
дола зи ли ова мо да виде како су
наши људи у прак си при ме ни -
ли оно што су нау чи ли у Руси ји
– додао је он.

Ина че, зајед нич ка вежба наших
и аме рич ких спе ци ја ла ца одр -
жа на је и током апри ла про шле
годи не, у јед ном селу на пла ни -
ни Гоч. У њој су уче ство ва ли и
слове нач ки спе ци јал ци, а коман -
дант аме рич ке падо бран ске једи -
ни це која је има ла обу ку са САЈ-
ем, обја шња ва ју ћи нео би чан избор
места за вежбу, изме ђу оста лог је
рекао да је САЈ до сада изво дио
деј ства у урба ним усло ви ма, али
да је реал на могућ ност да се кри -
ми нал ци после неке акци је скло -
не ван вели ких гра до ва, у заба че -
на места. Због тога, пре ма њего -
вим речи ма, при пад ни ци САЈ-а
тре ба да буду спрем ни и за деј -
ства у сео ским сре ди на ма.

Пан че вач ки сао бра ћај ни поли -
цај ци су 8. мар та у јутар њим
сати ма јед ним лепим гестом
улеп ша ли тај пра зник нашим
сугра ђан ка ма које возе. Они
су у цен тру гра да зау ста вља ли
при пад ни це леп шег пола које
су биле за вола ном, покла ња -
ли им цве ће и чести та ли Дан
жена.

Пан чев ке које су том при -
ли ком зау ста вље не биле су при -
јат но изне на ђе не овим гестом.
Јед на од њих је рекла да је оче -
ки ва ла да ће то бити кон тро ла
сао бра ћа ја, али није било тако,
због чега је била при јат но изне -
на ђе на тим гестом.

– Сва ка им част и све похва -
ле за њих, јер бри ну о нашој
без бед но сти и пожр тво ва но
раде свој посао – рекла је она.

Дру га сугра ђан ка коју су сао -
бра ћај ци зау ста ви ли изја ви ла
је да никад није дожи ве ла тако
нешто за 8. март. Она је дода -
ла да је акци ја коју су спро ве -
ли сао бра ћај ни поли цај ци

добар корак у јача њу сарад ње
гра ђа на с поли ци јом.

Сао бра ћај ци који су покла -
ња њем цве ћа током кон тро ле
сао бра ћа ја дама ма чести та ли
пра зник иста кли су да су хте -
ли да им улеп ша ју 8. март и да
их под се те да пошту ју сао бра -

ћај не про пи се и да, због лошег
вре ме на, пажљи во возе.

Сао бра ћај ци су 8. мар та дели -
ли цве ће жена ма у свим гра -
до ви ма у који ма су седи шта
поли циј ских упра ва. Oдлуку о
томе донео је мини стар уну -
тра шњих посло ва Небој ша Сте -

фа но вић. Он је пово дом тог
пра зни ка раз го ва рао с при пад -
ни ци ма Упра ве сао бра ћај не
поли ци је из Бео гра да. Током
тог раз го во ра захва лио је њима
и њихо вим коле ги ни ца ма на
све му што пред у зи ма ју да би
гра ђа ни Срби је били без бед ни.

– Желим да чести там свим
дама ма овај посе бан дан и да
им захва лим што се неу мор но
боре за сво је поро ди це, коле ге и
при ја те ље, и на све му што пред -
у зи ма ју да би наша земља била
боља – изја вио је Сте фа но вић.

Осми март је на ори ги на лан
начин обе ле жи ла и гру па од
шест жена које раде у Поли -
циј ској бри га ди за град Бео -
град. Оне су тог дана оти шле у
Инсти тут за тран сфу зи ју крви
и дале крв. Јед на од њих је
изја ви ла да то раде сва ке годи -
не, јер желе да лич ним при ме -
ром ука жу на зна чај дава ња
крви, један од нај пле ме ни ти -
јих гесто ва, којим се спа са ва ју
живо ти.

На ауто-путу Опо во –Пан че во
у ноћи изме ђу 10. и 11. мар -
та дого ди ла се тешка сао -
бра ћај на несре ћа у којој је
поги ну ла јед на жена. Она је

пеша чи ла путем и у јед ном
тре нут ку је поче ла да пре -
ла зи коло воз ван пешач ког
пре ла за, на нео све тље ном
делу пута.

Тада ју је у пуној брзи ни
уда рио ауто мо бил „фијат пун -
то”. Уда рац је био толи ко јак
да ју је вози ло одба ци ло у дру -
гу тра ку, за вози ла из супрот -

ног сме ра. На њу је тада нале -
те ло и дру го вози ло, мар ке
„рено кан гу”. Несрећ на жена
је пре ми ну ла у коли ма Хит не
помо ћи, на путу до бол ни це.

ХРОНИКА
Петак, 16. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Током 2017. годи не
код два де сет јед ног
мало лет ни ка 
про на ђе ни нар ко ти ци

Два мало лет ни ка
осум њи че на за 
наво ђе ње дру гих
лица на узи ма ње
дро ге

Међу лици ма која је про шле
годи не Више јав но тужи ла штво
про це су и ра ло због нар ко ма ни -
је била су и 24 мало лет ни ка:
један од њих по осно ву чла на
246 Кри вич ног зако ни ка, којим
се санк ци о ни шу нео вла шће на
про из вод ња и ста вља ње у про -
мет опој них дро га, чак два де -
сет јед но лице по осно ву чла на
246а (нео вла шће но држа ње
мање коли чи не, за соп стве ну
упо тре бу, суп стан ци или пре -
па ра та који су про гла ше ни за
опој не дро ге) и две осо бе по
осно ву чла на 247 (наво ђе ње дру -
гих лица на ужи ва ње дро ге).

Нај те жи слу ча је ви који ма се
бави ло Више јав но тужи ла штво
у про шлој годи ни јесу осам
сило ва ња (због којих је при ја -
вље но пет пуно лет них лица и
три мало лет ни ка) и чети ри уби -
ства (почи ни ла су их три пуно -
лет на и јед но мало лет но лице).

ЗАБРИ ЊА ВА ЈУ ЋА СТА ТИ СТИ КА ВИШЕГ ЈАВ НОГ ТУЖИ ЛА ШТВА

МЕЂУ НАР КО МА НИ МА И МАЛО ЛЕТ НИ ЦИ

Више јав но тужи ла штво у
Пан че ву је током про шле годи -
не запри ми ло кри вич не при ја -
ве про тив 249 лица. Од тога су,
након извр ше них про ве ра, при -
ја ве про тив 77 лица усту пље не
дру гом, месно над ле жном
тужи ла штву. Од укуп ног бро ја
под не тих кри вич них при ја ва,
сто три де сет јед ну је под не ла
поли ци ја, про тив 40 лица су
при ја ве под не ле оште ће не осо -
бе, а про тив јед ног лица дру ги
држав ни орган. Кри вич не при -
ја ве су одба че не про тив 57
њихо вих под но си ла ца, након
чега је њих три на е сто ро под -
не ло при го во ре који су одби је -
ни после одлу ка бео град скогТЕШКА САО БРА ЋАЈ НА НЕСРЕ ЋА

Ауто мо бил уда рио жену

Апе ла ци о ног јав ног тужи ла -
штва.

После раз ма тра ња под не тих
кри вич них при ја ва Више јав -
но тужи ла штво изда ло је наред -
бе о спро во ђе њу истра ге про -
тив 83 лица. Након спро ве де -
не истра ге про тив јед ног лица
она је обу ста вље на, за 18 лица
су изда те наред бе о њихо вом
завр шет ку, док су истра ге про -
тив 64 лица у току. Након оних
које су окон ча не опту же но је
18 осо ба, од чега је у пет слу -
ча је ва изре че на затвор ска казна.
Сви опту же ни су мушкар ци.

Од укуп ног бро ја затвор ских
казни у про шлој годи ни је у
три слу ча ја одре ђе на и мера

Страну припремио

Михајло
Глигорић

„оду зи ма ње пред ме та”, а у јед -
ном слу ча ју оба ве зно лече ње
нар ко ма на. За 27 лица је одре -
ђен при твор дужи од три дана.

Што се тиче вре ме на извр -
ше ња кри вич них дела, она су у
145 слу ча је ва почи ње на током
про шле годи не, а 27 у рани јем
пери о ду.

Више јав но тужи ла штво је у
про шлој годи ни било суо че но
и с мало лет нич ким кри ми на -
лом. При ја вље на су 222 мла ђа
и ста ри ја мало лет ни ка, а у 18
слу ча је ва у пита њу су била деца.

Од укуп ног бро ја под не тих
кри вич них при ја ва про тив
мало лет ни ка одба че не су 64
због целис ход но сти или из неког
дру гог зако ном пред ви ђе ног
раз ло га, док је за девет лица
након завр ше ног при прем ног
поступ ка пред ло же на обу ста ва,
а за 40 мало лет ни ка (39 ста ри -
јих и један мла ђи) Вишем суду
у Пан че ву под нет је пред лог за
изри ца ње вас пит не мере. Од
тога су доне те прав но сна жне
одлу ке за 26 мало лет ни ка.

Више јав но тужи ла штво је у
про шлој годи ни посту па ло и
пово дом кри вич них при ја ва које
су под не те због нар ко ма ни је.
Четр де сет чети ри пуно лет на лица
про це су и ра на су на осно ву чла -
на 246 Кри вич ног зако ни ка, а
16 пуно лет них осо ба про це су и -
ра но је на осно ву чла на 246а.

У НАШЕМ ГРА ДУ, 8. МАР ТА

Сао бра ћај ци при јат но изне на ди ли сугра ђан ке

ОВИХ ДАНА НА НЕКИМ МЕСТИ МА У СРБИ ЈИ

Наши спе ци јал ци вежба ју са Аме ри кан ци ма

При пад ни ци сао бра ћај не поли -
ци је поче ли су у поне де љак,
12. мар та, да спро во де поја ча -
ну кон тро лу уче сни ка у сао -
бра ћа ју широм Срби је. Током
те акци је, која ће обу хва ти ти и
држа ве чла ни це Европ ске уни -
је, као и Швај цар ску, Нор ве -
шку и Гру зи ју, кон тро ли са ће
се кори шће ње сигур но сних
поја се ва у вози ли ма и мобил -
них теле фо на током вожње.

Резул та ти нај но ви јих истра -
жи ва ња Аген ци је за без бед -
ност сао бра ћа ја ука зу ју на то
да је про це нат кори шће ња
поја са на пред њим седи шти -
ма у Срби ји око 76 одсто, а на
зад њим све га око 12 одсто.
Поред тога, око шест одсто
воза ча у Срби ји који су уче -

ство ва ли у тим анке та ма при -
зна ло је да кори сти мобил ни
теле фон током вожње.

Коли ко је вези ва ње сигур -
но сних поја се ва важно, довољ -
но се види из пода тка да од
укуп ног бро ја стра да лих воза -
ча ауто мо би ла и дру гих лица
у њихо вим вози ли ма током
2017. годи не гото во 60 одсто
њих није има ло сигур но сни
појас на себи у тре нут ку сао -
бра ћај не несре ће.

Пре ма публи ка ци ји коју је
обја ви ла Свет ска здрав стве -
на орга ни за ци ја, пра вил но
кори шће ње сигур но сног поја -
са сма њу је ризик од смрт ног
стра да ња у сао бра ћај ним
незго да ма за више од 60
одсто.

АКЦИ ЈА САО БРА ЋАЈ НЕ ПОЛИ ЦИ ЈЕ

Кон тро ла вези ва ња
поја се ва 

СИН ДИ КАТ СРП СКЕ ПОЛИ ЦИ ЈЕ

Оправ да на реак ци ја
напад ну тог коле ге

Неу о би ча је на акци ја у Пан че ву

Ова ко изгле да САЈ



Недав но се Удру же ње жена
„Долов ке”, по пози ву Мили це
Бонин, волон те ра у акци ји
„Чепом до осме ха”, при кљу -
чи ло овој хума ни тар ној ини -
ци ја ти ви, коју подр жа ва ју број -
не инсти ту ци је и ком па ни је.
За све оне које желе да пока -
жу сво је хума но срце, кути је
ће засад бити поста вље не у
про сто ри ја ма поме ну те орга -
ни за ци је, као и у про сто ри ја -
ма мењач ни це вла сни це Наде
Раки џић у Доло ву.

Пре ма речи ма Дра га не
Марић, пот пред сед ни це удру -
же ња, ова ква иде ја има тро -
стру ки карак тер.

– Поред тога што се отпад
реци кли ра и поди же свест о
чисти јој живот ној сре ди ни,
раз ви ја се и хума ност и соли -
дар ност код деце и људи.

Потреб но је при ку пи ти чвр -
сте пла стич не чепо ве, који ће
бити одво же ни у реци кла жни
цен тар, а зара ђе на сред ства
биће кори шће на у хума ни тар -
не свр хе. Кон крет но, ова акци -
ја ста вља акце нат на децу са
инва ли ди те том или неком
смет њом у раз во ју, како би
им било омо гу ће но лак ше
функ ци о ни са ње у сва ко днев -
ном живо ту и обра зо ва њу –
иста кла је ова Долов ка.

Она пози ва сугра ђа не да се
ода зо ву у што већем бро ју и
тако пока жу сво ју пле ме ни -
тост и еко ло шку свест.

Банат ски Бре сто вац: У току
су радо ви на уре ђе њу све ча не
сале, а у скла ду с вре мен ским
усло ви ма поче ће сана ци ја кро -
ва. Наста вље на је дру га фаза
изра де глав ног колек тор ског
кана ла.

Банат ско Ново Село: Кон церт
за мај ке одр жан је у четвр -
так, 8. мар та, у Дому кул ту -
ре, у орга ни за ци ји КУД-а
ДАК, када су насту пи ла деца
изме ђу чети ри и два на ест
годи на. Јед но и по ча сов на еми -
си ја „Теле клуб” о орке стру
Дома кул ту ре недав но је сни -
мље на и при ка за на на Радио-
теле ви зи ји Вој во ди не.

Доло во: Удру же ње „Долов ке”
при ре ди ло је про сла ву Дана
жена уз музи ку и заку ску у
субо ту, 10. мар та, у дис ко те -
ци Дома кул ту ре. Поме ну та
орга ни за ци ја укљу чи ла се у
акци ју „Чепом до осме ха”, а
кути је су поста вље не у њихо -
вим про сто ри ја ма, као и у
мењач ни ци вла сни це Наде
Раки џић. Пред став ни ци удру -
же ња пан че вач ких пче ла ра
одр жа ли су пре да ва ње у
основ ној шко ли у окви ру про -
јек та „Мед ни дору чак”. Тра -
ди ци о нал на смо тра овно ва

биће при ре ђе на у субо ту, 17.
мар та, у дво ри шту Месне
зајед ни це.

Гло гоњ: Удру же ње жена „Гло -
гоњ ке” при ре ди ло је осмо -
мар тов ско забав но вече. Бес -
плат ни офтал мо ло шки пре -
гле ди оба вље ни су у субо ту,
10. мар та, у Дому кул ту ре.
Уско ро ће бити отва ра не пону -
де по јав ној набав ци за изград -
њу пла тоа око капе ле. Месна
зајед ни ца при пре ма доку мен -

та ци ју за наси па ње ризле на
пар кин гу испред гро бља.

Ива но во:Јав на набав ка за изград -
њу пар кин га испред ста ди о на
још увек није завр ше на. У току
је сана ци ја тро то а ра око шко ле,
која је кон ку ри са ла за наста вак
радо ва на рекон струк ци ји згра -
де буду ћег врти ћа. Та уста но ва
обе ле жи ла је свој дан у четвр -
так, 15. мар та, при год ном при -
ред бом у Дому кул ту ре.

Јабу ка: Рад ни ци ЈКП-а „Вод -
ком” очи сти ли су уста ве на
Тами шу. Изло жба деч јих
радо ва с кре а тив них ради о -
ни ца отво ре на је у четвр так,
8. мар та, у Дому кул ту ре.

Кача ре во: Пред став ни ци удру -
же ња пан че вач ких пче ла ра
одр жа ли су пре да ва ње у основ -
ној шко ли у петак, 9. мар та, у
окви ру про јек та „Мед ни дору -
чак”. Моно гра фи ја под нази -
вом „Спо ме ни ца сокол ског
покре та у Пан че ву” пред ста -
вље на је у четвр так, 15. мар -
та, у Дому омла ди не, а на
истом месту у четвр так, 22.
мар та, глу ми ца Татја на Кец -
ман изве шће коме ди ју под
нази вом „Десет пре ма један”.

Омо љи ца: На општин ском так -
ми че њу из пред ме та Тех нич -
ко и инфор ма тич ко обра зо ва -
ње и Тех ни ка и тех но ло ги ја,
одр жа ном у субо ту, 10. мар та,
у Основ ној шко ли „Доси теј
Обра до вић”, уче ство ва ло је
једа на ест шко ла с тери то ри је
Пан че ва. Истог дана у цркви
је при ре ђен кон церт духов не
музи ке под нази вом „У сусрет
вас кр се њу Хри сто вом”.

Стар че во: У току су при прем -
не актив но сти за редов ну акци -
ју кому нал ног пред у зе ћа под
нази вом „Април – месец чисто -
ће”. Пред став ни ци ОИ „Надел”
при су ство ва ли су Сај му изви -
ђа ча и колек ци о на ра у Бео -
гра ду, а у субо ту, 17. мар та,
стар че вач ки ска у ти посе ти ће
Аду Циган ли ју.

Петак, 16. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Стар че во нај бли же
гасу у одно су на 
Ива но во и Омо љи цу

У Бре стов цу про блем
нови при кључ ци

За раз ли ку од већег дела Пан -
че ва, у шта спа да ју и север на
села, гра ђа ни јужних места не
могу се похва ли ти јед ном од
савре ме них циви ли за циј ских
теко ви на – кори шће њем гаса
за гре ја ње сво јих домо ва.

Од чети ри насе ља „гаси фи -
ко ван” је једи но Бре сто вац, у
којем се то дого ди ло још „дав -
не” 1991. годи не.

Бло ка да због сте ча ја
Међу тим, ни у овом селу, у том
погле ду, не тече баше све као
под ма за но. Доду ше, гра ђа ни
који су на вре ме упла ти ли при -
кљу чак нема ју већих про бле ма
ни у вези са снаб де ва њем овим
енер ген том, нити када је реч о
цени (бар тре нут но). Про блем
се одно си на оне који су то учи -
ни ли касни је, јер нема ко да их
при кљу чи, али ни да при ми
упла ту нових инте ре се на та

Пре ма речи ма Дра га на
Мири чи ћа, Месна зајед ни ца,
чији је он пред сед ник, иако
нема ника квог уде ла у упра -
вља њу мре жом, насто ји да се
то што хит ни је пре ва зи ђе.

– На почет ку је наша инсти -
ту ци ја месне вла сти има ла
одре ђе ни про це нат, али ситу а -
ци ја се мења од 2002. годи не,
откад је фир ма „Мега про јект”
пре у зе ла сто про цент но вла сни -
штво над мре жом, а самим тим
и све буду ће при кључ ке. У међу -
вре ме ну је то пред у зе ће оти -
шло у сте чај, па је настао прав -
ни ваку ум и гра ђа ни не могу
да оства ре сво је пра во. Већ неко
вре ме поку ша ва мо да дође мо

СЕЛО

„ГАСИ ФИ КА ЦИЈ СКА” СИТУ А ЦИ ЈА У ЈУЖНИМ СЕЛИ МА

ЈОШ УВЕК (САМО) ЈЕД НО ОД ЧЕТИ РИ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ЈОШ ЈЕД НО МЕСТО СЕ ПРИ КЉУ ЧУ ЈЕ 
ХУМА НИ ТАР НОЈ АКЦИ ЈИ

И Долов ци саку пља ју
чепо ве

до сте чај ног управ ни ка те фир -
ме, како бисмо покре ну ли ства -
ри с мртве тач ке – наво ди први
човек Бре стов ца.

Ина че, гас дистри бу и ра пред -
у зе ће „Срби ја гас”, које одр жа ва
мре жу и оба вља евен ту ал не
поправ ке, али нема закон ски
основ да при ма нове при кључ ке.

– Тру ди мо се и да про на ђе -
мо доку мен та ци ју о ста рим
кори сни ци ма, који су упла ти -
ли при кључ ке у пери о ду изме -
ђу 1991. и 2002, јер тада је
Месна зајед ни ца има ла 66 одсто
уде ла у упра вља њу мре жом.
Након тога сагла сност су могли
да доби ју само од „Мега про јек -
та”, али пре ма нашим сазна -
њи ма ота да нико није при кљу -
чен. Оба ви ли смо и раз го во ре с
пред став ни ци ма „Срби ја га са”,
који у ова квој ситу а ци ји не могу
да изда ју било какву сагла сност.
Гра ђа ни нам се обра ћа ју у
солид ном бро ју, па ћемо насто -
ја ти да што пре изна ђе мо реше -
ње – исти че Мири чић.

А веро ват но ће бити и више
заин те ре со ва них, буду ћи да су
у Бре стов цу кори сни ци гаса
задо вољ ни тре нут ним усло ви -
ма, јер по цени од око 32 дина -
ра (без ПДВ-а), за кућу изме ђу
100 и 150 ква дра та, рачу ни су
изме ђу при стој них 10.000 и
12.000 дина ра.

Чека се веза с град ском
мре жом
Од пре о ста ла три „нега си фи ко -
ва на” јужна места, нај да ље је
оти шло Стар че во. Тамо је пре
око шест годи на, након анке те
у којој се пози тив но изја сни ла
упа дљи ва већи на гра ђа на, напра -
вље на ком плет на мре жа.

Тада шњи и сада шњи члан
месне скуп шти не Петар Андре -
јић наво ди да је до засто ја у реа -
ли за ци ји те инве сти ци је дошло
зато што је прво бит но тре ба ло
да напа ја ње гаса иде упра во из
Бре стов ца, али дистри бу тер
(„Срби ја гас”) на то није при стао
због огра ни че ног капа ци те та од
све га 2.000 при кљу ча ка (што је

мало за три места), а потом је
дуго тра же на могућ ност да се то
учи ни с дру ге стра не, из сме ра
гра да.

– У међу вре ме ну је тада шњи
инве сти тор, ком па ни ја „Теле фо -
ни ја”, то пра во про дао фир ми
„МТ гастел”, чији људи кажу да
је наша мре жа доби ла упо треб -
ну дозво лу кра јем про шле годи -
не. Они су испо сло ва ли и дозво -
лу за изград њу мер но-регу ла ци -
о не ста ни це на лока ци ји коју им
је доде лио Град, пре ко пута
Рафи не ри је, па сада раде на томе.
Ода тле би тре ба ло да се пове жу
с маги страл ним цево во дом, који
је, отпри ли ке, негде у „Азо та -
ри”. Потом би оста ло само још
да се та тач ка пове же с почет -
ком стар че вач ке мре же у Ули -
ци ЈНА, а пре ма њихо вим про -
це на ма, то би могло да буде ове
годи не – наја вљу је Андре јић.

Након тога би, по логи ци ства -
ри, на ред дошла Омо љи ца, где
још увек није завр ше на мре жа,
док у Ива но ву није ни запо че та.

Пету годи ну заре дом при ре -
ђен је „Кон церт за мај ке” 8.
мар та, у Дому кул ту ре у Новом
Селу, у орга ни за ци ји тамо шњег
Кул тур но-умет нич ког дру штва
ДАК. Као и увек до сада, за
овај дога ђај вла да ло је изу зет -
но вели ко инте ре со ва ње, па је
сала поме ну те уста но ве поно -
во била пре те сна.

Про грам је почео песма ма
посве ће ним свим мама ма, које
су изве ле Тија на Суче вић, Алек -
сан дра Бир ђан и Габри је ла
Петро вић; Тео до ра Мик отпе -
ва ла је „Огле да ло”, а Кри сти -
на Мик – „Шешир”. Потом је
Алек сан дар Бир ђан на хар мо -
ни ци „оплео” чуве но коло
„Мора вац”, док је Ива на Ива -
но вић сви ра ла обоу.

Насту пи ле су и бале ри не из
гру пе „Пиру е та” под буд ним
оком Нине Нова ко вић, као и
модер не пле са чи це Каро ли не
Бузди ке.

А онда су на ред дошли мали
чла но ви КУД-а ДАК, узра ста
од чети ри до два на ест годи на.
Блок песа ма из Мол да ви је отпе -
вао је хор „Бири ћи”, а фол -

клор ни ансам бли изве ли су
сплет срп ских, вла шких и
румун ских ига ра. Све то пажљи -
во су испра ти ли коре о граф
Дани је ла Петро вић и коре пе -
ти то ри Дорел Мик и Сне жан
Весе ли нов.

Про грам је завр шен школ -
ском пред ста вом „Про ле ће”, за
коју су заслу жне учи те љи це
Мари је та Симу, Мари не ла Фри -
јанц и Ане та Зељ ко вић.

Сва кој мами покло њен је по
цвет захва љу ју ћи локал ним цве -
ћа ра ма „Ком но шан” и „Чолић”,
а кон церт су помо гли Покра -
јин ски секре та ри јат за кул ту -
ру, ново се љан ске инсти ту ци је
– Месна зајед ни ца и Дом кул -
ту ре, као и фабри ка обу ће
„Пари лаб” из Али бу на ра.

У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ НОВО СЕ ЉАН СКОГ КУД-а ДАК

Мали ша ни игра ли и пева ли за маме

НАСТА ВАК АКЦИ ЈЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ПЧЕ ЛА РА

„Мед ни дору чак” и у два села
Након што су оби шли град ске
основ не шко ле „Бран ко Ради -
че вић” и „Све ти Сава”, пред -
став ни ци Удру же ња пче ла ра
Пан че во наста ви ли су реа ли за -
ци ју про јек та „Мед ни дору чак”
– с циљем да се уче ни ци ма од
првог до четвр тог раз ре да при -
бли же пче лар ство и пче ли њи
про из во ди – и у две сео ске обра -
зов не уста но ве: у Доло ву у поне -
де љак, 5. мар та, а у Кача ре ву у
петак, 9. мар та.

Пре да ва ња је држао Вој кан
Милу ти но вић, пред сед ник
поме ну те орга ни за ци је, а мали -
ша ни ма је махом гово рио о
зна ча ју тих вред них инсе ка та
за при ро ду, као и о њихо вом
живо ту, саста ву дру шта ва и све -
му оно ме што се може доби ти
из кошни ца, попут меда, поле -
на, про по ли са, мле ча...

– Деца су отпри ли ке заин те -
ре со ва на оно ли ко коли ко су
учи те љи били посве ће ни тој
теми. Иако у скла ду с њихо -
вим узра стом, има и оних које
то не инте ре су је или поста вља -
ју нео збиљ на пита ња, а неке је
заи ста зани ма ла тема, што су

јасно пока за ли. Нама је при -
мар ни циљ да их усме ри мо ка
пче лар ству и ути че мо да кон -
зу ми ра ју мед у сва ко днев ној
исхра ни како га не би кори сти -
ли као лек. Жеља нам је и да
они скре ну пажњу одра сли ма
који, ако већ мора ју да усе ве

прска ју пести ци ди ма, то чине
у вечер њим сати ма, како не би
уни шта ва ли пче ле. Морам
посеб но да истак нем дочек
дирек то ра шко ле „Аксен ти је
Мак си мо вић”, који нас је потом
наја вио, ука зав ши уче ни ци ма
на зна чај пре да ва ња. Сео ска
деца су пока за ла и веће инте -
ре со ва ње за дегу ста ци ју меда
– навео је пред сед ник пан че -
вач ких пче ла ра.

У овој акци ји су уче ство ва ли
и Борис Бабић, Јеле на Попо вић
Вла хо вић и Биља на Анге лов, а
мед за мали ша не, поред Милу -
ти но ви ћа, обез бе ди ли су и Милу -
тин Зајо цић, Јован Ката ли на,
Шан дор Биро и Радо сав Ђокић.

Послед ње пре да ва ње у овом
низу биће одр жа но у поне де -
љак, 19. мар та, у град ској шко -
ли „Васа Жив ко вић”.

Из времена када су у Старчеву постављане цеви



У Гале ри ји Мило ра да Бате Миха -
и ло ви ћа у четвр так, 15. мар та,
од 19 сати, биће пред ста вље ни
путо пи си Пре дра га Дра го сав ца
„Бра зил није за почет ни ке”.

Након пуних шест годи на
еми то ва ња радио-еми си је „Бра -
зил ска чор ба” њен аутор, нови -
нар Пре драг Дра го са вац, посе -
тио је ту егзо тич ну земљу. Њего -
ва књи га је хро ни ка тог њего -
вог бра зил ског путе ше стви ја,
али и дуго го ди шње фасци на -
ци је нај ве ћом јужно а ме рич ком
земљом, њеним људи ма, шаре -
ни лом њене кул ту ре, про тив реч -
но сти ма њене сва ко дне ви це.

Књи га је жан ров ски флу ид на
– јед ни то нази ва ју доку мен -
тар ном про зом, дру ги ком би -
на ци јом путо пи са и есе ја, тре -
ћи дру штве ном антро по ло ги -
јом из прве руке. Неза ви сно од
жан ров ског одре ђе ња, „Бра зил
није за почет ни ке” моза ик је
сли чи ца о земљи и људи ма – о
про шло сти и сада шњо сти, ста -
ро се де о ци ма и досе ље ни ци ма,
госпо да ри ма и робо ви ма, о
огром ним гра до ви ма и нена -
се ље ним про стран стви ма, љуба -
ви, музи ци, фуд ба лу… Они ма
који у Бра зил путу ју, може
послу жи ти и као кул тур ни

водич; они ма који ма то путо -
ва ње још није у пла ну, при -
бли жи ће Бра зил мно штвом
непо сред них сусре та, при ча и
дого дов шти на, али и бога том
фак то гра фи јом свих врста.

Пре драг Дра го са вац (1971)
обја вљи вао је у број ним нови -
на ма и часо пи си ма, још посто -
је ћим, као и у они ма којих више
нема. Био је члан редак ци је за
кул ту ру „Гла са јав но сти”, где је
поред оста лог уре ђи вао и кул -
тур ни дода так „Гла сно”. Еми -
си је „Бра зил ска чор ба” и „Гло -
бал но село” на Радио Бео гра ду
202, које су биле аутор ски про -

јек ти, водио је у тан де му с бра -
зил ским дру га ром Андре ом де
Лимом. Тре нут но уре ђу је интер -
нет пор тал „Trans Europe
Express”, орга ни зу је међу на род -
не диску си је и семи на ре с медиј -
ском аген ци јом „Global Repor-
ting”, пише и обја вљу је на више
јези ка. Послед њих неко ли ко
годи на живи у Сток хол му.

Јова на Пеко вић,

aпсолвент Прав ног

факул те та у Бео гра ду

МУЗИ КА: Када сам пре
неко ли ко годи на први пут
чула песму „Кокуз” изве -
де ну насред Кнез Миха и -
ло ве ули це у Бео гра ду,
нисам ни слу ти ла да ћу је
након одре ђе ног вре ме на
слу ша ти апсо лут но сва ки
дан. У пита њу је песма
босан ско хер це го вач ке гру -
пе „Дуби о за колек тив”,
чија је музи ка меша ви на
хип-хопа, даба, регеа, пан -
ка и рока која се може схва -
ти ти само када се чује. Оно
због чега су они мој фаво рит
и пре по ру ка за сва ко га, јесу
непре ва зи ђе ни тек сто ви песа -
ма, у који ма се на сати ри чан
начин кри ти ку је власт, реал -
ност се при ка зу је и више него
реал но, као и при ча о вред -
но сти ма дру штва. Они који
их мало више заво ле, има ће
при ли ку и да их чују ужи во
на „Ташмај да ну” 30. јуна.

СЕРИ ЈА: Моја пре по ру ка за
љуби те ље кри ми на ли стич ког
жан ра јесте сери ја „The Blac-
klist” („Црна листа”) с гени -
јал ним Џеј мсом Спај де ром у
глав ној уло зи. Реч је о сери ји
која ће вас апсо лут но опу сти -
ти и нате ра ти да гле да те сва -
ку сле де ћу епи зо ду без даха.
Неиз ве сност, љубав пре ма
поро ди ци, зашти та сво јих нај -
бли жих, хедо ни зам, ода ност
– све то при ка за но је кроз
дух јед ног од нај тра же ни јих
кри ми на ла ца на све ту који
се после два де сет годи на сво -
је вољ но пре да је Еф-Би-Ају.
Он им пре да је листу нај тра -
же ни јих кри ми на ла ца, у заме -
ну за иму ни тет пома же у
њихо вом хва та њу, живо том
чува аген та Еф-Би-Аја кад

год се нађе у опа сно сти и због
све га тога се пита мо зашто
то ради. Одго вор на то пита -
ње тера нас да једва чека мо
сва ку сле де ћу епи зо ду, која
изла зи сва ке сре де, а у току
је пета сезо на.

ФИЛМ: Иако у послед ње вре -
ме нисам љуби тељ дра ма, мој
филм за сва вре ме на је „The
Judge” („Суди ја”). У том фил -
му Дави да Дап ки на глав ну
уло гу игра ју мае страл ни
Роберт Дау ни Џуни ор и
Роберт Дувал. То је поро дич -
на дра ма која нам при ка зу је
однос суди је и њего вог сина,
адво ка та, који није она кав
каквог би сва ки отац поже -
лео. Међу тим, болест се
супрот ста вља суди ји и после
толи ко пре су ђе них слу ча је -
ва и сте че ног угле да игром
окол но сти дово ди га на место
туже ног, а као његов бра ни -
лац про тив њего ве воље поја -
вљу је се упра во његов син. И
поред јед не од нај бит ни јих
бор би у живо ту, бор бе про -
тив боле сти, демен ци је и ста -
ро сти, овде види мо како се и
оне непо бе ди ве могу побе -
ди ти ако се бори мо с поро -
ди цом. Упра во  је поро ди ца
оно због чега бих сви ма пре -
по ру чи ла овај филм.

КУЛТУРА
Петак, 16. март 2018.
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Културни телекс
АКУ СТИЧ НИ КОН ЦЕРТ У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

НОВА ЕРА ГРУ ПЕ „ВАН ГОГ”
Три сата ква ли тет не
свир ке

Наја вљен нови албум

Позна ти дома ћи рокен рол бенд
„Ван Гог” одр жао је аку стич ни
кон церт у дво ра ни Кул тур ног
цен тра Пан че ва у сре ду, 7. мар -
та. Ово је први град у којем је
сви ран ова кав кон церт и поче -
так нове ере тог саста ва, који
ће аку стич не кон цер те у Срби -
ји, реги о ну и ино стран ству
током 2018. годи не при ре ђи -
ва ти у амби јен ти ма кул тур них
цен та ра и позо ри шта.

– Завр те ли смо гло бус и прст
је пао на Пан че во. Ово је, тако -
ђе, град у ком има мо пуно при -
ја те ља, сарад ни ка, кумо ва и
било нам је див но. Пан че вач ка
публи ка је зах тев на, а нај леп -
ше је ради ти пред зах тев ном
публи ком која не ласка и која
се не додво ра ва, него нам каже
у лице шта мисли – рекао је
Зво ни мир Ђукић Ђуле.

Црна листа

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Пред ста ве
Субо та, 17. март, 12 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: деч ја
пред ста ва „Штрумп фо ви” про дук ци је „Обра дуј дан”.

Неде ља, 18. март, 20 сати, Дом омла ди не, „Отво ре на вра -
та”: пре ми је ра пред ста ве „Кућа на гра ни ци” драм ског сту ди -
ја „Ате ље мла дих”.

Уто рак, 20. март, 19.30, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
пред ста ва „Ми деца са ста ни це Зоо”.

Изло жбе
Петак и субо та, 16. и 17. март, од 12 до 20 сати, Дом омла -
ди не, „Отво ре на вра та”: изло жба радо ва УГ „Панон ке”.

Петак, 16. март, 19 сати, Дом омла ди не, „Отво ре на вра та”:
изло жба народ не ношње КУД-а „Абра ше вић”.

Поне де љак, 19. март, 19 сати, фоа је Кул тур ног цен тра: пет -
на е сти Фести вал под вод ног фил ма и под вод не фото гра фи је.

Музи ка
Петак, 16. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
џез вече „Tribute to Horace Silver”.

Субота, 17. март, 17 сати, Дом омла ди не, „Отво ре на вра та”:
мали кон церт деч јих ансам ба ла КУД-а „Абра ше вић”.

Субо та, 17. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
кон церт бео град ске гру пе „Прти Бее Гее”.

Уто рак, 20. март, 19 сати, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
кла сич не музи ке одр жа ће Дуо ДЈ.

Темат ски про грам
Петак, 16. март, од 16 до 20 сати, Дом омла ди не, „Отво ре -
на вра та”: ради о ни ца пусто ва ња вуне УГ „Панон ке”.

Петак, 16. март, 18 сати, мали клуб Дома омла ди не, „Отво -
ре на вра та”: пре зен та ци ја о раду Покре та гора на и ради о ни -
ца за сред њо школ це.

Петак, 16. март, 19 сати, Народни музеј: предавање о сло-
веначком антифашистичком покрету ТИГР и борби Слове-
наца против фашизма на просторима бивше Југославије.

Петак, 16. март, 20.30, Дом омла ди не, „Отво ре на вра та”:
ради о ни ца за уче ње народ них ига ра Срби је „Хајд у коло”
КУД-а „Стан ко Пау но вић НИС–РНП”.

Субо та, 17. март, од 16 до 20 сати, Дом омла ди не, „Отво ре -
на вра та”: ради о ни ца пачвор ка УГ „Панон ке”.

Понедељак, 19. март, 19.30, Градска библиотека: разговор
о роману „Крусо” Луца Зајлера.

Среда, 21. март, 19 сати, Градска библиотека: представља-
ње збирке песама „Зри зде” проф. др Томислава Јовановића.

СТО ФОТО ГРА ФИ ЈА ЗА СТО МИНУ ТА

Како је изгле да ло Пан че во у 18. и 19. веку

сушти на дође до људи директ -
но – додао је Ђуле.

Без обзи ра на то што је кон -
церт био пот пу но дру га чи ји од
уоби ча је них елек трич них свир -
ки, енер ги је није изо ста ло. Ква -
ли те тан звук, сјај не импро ви -
за ци је и интер ак ци ја с публи -
ком више од три сата пот пу но
су оду ше ви ли љуби те ље овог

бен да. Апла уз који је пози вао
на бис тра јао је више од пет
мину та, након чега су одсви -
ра ли још неко ли ко песа ма.

На сце ни су се у јед ном тре -
нут ку нашли и нови нар Иван
Ивач ко вић, гита ри ста Нема ња
Ран ђа Ран ђе ло вић, кла ви ја ту -
ри ста Иван Алек си је вић и буб -
њар Деки Мом чи ло вић. Ђуле је
у више навра та изво дио и публи -
ку на бину, а није про пу стио ни
да се про ше та кроз салу и раз -
ме ни поздра ве с присутнима.

Поред тога што актив но сви -
ра, „Ван Гог” тре нут но при пре -
ма и нови албум, који ће, како
је наја вље но, као и сва ки прет -
ход ни, бити пот пу но дру га чи ји.

– Већ се нази ру обри си новог
албу ма. Биће луд, нео до љив,
неза у ста вљив, стил ски посе бан,
што оду век кра си гру пу „Ван
Гог”. Нема мо лук суз да се пона -
вља мо. Са сва ким новим албу -
мом иде мо даље у неко ново
иску ство и неиз ве сност без потре -
бе да се ласка публи ци, па коме
се допад не – закљу чио је Ђуле.

У Народ ном музе ју је уто рак,
6. мар та, одр жа но прво вече у
окви ру сери је пре да ва ња „100
фото гра фи ја за сто мину та”,
на којем је о изгле ду Пан че ва
у 18. и 19. веку гово рио Милан
Јак шић, прав ник, сли кар и
дуго го ди шњи дирек тор Исто -
риј ског архи ва у Пан че ву.

Пред салом пре пу ном заин -
те ре со ва них сугра ђа на он је
пред ста вио мапе гра да из 18.
и 19. века на који ма се види
како је град изгле дао нека да,
шта је од ста рих згра да и ули -
ца оста ло, а шта се од тада пот -
пу но про ме ни ло. Овој при чи
су допри не ле и раз глед ни це
Пан че ва из раз ли чи тих пери -
о да на који ма су забе ле же ни

објек ти и ули це у гра ду. По
њима је могао да се уочи раз -
ви так гра да и у кул ту ро ло шком
сми слу, али и кроз инфра струк -
ту ру.

– Град се раз ви јао сти хиј -
ски, јер је у 18. веку три пута

паљен и није могла ника ко да
се уста но ви нека ква матри ца
како би почео да се раз ви ја.
Раз вој је кре нуо из самог цен -
тра, где се нала зи ла твр ђа ва.
Како су раз гра ђи ва ли и руши -
ли зидо ве твр ђа ве, од тог мате -
ри ја ла који је пре о стао пра ви -
ли су град, а и цркве – рекао је
Милан Јак шић.

Како је обја снио, од самог
кра ја 18. до 19. века било је
све га неко ли ко ули ца у гра ду.
Зна се за неких пет-шест,
првен стве но за Јабуч ки пут,
који је био глав на ули ца, и још
јед ну која је била пара лел на с
њим. Сам цен тар је почео да
обра зу је ули це које су се спу -
шта ле од исто ка ка запа ду и

њих је у том пери о ду било тек
неко ли ко.

– Кра јем 18. и почет ком 19.
века кре ће нагли про цват Пан -
че ва. Људи почи њу да се инте ре -
су ју за свој град и оно што је нај -
леп ше за сам поче так 19. века
јесте про цват кул ту ре, која је вео -
ма важна јер она доно си све дру -
го. Кул ту ра је цвет који нај леп -
ше мири ше – иста као је Јак шић.

Дру го пре да ва ње, о живо ту
на Жит ном тргу, 13. мар та,
водио је нови нар Ненад Жив -
ко вић, а на наред ном пре да ва -
њу, које је зака за но за 20. март,
др Ива на Спа со вић гово ри ће о
др Михо ви лу Томан длу.

Пре да ва ња почи њу у 19 сати,
а улаз је сло бо дан.

Гру па „Ван Гог” већ три де -
сет две годи не актив но насту -
па, а свој први вели ки аку стич -
ни кон церт запра во је одр жа ла
у „Bel Eхpo” цен тру за три де се -
ти рођен дан, након чега је кре -
ну ла на тур не ју „Лицем у лице”.

– При ја нам да сви ра мо на
овај начин, нема суви шних ефе -
ка та, све је ого ље но и нека ко

ПУТО ПИ СИ ПРЕ ДРА ГА ДРА ГО САВ ЦА

Бра зил није за почет ни ке

Глумци позоришта „Лектира”
одиграли су представу „Ромео
и Јулија” Вилијама Шекспира
у четвртак, 8. марта, у дворани
„Аполо” Дома омладине.

Већ добро позната прича о
двоје младих чија љубав није
била прихваћена, изведена је
пред панчевачким средњо-
школцима. Kњига „Ромео и
Јулија” Вилијама Шекспира je
на списку лектира, али је,
посматрана на овај начин, при-
ближила младим људима при-
чу о забрањеној љубави и вре-
мену које је њима данас пот-
пуно несхватљиво. Специфич-
но је то што свако извођење
прати радионица у којој публи-
ка има прилику да активно
дискутује с глумцима и про-
фесорима српског језика и
књижевности. Након извође-
ња ученици постављају пита-

ња и на тај начин решавају
дилеме које имају у вези с
делом. На крају имају могућ-
ност да одаберу одређене сце-
не које желе да одгледају поно-
во или да их као редитељи
измене, а све с циљем одгово-
ра на постављена питања, аде-
кватног разумевања и анализе

одређеног књижевног дела.
Млади Панчевци су били вео-
ма креативни и осмислили су
да се у једној варијанти Ромео
предомисли и не попије отров,
а у другој да се премишља и
наглас размишља што би иза-
брао баш Јулију кад има толи-
ко других девојака. У оба слу-

чаја следио је бескрајно заба-
ван прекор од Јулије.

Позориште „Лектира” наста-
ло је по идеји глумца Ивана
Јевтовића, који је с колегама
Миленом Николић и Дејаном
Јајчанином започео рад на осни-
вању новог позоришта које има
едукативни карактер. Као тему
су изабрали школску лектиру,
у сарадњи с професорима књи-
жевности, а то су дела која су
већ обухваћена планом и про-
грамом рада школа у Србији.

У дворани „Аполо” биће оди-
гране и представе „Јазавац пред
судом” Петра Кочића, „Народ-
ни посланик” Бранислава
Нушића и „Покондирена тиква”
Јована Стерије Поповића. Улаз
на све представе је слободан,
али се бесплатне карте поди-
жу на билетарници Дома омла-
дине.

ПОЗОРИШТЕ „ЛЕКТИРА”

Представа „Ромео и Јулија”



ПРО ДА ЈЕМ да чи ју, пр ва но -
ва, 1.300, 2003. го ди ште,
1.350 евра или ме њам за ве -
ће. 062/320-739. (256423)

ТО МОС ау то ма тик 1997. су -
пер ста ње, 350 евра.
066/355-110. (256817)

ПРО ДА ЈЕМ си тр о ен Ц 5,
2002. бен зин, плин атест.
Тел. 064/004-52-30. (25641)

ГОЛФ 1, 1.6 бен зин/плин,
1983. го ди ште, од ли чан, ау -
то ма тик, 320 евра, ис те кла
ре ги стра ци ја. 062/856-64-
94. (256443)

РЕ НО 4 ГТЛ, 1989, очу ван.
062/151-41-98. (256465)

ГОЛФ 5, 2005. го ди ште, 2.0,
ди зел, као нов, екс тра ста ње.
063/303-304. (256476)

ПРО ДА ЈЕМ опел кор су 1.4,
64.000, бен зин, 2010, пр ви
вла сник, зе дер. 063/354-221.
(256506)

РЕ НО твин го 2001. го ди ште,
990 евра. 060/618-72-60.
(256597)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат сти ло 1.9
ди зел, пе то ра вр та, 2003. го -
ди ште, по вољ но. 063/269-
987. (256573)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за јеф -
ти ни ји ок та ви ју 2008, 1.9
ТДИ, ре ги стро ван, вла сник.
065/610-45-67. (256577)

ЛИ МУ ЗИ НА па сат ТДИ 2.0,
пр ва ре ги стра ци ја де цем бра
2008, ре ги стро ван до фе бру -
а ра 2019. 063/879-58-14.
(256591)

ПЕ ЖО  106, 1.5 Д, ре ги стро -
ван, ха ва ри сан, 450 евра.
063/775-29-92. (256608)

АСТРА Г ка ра ван, 2002, 1.7
ДТИ, ре ги стро ван до 21. де -
цем бра 2018, вла сник, 2.300
евра. 060/648-03-39.
(256635)

ПО ВОЉ НО пен та то мос 4.8,
пе ца ро шки при бор, уград ни
шпо рет АЕГ, ТВ сам сунг, му -
зич ки стуб шнај дер.
069/504-55-93. (256631)

КА РА ВАН опел век тра 2001,
на про да ју. 064/189-40-91.
(256444)

ЈУ ГО ко рал 1.1. 2003. ате сти -
ран плин, га ра жи ран, вла -
сник, од ли чан. 064/142-55-
93. (256706)

ФИ ЈАТ пун то 1.2, 2002, плин
ате сти ран до 2020, ре ги -
стро ван, 1.350 евра, пар кинг
сен зор. 061/200-73-09.
(256712)

НА ПРО ДА ЈУ ју го ска ла 55, у
во зном ста њу, ре ги стро ван,
бен зин, гас, по вољ но.
064/665-86-51. (256682)

ДА Е ВУ ла нос SX, 77.8 кв, пр -
ви вла сник, 130.000 км, кли -
ма, 2003. го ди ште, су пер
ста ње, 1.250 евра. Тел.
066/357-870. (256709)

ШКО ДА фа би ја 1.4, 16 В,
2003. го ди ште, ре ги стро ван
до ма ја, у од лич ном ста њу,
пре шла 130.000 км.
065/453-45-65. (256728)

ПРО ДА ЈЕМ кров ни но сач за
ком би тран спор тер, фол -
ксва ген Т3 – Т4. 063/346-
662. (256769)

КЕФ ТИ НО ке ди те рет ни,
2002, и фи ат се и ћен то 1.1,
2002. го ди ште. 063/700-70-
63. (256772)

ПЕ ЖО 206, 1.4, 2006. го ди -
ште, ре ги стро ван до 9. мар та
2019. Тел. 064/243-85-96.
(256227)

ОПЕЛ астра Г ди зел, 2.0,
1998. го ди ште, ре ги стро ван
до сеп тем бра, вла сник.
064/119-59-24. (256789)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2010, де -
цем бар, пе то ра вра та, сва
опре ма, фа брич ки плин.
064/130-36-02. (256802)

ФА БИ ЈА 1.4, МПИ, 2002, ка -
ра ван, фул опре ма, ку пље на
но ва у „Ау то-Ча чак”, вла -
сник. 064/587-50-24.
(256802)

ГРАН ДЕ ПУН ТО 1.3, мул ти -
џет, ди зел, 2006, пе то ра вра -
та, фул опре ма, вла сник.
064/130-36-02. (256802)

КОР СА 1.2, 2003. го ди ште,
пе то ра вра та, кли ма,
138.000 км, у пр вој бо ји.
064/587-50-24. (256802)

СТИ ЛО 1.9, ди зел, 2003. тро -
је вра та, фул опре ма, вла -
сник. 064/587-50-24.
(256802)

ПЕ ЖО 206, 1.4, бе нин, 2005,
увоз из Сло ве ни је, на име
куп ца. 064/277-62-90.
(256810)

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 све вр сте во зи ла
до 3.000 евра, не бит но ста -
ње. 065/809-11-83. 
(259454)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте во зи ла
до 3.000 евра, не бит но 
ста ње. 065/809-11-83. 
(256454)

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. (256764)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле свих
вр ста у би ло ком ста њу до
3.000 евра. 063/165-83-75.
(256781)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ста ње
и из глед ни је бит но, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05.
(256781)

КУ ПУ ЈЕМ ста ра и не ис прав -
на во зи ла. 062/198-47-74.
(256789)

ТО ЧАК од плу га 757 и тег за
558. 063/823-29-61.
(256498)

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ ма ши не,
по лов не, про да јем. 060/660-
79-60. (256730)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу/ра ди о ни цу
на Стре ли шту. Тел. 064/924-
59-85, 013/2365-018.
(256722) 

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

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.
(256683)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де ри
и по лов ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (256785)

ТВР ДО огрев но др во, пре воз
бес пла тан, ме ре ње код вас
ку ћи. 064/356-03-93. (2537)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ни овас и
де те ли ну. Тел. 064/493-85-
69. (256034)

ШПО РЕТ, ви три на, сто, сто -
ли це, сто ли ћи, гре ја ли це, ра -
ди ја тор, ка уч, ко мо да.
062/361-676. (256410)

ПРО ДА ЈЕМ де те ли ну.
013/262-44-31. (2564029

ПРО ДА ЈЕМ опре му за фри -
зер ски са лон. Тел. 064/004-
52-30. (256401)

ЗА МР ЗИ ВАЧ 200 л, но ва ка -
да 141 х 141, ка уч, дво сед,
нов. 064/339-69-13.
(2564339

МАН ГУ ЛИ ЦЕ, пра сад на
про да ју, око 30 кг, це на 250
ди на ра. 064/552-59-49. 

ПРО ДА ЈЕМ очу ва ну днев ну
со бу, ТВ фи липс и ши ва ћу
ма ши ну ме рит. 064/276-08-
08. (256451)

ПРО ДА ЈЕМ сад ни це ма ли на,
сор та по ла на. 063/704-86-
31. (256484)

МА ШИ НА за об ра ду др ве та
са ви ше опе ра ци ја, 750
евра. 063/844-81-97.
((256475)

ЗА МР ЗИ ВАЧ ла ди чар, са мо -
о та па ју ћи, од ли чан.
062/303-304. (256476)

СИН ГЕР ши ва ћа ма ши на,
све ра ди, ве зе (пор табл), од -
лич на, 400 евра. 063/882-90-
77. (1256479)

ПРО ДА ЈЕМ плац под во ћем
14,37 ари, у Пан че ву.
064/419-87-44. (256499)

ПРО ДА ЈЕМ ка ду, вра та, сто
ком пју тер ски, ман ти ле, бо -
ро са не. Тел. 013/313-576,
064/582-22-85. (256493)

ПРО ДА ЈЕМ пра сад, мо гућ -
ност кла ња, пе че ња, до ста ва.
069/131-44-54. (256487)

КО СА ЧИ ЦА бен зин ска са
кор пом, ис прав на, уси си вач
за пе пео. 064/354-69-76.
(2565299

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер, за -
мр зи вач, му шки би цикл.
063/725-85-13. (255483)

ТРО СЕД на раз вла че ње, дво -
сед, ма ло ко ри шће но, као
но во, по вољ но. 064/291-19-
23. (256528)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ла др ва,
би бер цреп, са ло нит пло че,
кра ву сте о ну. 063/711-77-54.
(256569)

КРЕ ВЕТ бол нич ки ме тал ни
на точ ки ћи ма, вр ло прак ти -
чан, 200 евра. 063/894-84-
23. (256681)

ШЛАЈ ФЕ РИ ЦА за пар кет,
шлај фе ри ца за те ра цо, ди за -
ли ца гра ђе вин ска, кан тар
500 кг. 064/026-05-25. 

ПРО ДА ЈЕМ нов не ко ри шћен
ка уч. 314-978. (256551)

ПРО ДА ЈЕМ ме тал не кон -
струк ци је са два ло ка ла, из -
лог и вра та. 063/734-82-31.
(256592)

ПРО ДА ЈЕМ кров ни про зор
80 х 80, ло вач ку пу шку 12
мм, бо ке ри ца. 065/311-41-
66. (256614)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не са ло нит
пло че.  Тел. 063/236-917.
(2566229

РАС ПРО ДА ЈА кућ них ства -
ри: те ле ви зор, те пих, сто чић,
лу стер. 062/847-13-62.
(256659)

БУ КВА, храст, ба грем, ба гре -
мо ве се че ни це. „То пли на”,
063/364-310. (256703)

ФРИ ЖИ ДЕР 220 – 240 ли та -
ра, веш-ма ши не, уга о на гар -
ни ту ра, нов дво сед, тро сед.
Тел. 063/861-82-66.
(256709)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну,
мо же и ва ша уз до пла ту,
фри жи дер. 064/129-73-60.
(256714)

ПРО ДА ЈЕМ де бе лу сви њу,
мо же по лут ке, 230/ки ло -
грам. 619-329. (256720)

ПРО ДА ЈЕМ Т 14 /ПСП, ау то -
ма тик, ку че би шон (му шко, 6
ме се ци), алу ми ни јум ски из -
лог са вра ти ма – 2,15 х 3,00
м. 062/867-11-67. (256673)

ПРО ДА ЈА но вог на ме шта ја:
сто ли це од 2.000, сто ло ви од
4.500. „Ста ра Утва”,
060/600-14-52. 
(256680)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви од
12.900. Из бор ме бла по же -
љи. „Ста ра Утва”,
060/600-14-52. (256680)

КА НЕ КОР СО жен ка, 13 ме -
се ци, вр хун ски ро ди те љи.
064/923-07-60. (256697)

ПРО ДА ЈЕМ алат за кла ње,
лан ци, сај ла, че крк, зво на,
но же ви за ку пус, бре нер.
Тел. 062/655-244. 
(256724)

ПРА СИ ЋИ на про да ју, 25 –
30 кг, Ми ћа. 064/303-28-68.
(256726)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру, 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.
(256733)

ПВЦ про зор 60 х 60, дво дел -
на су до пе ра и ора си. 633-
398, 063/150-84-18.
(256744)

КУ ПО ПРО ДА ЈА очу ва ног по -
лов ног на ме шта ја, ТА пе ћи,
по вољ но. 062/150-68-54.
(256752)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, су ши ли це,
фри жи де ри, за мр зи ва чи,
шпо ре ти из Не мач ке.
062/824-23-21. (256779)

НА ПРО ДА ЈУ веш-ма ши на
ин де сит, пра ње/су ше ње.
063/158-27-50. (256784)

НА ПРО ДА ЈУ тра фи ка на
глав ној ау то бу ској ста ни ци.
Тел. 064/060-76-67.
(256788)

СИР кач ка ваљ, 590 ди на -
ра/кг , и кач ка ваљ за уго сти -
те ље 390/кг. 065/807-00-13.
(256818)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
фри жи де ре, за мр зи ва че,
веш-ма ши не и све вр сте ме -
та ла. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (256370)

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. (256437)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
плин ске бо це и оста ло по -
кућ ство. 066/900-79-04.  

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста рин ски
на ме штај, са то ве, сли ке, ста -
ри но вац, си фон фла ше, би -
жу те ри ју, ста ро по кућ ство.
335-930, 063/705-18-18.
(256650)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве, пен ка ла,
ме да ље, ор де ње, ма ле бу тан
бо це, ра зни алат. 064/867-
48-11. (256578)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај:
ку хи ње, гар ни ту ре, сто ло ве,
сто ли це, оста ло по кућ ство.
062/148-49-94. (256741)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, све вр сте
ме та ла, за мр зи ва че, веш-ма -
ши не, те ле ви зо ре, до ла зи мо.
061/322-04-94. (256775)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та ле,
гво жђе, аку му ла то ре, алу ми -
ни јум, веш-ма ши не, фри жи -
де ре, за мр зи ва че, те ле ви зо -
ре. 061/206-26-24. (256775)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, алу ми -
ни јум, ба кар, ме синг, оло во,
веш-ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре, до ла зим.
061/321-77-93. (256775)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу,
ши ри цен тар, по вољ но. Тел.
066/937-00-13 (СМС)

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

КУ ЋА 99 м2 на пла цу 4,60
ари. Вла син ска. По вољ но,
хит но, вла сник. 23.000 евра.
061/558-69-71. (СМС)
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ПРО ДА ЈЕМ плац 49 ари, Но -
во се љан ски пут. 064/131-42-
02. (256500)

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

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, но ва
ку ћа, 5 ари, усе љи ва, ПВЦ,
укњи же на, 27.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (256535)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, 114
ари, до асвал та, гра ђе вин ски,
52.000. „Трем 01”, 063/740-
79-95. (256535)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку ћу у Кр -
ња чи. Тел. 060/525-79-91.
(256537)

ПРО ДА ЈЕМ 6 ари пла ца и ви -
кен ди цу код Ду бо ке ба ре.
Тел. 011/274-81-46. 
(256543)

НО ВА МИ СА, ку ћа три одво -
је на ста на, га ра же. (188),
UnaDalli, 064/255-87-50.
(256566)

ХИТ НО про да јем ви кен ди цу
са воћ ња ком (ле га ли зо ва но).
064/861-48-68. (256508)

ВОЋ ЊАК, план та жа ве ли чи не
1 хек тар, на про да ју, по вољ -
но. 064/329-49-19. (256570)

ПРО ДА ЈЕМ ПЛАЦ 12 АРИ,
Ба ва ни штан ски пут, до пу та.
064/867-48-11. (256578)

КУ ЋА, усе љи ва, на про да ју,
од чвр стог ма те ри ја ла, има
око 100 кв. Тел. 062/967-66-
45. (256579)

КО ТЕЖ 1, по ло ви на спрат не
ку ће по вер ти ка ли, укњи же -
на, 80 + 40 м2, без по сред ни -
ка, це на до го вор. 064/584-75-
39. (256580)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског зе мљи -
шта, се вер на зо на, ас фалт,
во да, са мо 15.000 евра.
063/894-84-23. (256581)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ две ку -
ће за ма њи стан без гре ја ња.
064/986-21-74. (256593)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка ци ја
за при ват ни би знис и ста но -
ва ње. 066/001-050, 063/329-
464. (256594)

КУ ЋА, То по ла, 50 м2, укњи -
же на, 4 ара пла ца, 7.500 .
(300), „Ћур чић”, 063/803-10-
52. (256606)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут, плац
за би знис, на ас фал ту 31 х
60, пре ко од но ве пум пе.
0966/385-289. (256600)

МРА МО РАК, глав на ули ца,
про да ја ком фор не ку ће, до -
го вор. 069/255-87-86.
(256609)

ЗЕ МЉА на про да ју, Пан че во,
Ул. Но во се љан ски пут уз
друм, јед на пар це ла од 2 лан -
ца и дру га од 1.3 лан ца, вла -
сник. 064/443-07-07. (25636)

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 100 м2, но -
во град ња, стро ги цен тар
Пан че ва, Жи во ји на Ми ши ћа
бр. 6. 023/857-069, 064/575-
57-04. (256271)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац, 8 ари, Ко за рач ки про -
сек, 060/601-60-23. (256076)

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

ПРО ДА ЈЕМ 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.

КУ ЋА ста ра, Осло бо ђе ња 44,
про да јем, 3.2 ара, до зво ље на
град ња, П, ПР, П 1, П 2, П 3,
под кров, вла сник. 062/465-
777. (256412)

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. (250)

ВИ КЕН ДИ ЦА, ба ва ни шта нац,
30 ари, до ас фал та, тро фа -
зна, бу нар, во ће. 064/493-00-
47. (256463)

ПРО ДАЈЕМ 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. (254670)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5 ари,
стру ја, во да, га ра жа, за по чет
при зем ни обје кат. 064/260-
05-34. (256373)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, 100
м2, 10 ари, укњи же на, но ва,
31.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(256630)

КУ ЋА, Стар че во, 40 м2 + по -
моћ ни објек ти. 060/063-26-
38, Не ма ња. (2566626)

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. (256651)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Стар че ву,
за ме на за ау то мо бил.
064/264-03-14. (1256657)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће у цен -
тру гра да, по вољ но, вре ди
по гле да ти. 064/548-29-29.
(256649)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ул. Сте ва -
на Шу пљик ца. 063/317-938.
(256667)

БА НАТ СКО НО ВО СЕ ЛО,
усе љи ва ку ћа, 16 ари, 100
м2. 062/398-458. (256715)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2, тро -
соб на на 4,85 ари пла ца, два
по моћ на објек та. „Пер фект”,
964/348-05-68. (256719)

ДВО РИ ШНА спрат на ку ћа,
ПР + ПК, два дво и по соб на
ста на по 60 м2, те ра са. „Пер -
фект”, 964/348-05-68.
(256719)

ЈА НО ШИ КО ВА, при зем на
130 м2 + ло кал 300 м2, на 7,3
ари пла ца. „Пер фект”,
964/348-05-68. (256719)

МАР ГИ ТА, 140 м2, 1 ар, ЦГ,
65.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (256717)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, до пу та,
но ви ја, дво соб на, 13,5 ари,
22.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (256670)

ВИ ШЕ до брих  и по вољ них
ку ћа у окол ним се ли ма. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(256670)

КУ ЋА, 120 + 65 м2, Вој ло ви -
ца, 8.5 ари пла ца. 064/023-
07-60. (256697)

ПРЕ ЛЕ ПЕ ку ће у гра ду, од
87.000 до 160.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(256689)

СТА РА МИ СА, но ва дво соб -
на ку ћа, 7 ари пла ца + по -
моћ ни објек ти, 35.000.
064/212-53-94. (256737)

ПРО ДА ЈА пла це ва, Кај мак -
ча лан ска и Пе ли стер ска,
укњи же ни. 065/894-88-11.
(256727)

ЈА БУЧ КИ пут, но ва ку ћа, 86
м2, енер гет ски па сош, укњи -
же на. 065/258-87-77.
(256775)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на но вој
Ми си, Ба чван ска 28, 360 м2.
Тел. 069/372-09-00, Дра ган.
(2567609

КУ ЋА, Омо љи ца, 65 м2, 6.5
ари, усе љи ва, по моћ ни
објек ти, ле га ли зо ва на.
064/961-00-70. (256780)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33, ку ћа са
ули це, по год на за из да ва ње,
120 м2, 33.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 
064/668-89-15. 
(256819)

ТЕ СЛА, плац 7.3 ара, це на
до го вор. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(256819)

ТЕ СЛА, ста ра ку ћа, плац 4
ара, 65.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-15.
(256819)

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. (256819)

ТЕ СЛА, ку ћа са ло ка лом,
160, 2.9 ара, 80.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (256819)

КУ ЋА, мон та жна, 70 м2, но -
ва, на 3 ара пла ца, 19.000
евра, Ко за рач ка, усе љи ва.
Тел. 069/485-12-66. (256814)

КУ ЋА, 100 м2, ре но ви ра на,
усе љи ва, на 4 ара пла ца,
27.000 евра, 1/1, Ко за рач ка
10. Тел. 069/485-12-66.
(256814)

ХИТ НО про да јем ку ћу у
Кни ћа ни но вој. 069/826-12-
55. (256813)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Су то мо ру.
063/719-42-71. (256815)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ја буч -
ком пу ту, 17,5 ари, мо же и
два по 8.5 ари. 063/719-42-
71. (256815)

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.
(4755)

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.  (4755)

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. (4755)

ПО ВОЉ НО, без по сред ни ка
про да јем тро со бан стам, 73
м2,  на Те сли. 064/175-63-14.
(СМС)

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

КО ТЕЖ 2, тро со бан, 64 м2,
IV, ЦГ,  лифт, 35.500. (300),
„Ћур чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (256606)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 37
м2, VII, ЦГ, од ли чан, 21.500.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (256606)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50 м2, I,
TA, 30.000, до го вор. (300),
„Ћур чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (256606)

СТРО ГИ цен тар, јед но со бан,
36 м2, VII + 12 га ле ри ја,
22.500. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(256606)

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

У СА МАЧ КОМ про да јем на -
ме ште ну гар со ње ру, IV
спрат, 18 м2. 062/361-676.
(255413)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ лукс стан, 79 м2,
Ко теж 2, спрат II, 59.000.
Вла сник, 064/613-91-92.
(255921)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у цен -
тру, у за вр шној фа зи.
060/634-01-26. (256313)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко теж 2,
63 м2, без ула га ња, до го вор.
069/151-80-28. (256325)

У СА МАЧ КОМ про да јем на -
ме ште ну гар со ње ру, IV
спрат, 18 м2. 065/353-07-57.
(256410)

ВЛА СНИК, про да јем стан,
Ко теж 1, дво со бан. 
064/188-12-84. (256430)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи дво со -
бан, 46 м2, ета жно гре ја ње.
Тел. 064/267-71-74. 
(256445)

МИ СА, 68 м2, тро со бан, I,
ЦГ, хит но, 33.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (256474)

ДВО РИ ШНИ стан, цен тар, 50
м2, 24.500. „Го ца”, 063/899-
77-00. (256474)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, ма њи дво со бан
сре ђен, 24.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (256474)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 55 м2, дво и по -
со бан, сре ђен, 24.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(256474)

КО ТЕЖ 2, 50 м2, 29.000, 63
м2, 35.000, леп, 83 м2, тро со -
бан, 48.500. „Го ца”,
063/899-77-00. (256474)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на, до го -
вор, усту пам гроб но ме сто
Ста ро гро бље. 064/386-92-
86, 064/184-62-80. 
(256471)

ПРО ДА ЈЕМ стан од 90 м2,
Спољ но стар че вач ка 67. Тел.
063/887-09-82. (256480)

ПРО ДА ЈЕМ стан 74 м2, I
спрат, ЦГ, Со да ра. 064/616-
47-67. (256482)

ЦЕН ТАР, 47 м2 + га ра жа 14
м2, но ва град ња, гас, вла -
сник, укњи жен, усе љив од -
мах. 063/449-798. (256497)

ПРО ДА ЈЕМ два тро соб на
ста на, за вр шна фа за из град -
ње. 013/341-789. (256546)

ХИТ НО, Со да ра, јед но со бан,
47 м2, ЦГ, VII, ПВЦ, те ра са,
два лиф та, 25.000. „Трем
01”, 063/836-23-83, 
063/740-79-95. (256635)

СО ДА РА, дво и по со бан, 67,
ЦГ, V, лифт, екс тра сре ђен,
41.000. „Трем 01”, 
063/836-23-83. (256635)

ДВО И ПО СО БАН стан, 63 м2,
на Со да ри, IV спрат, ЦГ, ка -
блов ска. Тел. 344-254.
(256556)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со бан
сан у цен тру Пан че ва.
060/505-54-25. (256567)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 50 м2,
IV, ЦГ, лифт. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (256566)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со бан, 44
м2, V ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256566)

ТЕ СЛА, Но ви свет, но во град -
ња, че тво ро со бан, 100 м2, II,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (256566)

НО ВА МИ СА, Тр го про дук то -
ва згра да, тро со бан, 82 м2,
II, гре ја ње на пе лет. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(256566)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, га ра жа, укњи -
жен, 16.500. 061/147-82-23.
(256604)

ВР ЛО по вољ но! Со да ра,
Дрин ска 15, 83 м2, 40.500
евра, са гра жом, без по сред -
ни ка. 063/218-831. 
(256603)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, Вељ ка Вла хо -
ви ћа, II спрат, 66 м2, 37.000.
064/305-92-00. 
(256601)

ДВО СО БАН, 53 м2, Стре ли -
ште, ета жно пе лет, без по -
сред ни ка, 24.000. 
064/344-74-36. (256602)
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КУ ЋА, До њи град, 3 ста на,
за себ на, 3,5 ара, хит но,
66.000. „Го ца”, 063/899-77-
00. (256476)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, ку ћа 140 м2,
6,3 ара, 65.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (256476)

СТА РА МИ СА, пре ко пу та
„Ави ва”, 75 м2, 3 ара, 33.000.
„Го ца”, 063/899-77-00. (256)

КОМ ФОР НУ ку ћу, Но во се ло,
про да јем/ме њам за стан –
Пан че во. 064/051-73-55.
(256503)

КУ ЋА на про да ју на 5,5 ари
пал ца, Ул. Јо ве Мак си на, вла -
сник. 064/443-07-07.
(256636)

МИ СА, 98 м2, ПР + I, но ви ја
град ња. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 
069/196-96-05. 
(256634)

МИ СА, по ро дич на ку ћа, ПР +
I + ПК + га ра же, 360 м2, до -
го вор. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 
069/196-96-05.
(256634)



КО ТЕЖ 2, дво со бан, 58 + 6
м2 те ра са, од 30.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (256618)

СТРО ГИ цен тар, гар со ње ра
19 м2, дво ри шна, за ре но ви -
ра ње, укњи же на, 6.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (256618)

ЈЕД НО СО БАН ве ћи, 45 м2,
ЦГ, Стре ли ште, 25.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (256618)

ГАР СО ЊЕ РА 28 м2, Ко теж 1,
но ви део, ЦГ, 20.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (256618)

МИ СА, нов, 40 м2, 21.000
евра. (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94. (256619)

ЦЕН ТАР, но ва град ња, 49 м2,
34.000 евра. (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94. (256619)

КО ТЕЖ 1, 25 м2, 16.000
евра. (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94. (256619)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 65 м2, дво и по -
со бан, VII, 31.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (256634)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 52 м2, дво со -
бан, III, 30.000, ком плет ре -
но ви ран или за ме на за ма њи
уз до пла ту. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”, 069/196-
96-05. (256634)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2, тро со -
бан, III спрат, 38.000 до го -
вор. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(256634)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 63 м2, ком фо -
ран, дво со бан, V, 33.000, до -
го вор. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(256634)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, I, 31.000,
до го вор. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-05.
(256634)

СО ДА РА, 52 м2, V, 33.000,
до го вор. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-05.
(256634)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, тро со -
бан 80 м2, сед ми спрат,
38.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(256630)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги спрат,
но ви ја град ња, 40.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 
064/206-55-74.  
(256630)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 62
м2, тре ћи спрат, сре ђен, усе -
љив, 41.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(256630)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45 м2,
ТА, IV од V, усе љив, 27.000.
(677),„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.  
(256630)

ТИП СТАН КО, дво со бан, 48
м2, ТА, дру ги спрат, ре но ви -
ран, 25.000. (677),„Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(256630)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 58 м2,
сед ми, ЦГ, те ра са, 26.000.
(677),„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (256630)

ДВО СОБ НИ, 57 м2, Ко теж,
28.000; Те сла, 25.000. (324),
„Ме диа”, 315-703, 
064/223-99-20. 
(256640)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 34 м2, јед но со -
бан, 20.000, дво со бан,
26.000. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(256640)

МИ СА, 40 м2, јед но и по со -
бан, нов, дво ри ште, 25.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (256640)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 62 м2,
III, ЦГ, сре ђен, усе љив,
33.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898 
(256708)

НО ВА МИ СА, тро и по со бан,
Тр го про дук то ва згра да, 78
м2, II, ТА, сре ђен, 40.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (256708)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 56 м2, но ви ја град ња,
ЦГ, IV, лифт, 43.500, до го -
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (256708)

ТЕ СЛА, тро со бан, 68 м2, Цг,
две те ра се, V, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (256708)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36, VII
ЦГ, 22.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898
(256708)

КО ТЕЖ 2, 66 м2, дво и по со -
бан, IV, ЦГ, дво стран,
35.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898 (256708)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА, 31.000;
дво ип со бан, 56, ЦГ, до го вор.
(338), „Јан ко вић”, 348-025.
(256717)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, 64, 29.000,
код Ста кла ре, 60, 22.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-025.
(256717)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 38
м2, 21.000; дво со бан 57 м2,
24.500.  (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (256719)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 68
м2, 37.000; јед но и по со бан,
50 м2, 31.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(256719)

СО ДА РА, тро со бан, 83 м2,
41.000; јед но со бан, 46 м2,
27.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (256719)

МИ СА, тро со бан, II, 98 м2,
46.000, гас, дво стран. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(256719)

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. (256719)

ЦЕН ТАР, тро и по со бан, 84
м2, 53.000, лифт, ЦГ. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(256719)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25 м2,
16.000; дво со бан, 49 м2,
25.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (256719)

МАР ГИ ТА, дво и по со бан, 58
м2, 34.000; јед но и по со бан,
35 м2, 20.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(256719)

КО ТЕЖ 2, Мо ше Пи ја де, ма -
њи дво и по со бан, 60 м2, до -
бар, 38.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (256670)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53
м2, ТА, I, 24.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(256670)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 62
м2, II, ЦГ, ЦГ, из вор но,
36.500. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (256670)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, гар со ње ра, 18
м2, I, TA, из вор но, 12.000.
(49), „Му станг”, 
069/226-66-58. 
(256670)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
ВПР, ТА, 28.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(256670)

ТЕ СЛА, но ви ји дво со бан, 56
м2, ЦГ, V, две те ра се, 34.000.
(49), „Му станг”, 062/226-
901. (256670)

МИ СА, ква ли тет не укњи же не
гар со ње ре, од 13.200 до
17.6000. (49), „Му станг”,
062/226-901. 
(256670)

КО ТЕЖ 2, Бу ле вар, 70 м2, II,
леп дво и по со бан, 46.000.
(49), „Му станг”, 062/226-
901. (256670)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 57
м2, ЦГ, IV, 25.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(256670)

НОВ СТАН, 60 м2, цен тар, II
спрат, укњи жен, 850 евра.
0673/272-152. (252676)

ЈЕД НО СО БАН нов, при зе -
мље, 30 м2, 18.000, до го вор,
но ва Ми са, вла сник.
063/304-222. (256686)

ДВО СО БАН нов, 55 м2,
33.000, до го вор, но ва Ми са,
вла сник. 063/304-222.
(256686)

СО ДА РА, од ли чан дво со бан,
47 м2, III, 32.000, до го вор.
(398), „Кров”,
060/683-10-64. 
(256296)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, дво ри шни
стан, 22 м2, 7.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(256296)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у цен тру
– 141, 152, 104, 45 м2.
060/312-90-00. 
(256696)

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђен обје кат
за сме штај го сти ју, у цен тру,
500 м2, опре мљен. 060/312-
90-00. (256696)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 32 м2, тип
Стан ко, 20.000 евра, вла -
сник. Тел. 062/725-253.
(256732)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, усе -
љив, 66 м2, ЦГ, VI, га ра жа,
29.000.(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(256743) 

ТЕ СЛА, тро со бан, IV, лифт,
ЦГ, две те ра се, ре но ви ран,
47.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(256743) 

СО ДА РА, дво и по со бан, 65
м2, X, ЦГ, 31.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (256743) 

КО ТЕЖ 1, дво со бан, III, 57
м2, ЦГ, 32.500. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (256743) 

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, сре ђе -
на, I, 27 м2, 20.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (256743) 

ЦЕН ТАР, дво соб ни, ВПР, II,
TA, 55 м2, 31.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (256743) 

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан,
Те сла, од мах усе љив.
063/727-95-69. (256227)

СТАН, дво и по со бан, Те сла,
те ра са, гас, но во град ња, усе -
љив, по вољ но. 069/822-48-
24., (256777)

НА ПРО ДА ЈУ стан на Те сли,
50 м2, I спрат. 064/817-15-
70, 0674/(523-29-05.
(256709)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 48 м2, цен -
тар – ком плет на ме штен,
38.000 евра. 064/144-43-99.
(256799)

СТАН, ку ћа, ком плет но ре -
но ви ра на, ЦГ, 7. ју ли, без
по сред ни ка. 064/424-71-26.
(256809)

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. (4755)

ЦЕН ТАР, дво со бан, од ли чан,
31.000; Стре ли ште, II,
29.000, те ра са. (67),
063/744-28-66. (4755)
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ЦЕН ТАР, дво и по со бан, нов,
35.000; ши ри цен тар, ПР,
нов, 39.500. (67), 063/744-
28-66.(4755)

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. (256381)

ЦЕН ТАР, дво ри шни до ули -
це, иде ал но за по слов ни
про стор. (67), 063/744-28-
66. (4755)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 56
м2, II, 29.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-15.
(256819)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, тро со бан,
нов, 78 м2, III, ду плекс,
62.000.  (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(256819)

ТЕ СЛА, јед но со бан, II, 33 м2,
те ра са, 23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-15.
(256819)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36 м2,
V, 24.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(256819)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, тро со бан,
нов, 77 м2, II, 64.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (256819)

СТАН 40 м2, ре но ви ран, I
спрат, М. Ку ли ћа 32, за јед -
нич ко дво ри ште, 15.000
евра. Тел. 069/485-12-66.
(256814)

БЕЗ по сред ни ка ку пу јем тро -
со бан стан на Те сли, Ко те жу
1 и 2, цен тру. 063/873-03-60.
(256128)

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. (4755)

АГЕН ЦИ ЈИ „Ку по ла”, по -
треб не не крет ни не, бр за ре -
а ли за ци ја. (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94. 
(256619)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку ће на
свим ло ка ци ја ма, ис пла та
од мах. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95, 063/83623-
83. (256535)

АГЕН ЦИ ЈИ „Ди ва”, Ж. Зре -
ња ни на 14, ку пу је дво со бан
стан, у згра ди. 345-534,
064/246-05-71. (256618)

АГЕН ЦИ ЈИ „Стре ли ште не -
крет ни не” по треб не не крет -
ни не, ста но ве, ку ће, бр за ре -
а ли за ци ја. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-05.
(256634)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан/дво со -
бан стан за ре но ви ра ње, ис -
пла та од мах. 064/206-55-74,
013/362-027. (256630)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на свим
ло ка ци ја ма, бр за ис пла та.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (256743)

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. (256719)

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

ГАР СО ЊЕ РА 18 м2, пр ви
спрат, у Са мач ком, Син ђе ли -
ће ва 21-б. 060/629-41-50
(СМС)

ПО ТРЕ БАН стан или ку ћа у
Пан че ву на ду жи пе ри од.
064/105-59-91. 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Со да ри,
тре ћи спрат - три со бе, на -
ме штен, до го вор. 
064/866-22-26. 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но со -
бан стан на Ко те жу 2. Тел.
064/271-64-52. (4755)

ДВО РИ ШНА на ме ште на гар -
со ње ра, гре ја ње, со ба, ку па -
ти ло. Стре ли ште. 362-406,
064/218-83-45. (256713)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан ком плет -
но на ме штен стан на Ко те жу
2, 150 евра. „Ћур чић”,
063/803-10-52. ()256704)

НА СО ДА РИ из да јем ком -
плет но на ме штен јед но со бан
стан. 062/361-676. (256420)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан по лу на -
ме штен стан на Те сли.
069/443-86-36. (256416)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан не на -
ме штен стан, Стре ли ште, 45
м2, Вељ ка Пе тро ви ћа 5, тре -
ћи спрат. Це на до го вор.
064/355-91-59. (256431)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан.
013/378-089, 060/378-08-90.
(2564349

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, ле пу
на ме ште ну, за се бан улаз,
код Спорт ског цен тра.
013/373-027. 
(256435)

ИЗ ДА ЈЕМ дво кре вет ну со бу
сту дент ки ња ма или ђа ци ма.
064/988-99-10, 061/189-00-
93. (256516)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан
на Те сли. 061/490-14-05.
(256453)

ГАР СО ЊЕ РА, цен тар, на ме -
ште на, ЦГ, пр ви спрат, у
згра ди, по вољ но. Тел.
064/306-86-23. (256483)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Стре ли шту, зва ти по сле 14
са ти. 063/755-51-77. (25650)

НА МЕ ШТЕН дво со бан стан,
стро ги цен тар, 55 м2, 150
евра. 301-165. (256496)

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње ра,
Све тог Са ве 90, II спрат, од -
мах усе љи ва. 342-444,
069/260-88-00. (256491)
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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, 16. март 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

АКЦИЈА ОД 15 . ДО 31. МАРТА

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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ГАР СО ЊЕ РА, згра да, пр ви
спрат, бли зи на „бе о во за”.
064/908-02-67. (256490)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан на -
ме штен, стро ги цен тар, кли -
ме, те ра се, ЦГ, 220 евра ме -
сеч но. 062/120-29-92. (2564)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но вој Ми -
си, не на ме штен. 
065/372-52-50. (256550)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан
на Со да ри. 065/445-09-32.
(256595)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
Б. Јо ва но вић, код шко ла.
064/549-72-05. (256610)

ГАР СО ЊЕ РА, пре ко пу та
„Авив пар ка”, IV спрат, фул
на ме штен, на ду же. 066/494-
900. (256633)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан од
390 м2, у цен тру, гре ја ње,
ТА. 065/335-12-73. 
(256629)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но со -
бан стан на Ко те жу 2, са ЦГ,
ка блов ска. Тел. 062/816-11-
49. (256629)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме ште ну
гар со ње ру у Са мач ком, 18
м2, 60 евра + де по зит.
064/418-98-53. (256628)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но вој Ми -
си, 100 м2, 130 евра.
063/153-70-99. (256627)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу сам ци ма.
320-847, Стре ли ште.
(256655)

НОВ јед но со бан, цен тар,
опре мљен, до бро изо ло ван,
ТА, ка блов ска, ин тер нет, 150
евра. 064/129-76-04.
(256658)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру. Тел.
060/761-11-81. (256630)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на ме штен,
на но вој Ми си, ТА пе ћи.
063/716-48-68. 
(256661)

СТАР ЧЕ ВО, из да јем дво со -
бан стан. 064/198-29-37,
013/362-046. 
(256472)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан, Со да ра, ЦГ, ин -
тер нет, ка блов ска. 
0647502-89-32, 
013/377-148. (256778)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но со -
бан стан, Ко теж 1, 38 м2, ви -
со ко при зе мље, ЦГ. 
064/051-73-55. 
(256796)

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.
(256799)

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

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру,
бли зу Мак си ја, 18 м2, из лог,
кли ма, изо ло ван, бес пла тан
пр ви ме сец. 063/752-04-00.
(256290)

ПО ВОЉ НО из да јем/про да -
јем ло кал, Тр жни цен тар
Тру бач, II спрат, 17,5 м2.
063/850-02-66. (256246)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал са ку ћом,
Но во се љан ски пут 113.
063/838-33-97. (256258)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2, бли -
зи на пи ја це, Ла ва Тол сто ја.
013/333-058. (256305)

ПРО ДА ЈЕМ /МЕ ЊАМ ло ка ле
од 81 и 39 м2, цен тар Стре -
ли шта. Тел. 064/267-71-74.
(256445)

ИЗ ДА ЈЕМ кан це ла ри ју, Ње -
го ше ва 1, 17 м2, по вољ ни је
на ду же. 064/230-56-15.
(156511)

ЗЕ ЛЕ НА пи ја ца, ло кал 25 м2,
про да јем/ме њам. 064/226-
91-30. (256459)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за у
пи ја цу, бли зи на шко ла, про -
мет но. 060/351-03-54. 
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар из да јем
ло кал, алу ми ни јум ски из ло -
зи, за штит не ро лет не, 16 м2.
064/474-99-11. (256512)

ЛО КАЛ 88 м2, Сем бе риј ска
2, упо треб на до зво ла ви ше
на ме на. Тел. 370-333,
065/413. 52-55. (256564)

ИЗ ДА ЈЕМ два но ва ло ка ла,
цен тар, је дан опре мљен са -
лон ле по те. 063/734-82-31.
(256592)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал, Жар ка
Зре ња ни на 32, раз ра ђен, 25
м2 + 8 м2, упо треб на до зво -
ла. 345-534, 064/246-05-71.
(256618)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то бу -
ске ста ни це. 063/725-70-170.
(255684)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 23 м2, код
Ау то бу ске ста ни це. 352-105.
(256687)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ле у цен тру:
126, 21 м2. 060/312-90-00.
(256696)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну згра ду
1.650 евра, це на 360.000
евра. 060/312-90-00.
(256696)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал у бли зи -
ни Зе ле не пи ја це, Ко чи на 4.
063/617-421. (256738)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Зе ле ној
пи ја ци. Тел. 063/808-58-16.
(256766)

ПО ТРЕ БАН рад ник са ис ку -
ством за рад на от па ду.
065/551-17-22 (СМС)

AVIV GARINELLO тра жи ис -
ку сну рад ни цу. CV са 
сли ком по сла ти на 
fashion.form@yahoo.com.
(СМС)

ПО ТРЕ БАН ко но бар/иц а са
ис ку ством, за рад у ре сто ра -
ну. 064/060-50-50 (СМС)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ Karbo Koncept
тра жи ме та ло стру га ра, ме та -
ло гло да ча, елек три ча ра, ау -
то ма ти ча ра и ма шин бра ва ра
са ис ку ством. По зва ти на
069/334-54-42 од 8 до 16 са -
ти. (СМС)

ПО ТРЕ БАН му шко-жен ски
фри зер. Тел. 064/488-31-69.
(2565479

ДОМ за ста ра ли ца Family
Garden, тра жи рад ни ке.
065/523-05-95. (256807)

КА ФА НИ „Ђе рам” по тре бан
ко но бар са ис ку ством.
062/478-394, 013/631-872.
(256821)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и од го -
вор ни љу ди за по де лу ре -
клам ног ма те ри ја ла.
064/241-45-14. (256129)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и де вој ке
за рад  у шал те ру и на ро -
шти љу Ће ваб џи ни ци „Ха ло
Ле ско вац”, 065/896-39-78.

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад у ку -
хи њи Ће ваб џи ни ци „Ха ло
Ле ско вац”. 063/897-55-04. 

ПО ТРЕБ НИ во за чи са Б или
Ц ка те го ри јом, у ди стри бу -
ци ји пи ћа. 062/446-285.
(256383)

ПО ТРЕ БАН ви љу шка ри ста са
ис ку ством, у ди стри бу ци ји
пи ћа. 062/446-285. (256383)

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

ПРЕ МИ УМ са ло ну Pro Nails
по тре бан сти ли ста нок ти ју,
са ис ку ством. Тел. 060/555-
38-68. (256404)

СТУ ДИ ЈУ за гра фич ки ди зајн
и при пре му штам пе по тре -
бан опе ра тер гра фич ке при -
пре ме за штам пу. По треб но
основ но зна ње про сце са оф -
сет штам пе и зна ња ра да у  у
Adobe па ке ту про гра ма (ilu-
strator, photoshop i InDe-
sign. При ја ве са CV-jem
по сла ти на: 
acc.infinity@gmail.com.
(256087)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца за
рад. 063/722-08-84,
060/183-33-88. (256388)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за чи -
шће ње згра да, ло ка ла.
0671/196-39-32. (256452)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за раз -
но ше ње пи ћа на бу вља ку.
064/132-98-12. 
(256473)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за смен -
ски рад на ро шти љу.
064/874-08-22. 
(256494)

ПО ТЕБ НИ рад ни ци или рад -
ни це за рад у ау то-пе ри о ни -
ци. 065/558-00-05.
(2563488)

ПО ТРЕБ НА му шко-жен ска
фри зер ка, ис ку сна, пла та
25.000 и при ја ва. 064/185-
92-34. (256570)

ТРА ЖИМ же ну за чу ва ње
дво је од ра сле де це у Бе чу.
0043 660 67 23 276, 0043
660 85 739 02 whats ap.
(256572)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на де вој -
ка/же на за чу ва ње де це.
063/820-53-13. (256590)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у про -
из вод њи на ибер де ку, усло ви
од лич ни. 0674/062-22-79.
(256618)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца у
пе ка ри. 064/403-51-32.
(256607)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це од 25 до
35 го ди на ста ро сти за рад у
фир ми „Бо је и ла ко ви Сто ја -
но вић”, у обла сти ма ло про -
да је. Кри те ри јум оп ште
обра зо ва ње уз спрем ност на
уче ње и по све ће ње. При о ри -
тет – не пу шач. Тел. 013/352-
000. Адре са фир ме: Пан че -
во, Иве Кур јач ког 22.
(256639)

ПО ТРЕ БАН рад ник/ца про -
дав ни ци ме шо ви те ро бе.
063/265-457. 

ХИТ НО по треб не рад ни це,
бу вљак, те зга. Зва ти од 8 до
13 са ти. 063/337-851.
(256642)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца или
рад ник за рад у мар ке ту
„Бом бон чић”. До ћи на раз -
го вор у пе так, 16. мар та
2018, у Уве Кур јач ког 59-а,
од 18 до 20 са ти.  (1256648)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца или
рад ник за рад у мар ке ту
„Бом бон чић”. До ћи на раз -
го вор у су бо ту, 17. мар та
2018, у Мо ше Пи ја де 4, од
18 до 20 са ти. (256648)

ПО ТРЕБ НА де вој ка  за чу ва -
ње де вој чи це. Зва ти по сле 17
са ти. 064/003-40-09.
(256705)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по тре -
бан во зач. 063/820-87-61.
(256710)

ПО ТРЕБ НИ мај сто ри за рад
у Сло ве ни ји, во до ин ста ла те -
ри, мон те ри гре ја ња и ли ма -
ри-кли ма ти зе ри. 063/263-
268, New city company.
(256721)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у СТР
„Љу ба”. Пе ли стер ска ули ца.
064/221-42-03. (256746)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад у
Мар ке ту Maja„Иде ал”. До ћи
лич но, Вељ ка Пе тро ви ћа 12-
а, Стре ли ште.  (256767)

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)

ПО ТРЕ БАН сер ви сер бе ле
тех ни ке, елек тро стру ке.
063/329-340, Го ре ње сер вис.
(256776)

ПО ТРЕ БАН рад ник/ца за рад
у ку хи њи са ис ку ством.
069/822-48-23. (256777)

РЕ СТО РА НУ „Ба нат ски ку -
так” по тре бан ко но бар са и
без ис ку ства и по моћ на рад -
ни ца у ку хи њи. 060/512-59-
99. (256774)

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)

ФАСТ ФУ ДУ „Грил Бум” по -
треб на рад ни ца за рад на
ро шти љу. 064/323-92-77.
(256791)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри и ко -
но ба ри це за ка фић.
060/362-22-21. (256794)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у ме са -
ри. 063/362-427. 
(256795)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це  за рад
на ин ду стриј ским ши ва ћим
ма ши на ма. 064/110-16-66.
(256806)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за пре воз
хле ба и пе ци ва. Пре воз обез -
бе ђен. 060/864-07-71.
(256816)

ПРЕ ВОЗ ро бе до 3 то не, ка -
ми он има уто вар ну рам пу.
Тел. 060/506-50-59 (СМС)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње дим -
ња ка, ко тло ва и ка ље вих пе -
ћи. 063/155-85-95. (255827)

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)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,
ре но ви ра ње, кро во ви, бе то -
ни ра ње, ба ва лит фа са де, по -
вољ но. 063/865-80-49.
(256063)

СРП СКИ је зик, ча со ви,
основ ци и сред њо школ ци.
Ис ку сна про фе сор ка. По -
вољ но. Ми са, 064/322-46-79.
(256137)

ТРА ЖИМ по сао те пе та ра:
по прав ка/ре ста у ра ци ја на -
ме шта ја: сто ли ца, фо те ља,
ау то-се ди шта, за ме на сун ђе -
ра, мебл или ко жа по ва шем
из бо ру. До ла зак бес пла тан.
061/299-54-66. (256770)

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. 

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке, фи зи -
ке и не мач ког. Про фе сор ка.
Тел. 064/054-67-85.
(256394)

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. (256407)

ТВ и са те лит ске ан те не, мон -
та жа, ди ги та ли за ци ја ва шег
ТВ-а, IPTV, ан те на плус.
064/866-20-70 (256421)

ОРЕМ и фре зу јем ба ште ма -
лим трак то ром. Ду ле,
064/163-58-85. 
(256427)

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.
(256428)

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ин же -
њер ра тар ства/фи то-ме ди -
ци не тра жи по сао. 
060/308-55-66. 
(256429)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре че -
ње, фар ба ње сто ла ри је, фа -
са де, пен зи о не ри ма по пуст.
013/235-78-82, 
062/856-64-94. (2356443)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, по прав ка,
сер вис, чи шће ње, уград ња
но вих ком по нен ти, по вољ но.
060/351-03-54. (256463)

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)

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. (256472)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го го ди -
шњим ис ку ством, ква ли тет -
но, пе дант но, по вољ но.
064/252-51-75, 062/153-37-
06. (256478)

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.
(256481)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке и фи -
зи ке, за основ це. 064/651-
17-51. (256482)

ПО ПРАВ КА кро во ва и оста -
лих гра ђе вин ских ра до ва.
0647866-25-76, 013/361-601.
(2564859

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
(256514)

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. 
(256515)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар. 351-073,
064/157-20-03. 
(2565259)

ПРЕ ВОЗ ро бе, ства ри, се лид -
бе ком би јем. Јо ца,
061/616-27-87. 
(256525)

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 у ва шем
ста ну. 066/001-050,
063/329-464. (256599)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ња ка на ли за ци је, адап та -
ци је ку па ти ла, сер вис, по -
вољ но. 063/115-71-67.
(256545)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви, гипс, ла ми нат, ке ра -
ми ка, про лећ ни по пуст. Про -
ве ри те. 061/141-38-02.
(2566649

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи на -
ме штај, са ис ку ством,  тра жи
по сао. 064/120-77-64.
(256558)

ОЗБИЉ НА же на чу ва ла би
де те. 065/950-52-53.
(256554)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де, сто ла ри -
ја, гипс, об ра де око про зо ра,
ком плет не адап та ци је.
063/893-39-94. (256596)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и ин -
ва лид них ли ца. 063/868-04-
51. (256583)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја: уто -
вар, ис то вар, се лид бе, ко па -
ње, чи шће ње, ру ше ње, ко ше -
ње тра ве, оба ра ње ста ба ла и
сви слич ни по сло ви. Де јан, 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе пик-
апом, ком би јем, ка ми о ном.
Са уто ва ром и ис то ва ром,
или без. Де јан, 061/626-14-
50. (256554)

ЧА СО ВИ ен гле ског и не мач -
ког за све уз ра сте. Пре во ди.
Тел. 064/486-05-98.
(256589)

ВО ЗИМ све вр сте се лид би,
чи стим ста но ве, по дру ме,
дво ри шта, све оста ло по вољ -
но. 061/627-07-31. (256588)

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

СПРЕ МА ЊЕ ста но ва и по -
моћ ста ри ји ма. Тел.
063/761-11-89. (256660)

ДО МА ЋЕ ки фли це и сит ни
ко ла чи, по на руџ би ни. Тел.
060/761-11-81. (256660)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње, де -
мит фа са де, гипс, по вољ но.
Пен зи о не ри ма по пуст.
061/626-54-06. (256663)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По прав ке бој -
ле ра, шпо ре та,а ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин ста ла ци -
ја. Ми ћа,  064/310-44-88.
(256674)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. По -
прав ка ста рих, мон та жа но -
вих це ви, од гу ше ња, мон та -
жа са ни та ри ја. 062/382-394.
(256678)

ЛО ГО ПЕД, ди јаг но сти ка и
трет ман го вор но-је зич ких
про бле ма. 065/367-41-88.
(256679)

ОЗБИЉ НА, од го вор на же на
са ис ку ством, не го ва ла би
ста ри ју осо бу. 
065/610-54-46. (256682)

КЕ РА МИ ЧАР СКИ ра до ви,
ку па ти ла, ку хи ње, сте пе ни -
це, те ра се, итд. Пре ци зно и
ква ли тет но. 064/492-79-58.
(256699)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим ки пе ром
до два ку би ка. 065/334-23-
38. (256739)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње, гипс
ра до ви, фар ба ње сто ла ри је,
чи сто, по вољ но, ква ли тет но.
061/189-97-33. (256762)

НО ШЕ ЊЕ по ште, ра чу на и
оста ло за штам па ри ју.
065/505-07-23, Рат ко.
(256765)

ДУ БИН СКО пра ње те пи ха,
ро та ци о ним чет ка ма. Те.
013/302-820, 064/129-63-79.
(256773)

ЧИ СТИ МО шут, та ва не, по -
дру ме. 061/321-77-93.
(256775)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње, сто -
ла ри ја, чи сто, пе дант но, по -
вољ но. 061/288-20-19.
(256782)

ЧА СО ВИ ен гле ског, основ ци -
ма и сред њо школ ци ма, по -
вољ но, ква ли тет но. 013/313-
351, 064/168-68-27. (25679)

КО ШЕ ЊЕ и кр че ње, се ја ње
ттра ве, фре зи ра ње, се че ње
др ве ћа, ва ђе ње па ње ва.
064/196-17-32. (256797)

РУ МУН СКО др жа вљан ство,
по моћ за до би ја ње, во зим
стран ке у Те ми швар.
064/925-82-72. (256804)

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)
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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)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким ки -
пе ром: шљу нак, пе сак, се ја -
нац, ри зла, шут. 063/246-368.
(256145)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро бе,
Пан че во-да ље, це на до го вор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(255621)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко мар ни -
ци, ро лет не, ве не ци ја не ри,
угра ђу јем, по пра вљам, за ме -
на гурт ни. 064/181-25-00.
(255466)

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)

ЧА СО ВИ хар мо ни ке, кла вир -
не и дуг ме та ре, ко ла, три ле -
ри, пе сме, но тал но. 060/632-
46-90. (255875)

ТВ ЛЦД, ЛЕД, сер вис, ка тод -
ни ТВ, га ран ци ја јед ну го ди -
ну. 063/751-63-23. (256233)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ка на ли за ци је
спе ци јал ним ма ши на ма, мо -
же пре ко ра чу на. „Acqua”,
062/532-346. (256252)

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. (256061) 

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви и фа са де. 063/7у66-62-
01, Пе ца. (256439)

МО ЛЕР СКИ ра до ви, ла ми нат,
гипс. 064/317-10-05. 

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви, чи сто, пе дант но.
062/976-18-42. (256439)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви и фа са де. 062/156-02-07. 

МО ЛЕР СКИ ра до ви, гипс, ке -
ра ми ка, сто ла ри ја, ла ми нат.
061/283ч-66-41, 064/317-10-
05. (2564399

ЛА ЛЕ – пре во зим ки пе ром
пе сак, шљу нак, се ја нац, ри -
злу, од во зио шут. 064/354-69-
94. (256513)

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)

АК ЦИ ЈА, Ба ња Вруј ци од 15
ма ја до 15. ју на, 10 да на за
је дан ва у чер. 064/324-08-48.
(256455)

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.  (256553) 

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. (256553) 

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. (256552)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ЦО 2
апа ра та, про да ја по лов них,
по прав ка ра зних елек тро-
уре ђа ја. 063/800-01-96.
(256623)

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 у ва шем
ста ну. 066/001-050, 063/329-
464. (256599)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе ме р -
це дес ка ми о ном, рад ни ци,
по вољ но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. 
(256615)

РО ЛЕТ НЕ, ве не ци ја не ри,
тра ка сте и ро ло за ве се, мо -
гућ ност пла ћа ња пре ко жи -
ро-ра чу на. 064/189-40-91,
013/354-777. (256644)

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. 
(256652)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис – ком -
би ји ма, ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа, де мон та -
жа, па ко ва ње ства ри, ку ти је
за па ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се ли те се
без стре са!!! Бо рис, 013/352-
536, 063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(256648)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, про фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла ци је по Ср -
би ји, от куп на ме шта ја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 256648)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” – Бо -
рис, ком би јем и ка ми о ном,
Вој во ди на, Ср би ја, са или
без рад ни ка.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(256648)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”  Бо -
рис, све ре ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни ма, еки -
па рад ни ка, ку ти је, фо ли ја за
за шти ту на ме шта ја, 0-24,
сва ког да на и не де љом. Бес -
пла тан до ла зак и про це на
по сла. Пла ћа ње мо гу ће че ко -
ви ма и пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(256648)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и ка ми о -
ном, Вој во ди на, Ср би ја са
или без рад ни ка. Нај по вољ -
ни је, Иван. 063/107-78-66.
(256648)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и ка ми о -
ном, све ре ла ци је по Ср би ји,
с рад ни ци ма. Нај по вољ ни је.
Иван. 063/107-78-66.
(256648)

ГИПС, спу ште ни пла фо ни,
пре град ни зи до ви, тер мо и зо -
ла ци ја пот кро вља, ке ра ми ка,
ма те ри јал. 060/131-81-70.
(256709)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, тер мо -
и зо ла ци ја, спу ште ни пла фо -
ни, фа са де, ке ра ми ка, во да,
ма те ри јал. 060/131-81-70.
(256709)

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)

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. (256685)

УСТУ ПАМ фик сни те ле фон -
ски број. 063/354-520.
(256540)

МУ ШКА РАЦ, 56 го ди на, ма -
те ри јал но обез бе ђен, же ли
да упо зна же ну или де вој ку
до 40 го ди на, ра ди дру же ња,
из ла за ка. Зва ти од 21 сат.
013/352-203. 
(256449)

ДЕ ВИ ЗНИ пен зи о нер, 65,
упо знао би шланг да му, до
55 го ди на. 
065/335-53-48. 
(256647)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом
пен зи о нер ску кар ту из да ту
од АТП-а на име Ми ло рад
Па нић. 
(256760)
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УСЛУГЕ

РАЗНО

На осно ву Пра вил ни ка о спе ци ја ли за ци ја ма и ужим
спе ци ја ли за ци ја ма здрав стве них рад ни ка и здрав стве -
них са рад ни ка Ре пу бли ке Ср би је („Сл. Гла сник”
109/2014) 

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 
за упис на здрав стве ну спе ци ја ли за ци ју 

из Сто ма то ло шке про те ти ке

УСЛОВИ ЗА УПИС: 

– завршен стоматолошки факултет, 
– положен стручни испит,
– средња оцена у току студија најмање 8 (осам).
ЗА КОНКУРС ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ:

– пријаву,
– оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету;
– потврду о средњој оцени уколико није наведена у
дипломи;
– оверену фотокопију Уверења о положеном стручном
испиту;
– оверену фотокопију решења о одобреној
специјализацији  Министарства    здравља Републике
Србије из Стоматолошке протетике;
–фотокопију извода из матичне књиге рођених;

Страни држављани морају да испуњавају следеће
услове:
– Уколико су факултет завршили ван Републике
Србије, потребно је да нострификују диплому.
– Да су на специјализацију упућени у Републику
Србију, одлуком одговарајуће здравствене установе
или решењем Министарства здравља земље која их
упућује на специјализацију.
– Потврда да је студент похађао  курс српског језика на
акредитованој установи (Филолошки факултет,
Институт за стране језике а. д. и Институт „Ђуро Салај”).

МЕ РИ ЛА ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ РЕ ДО СЛЕ ДА КАН ДИ ДА ТА:

Ран ги ра ње кан ди да та за упис на здрав стве ну спе ци ја -
ли за ци ју, вр ши се на оно ву оп ште про сеч не оце не и
ду жи не сту ди ра ња. 
Уче сник у кон кур су, ко ји сма тра да ре до след кан ди да -
та на ранг ли сти ни је утвр ђен у скла ду са Кон кур сом,
мо же под не ти при го вор де ка ну Фа кул те та у ро ку од 24
са та од да на об ја вљи ва ња ранг ли сте.
ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ КАН ДИ ДА ТА и ПРИ ЈЕМ ДО КУ -

МЕ НА ТА:

Кан ди да ти мо гу под не ти при ја ве на кон курс до 28. 03.
2018. го ди не на Сто ма то ло шком фа кул те ту (сва ког
рад ног да на од 9 до 14 са ти).
РЕ ЗУЛ ТА ТИ РАНГ ЛИ СТЕ би ће об ја вље ни на огла -
сној та бли Фа кул те та 02. 04. 2018. го ди не. 
УПИС КАН ДИ ДА ТА: вр ши ће се од 10. 04. – 13.
04.2018. го ди не. од 9 до 14 са ти.

Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле -
фон: 013/235-12-92.

Оглас 

за ди стри бу ци ју ужи не

      По зи ва ју се ди стри бу те ри да до ста ве по ну де за ди -

стри бу ци ју ђач ке ужи не у школ ској 2018/2019. Ди -

стри бу тер мо ра по што ва ти стан дар де у про из вод њи и

ди стри бу ци ји хра не.

      Уз по ну ду  до ста ви ти: Ре ше ње о ре ги стра ци ји; по -

твр да су да да ни је из ре че на ме ра за бра не оба вља ња

де лат но сти (не ста ри ју од 6 ме се ци); Уве ре ње По ре ске

упра ве да су из ми ре не до спе ле по ре ске оба ве зе (не

ста ри је од 2 ме се ца); Асор ти ман ужи не и це ну; На чин

ди стри бу ци је; Усло ве за по слов но-тех нич ку са рад њу.

      Шко ла по сре ду је у ди стри бу ци ји ужи не  а ро ди те -

љи ће сред ства  упла ћи ва ти ди рект но на ра чун ди -

стри бу те ра. 

      Упут ство за фор ми ра ње по ну де мо же се пре у зе ти

у ро ку од 5 да на од да на об ја вљи ва ња Огла са.

      По ну де сла ти у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком:

„По ну да за ди стри бу ци ју ужи не”,  на адре су ОШ

„Жар ко Зре ња нин” Ба нат ско Но во Се ло, Ул. М. Ти та

бр. 75. Рок за под но ше ње по ну да је 8 да на од да на ис -

те ка ро ка за пре у зи ма ње упут ства. 

      Раз ма тра ње по ну да и до но ше ње од лу ке о из бо ру

по ну ђа ча би ће у про сто ри ја ма шко ле нај ка сни је у ро -

ку од 8 да на од да на ис те ка ро ка за њи хо во под но ше -

ње. Не пот пу не и не бла го вре ме не по ну де се не ће раз -

ма тра ти. 

      Бли же ин фор ма ци је о усло ви ма по слов но-тех нич -

ке са рад ње на тел. 013/615-003. Осо ба за кон такт – ди -

рек тор шко ле. 

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

06-020-2/2018 -298  од 07. 03. 2018. до нео од лу ку о

рас пи си ва њу

К О Н К У Р С А
ЗА СУ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ГРА МА И ПРО ЈЕ КА ТА

ОД ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА У ОБЛА СТИ ПРУ ЖА ЊА

ПО ДР ШКЕ И ОСНА ЖИ ВА ЊА УДРУ ЖЕ ЊА  

ГРА ЂА НА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА У 2018. ГО ДИ НИ

      Пра во уче шћа на кон кур су има ју ре ги стро ва на

удру же ња гра ђа на са се ди штем на те ри то ри ји гра да

Пан че ва, као и цр кве и вер ске за јед ни це ко је сво ју де -

лат ност оба вља ју на те ри то ри ји гра да Пан че ва.

      Рок за кон ку ри са ње на овом Кон кур су је до 1. но -

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

опре де ље них за ову на ме ну;

      

      Кон курс са пра те ћом до ку мен та ци јом об ја вљен

је на зва нич ној пре зен та ци ји гра да Пан че ва

www.pancevo.rs. Фор му ла ри за кон ку ри са ње мо гу

се пре у зе ти у  Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци -

јал на пи та ња Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра -

ља Пе тра I, спрат II, кан це ла ри ја 204, или са ин тер нет

пре зен та ци је  www.pancevo.rs . До дат не ин фор ма ци је

мо гу се до би ти пу тем те ле фо на 013/308-795 или меј -

ла civilnodrustvo@ pancevo.rs . 

      При ја ве пре да ти у Услу жном цен тру гра да Пан че -

ва или по сла ти по штом, у за тво ре ној ко вер ти, са на -

зна ком: При ја ва на К О Н К У Р С  ЗА СУ/ФИ НАН СИ -

РА ЊЕ ПРО ГРА МА И ПРО ЈЕ КА ТА ОД ЈАВ НОГ ИН ТЕ -

РЕ СА У ОБЛА СТИ ПРУ ЖА ЊА ПО ДР ШКЕ И ОСНА -

ЖИ ВА ЊА УДРУ ЖЕ ЊА ГРА ЂА НА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА У

2018. ГО ДИ НИ Град Пан че во/Се кре та ри јат за јав не

слу жбе и со ци јал на пи та ња/Тр г Кра ља Пе тра I 2-4/26

000 Пан че во

      Ин струк та жа у ве зи са Kонкурсом би ће одр жа на

21. мар та у 11 са ти у Mалој са ли Град ске упра ве.

По тре бан је рад ник-при прав ник на ва ре њу

HDPE це ви (ПЛА СТИЧ НИХ ЦЕ ВИ) у по го ну и на

те ре ну.

Ис ку ство ни је нео п ход но.
Ва шу би о гра фи ју или CV сла ти на mail:
pa.mpplast@gmail.com или по штом на адре су:

MP PLAST DOO

Ба ва ни штан ски пут 409

26000 ПАН ЧЕ ВО

Тел. 013/378-040

Preduzeće Brako Wire Products d. o. o  Pančevo, raspisuje

Oglas
                  za prijem radnika – pogonski električar 

Uslovi: SSS - električar
Neosuđivan
Radna, zdravstvena sposobnost
Minimum 5 godina radnog iskustva 
Biografije slati isključivo na email: info@brako.rs
Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.
Neće biti prihvaćena raspitivanja telefonom ili lično.

DOO “PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: office@pavle.rs
m.jovicevic@pavle.rs
o b j a v l j u j e

O G L A S
za prijem u radni odnos 

5 radnika u proizvodnji – SSS bilo koje struke 

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-I na e-
mail adrese: office@pavle.rs, m.jovicevic@pavle.rs ili poš-
tom na adresu: DOO „Pavle” Pančevo, Stevana Šupljikca
br. 16, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

„БЕ О КОМ” д. о. о. Бе о град, Ул. Чи ка Ми ше Ђу ри ћа

67, за рад у Пан че ву, 

тра жи:
• елек тро ин же њер или ма шин ски ин же њер – VI
ССС или VII ССС – 1 из вр ши лац
• по моћ ни рад ник са III ССС – ви ше из вр ши ла ца
При ја ве до ста ви ти лич но, од 8 до 16 са ти, на адре су:
Пр во мај ска 10-а, Пан че во, нај ка сни је до 23. мар та
2018. 
Ин фор ма ци је на тел. 013/365-000

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребан радник

помоћник фарбара за припрему возила.

CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 
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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

По след њи по здрав

РА ДО ШУ 

ВУЧ КО ВИ ЋУ

1938–2018.

С ту гом и по што ва њем 

ДУ ШИ ЦА 

БИ СКУ ПЉА НИН

(32/256460)

11. мар та 2018. пре ми -

ну ла је на ша во ље на

МА РИ ЈА 

БАР НА

1936–2018.
С ве ли ком љу ба вљу чу ва -
ће мо успо ме ну на те бе.
По чи вај у ми ру и не ка те
ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји нај ми ли ји
(35/256468)

По след њи по здрав ку ма-

ба ки

НА ДИ ОДА ЏИЋ

од ДРА ГА НЕ 

ДЕ СПИ НИЋ 

с по ро ди цом

(52/256522)

По след њи по здрав дра гој

дру га ри ци и ку ми

НА ДИ ОДА ЏИЋ

Веч но ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

НЕ ДА и ВЛА ДА НА

(53/256526)

Пре ми ну ла је на ша дра -

га дру га ри ца

НА ДЕ ЖДА

ОДА ЏИЋ

дипл. еко но ми ста

Оста ви ла нам је нај леп -

ша се ћа ња на искре но

при ја тељ ство.

Мир и спо кој ње ној на па -

ће ној ду ши.

ВЕ РИ ЦА ЂОР ЂЕ ВИЋ

ЗГЕ Р ЂА и АН КА БО РАК

са сво јим по ро ди ца ма

(57/256530)

Умр ла је на ша

НА ДА ОДА ЏИЋ

Див на се стра и див на тет ка. Хва ла јој што је же ле ла да бу де део на -

шег жи во та, да бу де са на ма. 

Хва ла јој за сву љу бав и бри гу и за див не тре нут ке ко је смо про ве -

ли за јед но.

Жи ве ће веч но у на шим ср ци ма.

Ње ни: се стра ДА НА и се стрић ИВАН

(58/2565319)

НА ДА ОДА ЏИЋ

Све те шко ће и про бле ми лак ши су уз те бе би ли,

до бар са вет и реч  ле пу од те бе смо и до би ли.

При ја те љи ДУ ШКО и ЉИ ЉА ВУЈ КО ВИЋ 

с по ро ди цом
(59/256532)

6. мар та 2018. го ди не, у

81. го ди ни пре ми нуо је

ДРА ГО ЉУБ 

ПА НИЋ МИ ЋА

С по што ва њем ње го ве

ћер ке ЈЕ ЛЕ НА

и МИ ЛЕ НА 

с по ро ди ца ма

(73/256651)

По след њи по здрав бра ту

ДРА ГО ЉУ БУ

ПА НИ ЋУ 

МИ ЋИ

од се стре ЗА ГЕ РИ СТИЋ

с по ро ди цом

(74/256562)

С ту гом се опра шта мо од

на ше дру га ри це

НА ДЕ

Оста је нам се ћа ње на

искре но при ја тељ ство.

МИ ЛИ ЦА, ЗА ГА, 

НЕ ТА и ЂО КА

(77/256574)

По след њи по здрав 

НА ДИ ОДА ЏИЋ

По ро ди ца ИВА НИЋ

(78/256575)

По след њи по здрав

НА ДИ ОДА ЏИЋ

од дру га ри ца ВУ КИ ЦЕ и ЂИ НЕ и тво је др ИВ КО ВИЋ

(41/256501)

С ту гом и бо лом у ср цу опра шта мо се од на ше

во ље не мај ке

ЉИ ЉА НЕ ВОЈ НОВ

1934–2018.

Чу ва ће мо те у се ћа њу.

Кћер ке СЛА ВИ ЦА и НА ДЕ ЖДА с де цом
(130/256722)

С ту гом у ср цу опра шта -

мо се од на ше дра ге ку ме

НА ДЕ ОДА ЏИЋ

Успо ме не и се ћа ња су

веч не.

МИ РА и КВА ЛЕ

(84/256888)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми ну ла је во ље на мај ка и ба ка

СТО ЈАН КА ШТЕ КО ВИЋ
07. XII 1944 – 11. III 2018.

„Упр кос да ни ма си вим 

кад ви диш не ку ко ме ту

да ви дик за ру ме ни

упам ти то ја још увек

ша шав ле тим и жи вим”

Не у те шни: ЗО РА НА, ЈЕ ЛЕ НА и ДРА ШКО

(25/256442)

По след њи по здрав

СТО ЈАН КИ ШТЕ КО ВИЋ
рођ. Ер ски

По чи вај у ми ру.
Брат ПЕ ТАР с по ро ди цом

(93/256624)

СТО ЈАН КА

ШТЕ КО ВИЋ

По след њи по здрав до

КСЕ НИ ЈЕ, ТА ЊЕ, 

ГО РА НА, ЗО РА НА

и ЦЕ ЦЕ

(97/2566439

По след њи по здрав на шим школ ским дру га ри ца ма

СТО ЈАН КИ           НА ДЕ ЖДИ

ШТЕ КО ВИЋ ОДА ЏИЋ

Чу ва ће мо се ћа ње на вас.

ОЛ ГА, ПЕ РА, РАТ КО, ДУ ЦА, ДУ ЛЕ, НЕ ДА, 

ЗО РИ ЦА, СНЕ ЖА, ЛА ЗА, БРАН КА и ЗЛА ТИ ЦА
(106/256668)

По след њи по здрав мо јој

тет ки

СТО ЈАН КИ

ШТЕ КО ВИЋ

од ДРА ГА НЕ, ЗО РА НА,

МИ ЛИ ЦЕ и НИ КО ЛЕ

(131/256723)

Во ље ни наш отац

МИ ХАЈ ЛО

ИЛИЋ

1941–2018.

пре ми нуо је 7. мар та

2018, али ће за у век жи ве -

ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: кће р ка

МИР ЈА НА, син ДРА ГАН

и сна ја ЈО ВАН КА

(11/256420)

По след њи по здрав ко ле ги ни ци

НА ДИ ОДА ЏИЋ
Ко ле ге из ПИК-а „Та миш”: ЈО ЦА, РАЈ КО, 

ЕРИЋ, РА ША и КР ЛЕ

(151/256801)

По след њи по здрав дра гој

СТО ЈАН КИ 

ШТЕ КО ВИЋ
од по ро ди це СЕ НЕ ШИ

(152/256808)

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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По што ва ном дру гу

ПА ВЛУ КАТ НИ ЋУ
пр вом пред сед ни ку

УВПС Пан че во
УВПС гр. орг. Пан че во

(8/256415)

По след њи по здрав

ПА ВЛУ КАТ НИ ЋУ
а по ро ди ци упу ћу је мо из -
ра зе нај ду бљег са у че шћа.

По ро ди ца ГА ЛО ВИЋ

(10/256418)

По след њи по здрав 

БА ЛОН ЧЕ ТУ

од бра та ЂА НИ ЈА 

с по ро ди цом

(29/256456)

По след њи по здрав

МИ ЛА НУ 

ЈО ВАН ЧИ ЋУ

од ОЉЕ  и КЕ ПЕ

(30/256457)

По след њи по здрав 

МИ ЛА НУ 

ЈО ВАН ЧИ ЋУ

од ДУ ДЕ и ХЕК ТО РА  

са де цом

(31/256451)

У су бо ту, 10. мар та 2018. го ди не на пу стио нас је наш дра ги

МИ ЛАН ЈО ВАН ЧИЋ

1959–2018.

Оста ју не у те шни: мај ка ЈЕ ЛЕ НА, су пру га СЕН КА, 

син БО ШКО, ћер ка ЈО ВА НА с по ро ди цом, се стра МИ РА,

се стри ћи МИ ЛА НА и ИГОР, таст КУ ЗМАН 

и та шта ЈА СМИ НА
(47/256517) ТА ТИ ЦЕ МОЈ

Бу ди нај сјај ни ја зве зда ко ја ће нас за у век чу ва ти. 

Во ле те: тво је ПИ ЛЕ и твоj МИ МИЋ

(48/256517)

По след њи по здрав

МИ ЛА НУ ЈО ВАН ЧИ ЋУ

По ро ди це БЕ ЖУЉ и ЛО ЗА НОВ СКИ
(49/256517)

По след њи по здрав

МИ ЛА НУ ЈО ВАН ЧИ ЋУ

од СНЕ ЖЕ, ДРА ГА НА, МА РИ ЈЕ и МАР КА
(51/256517)

По след њи по здрав ку му

МИ ЛА НУ 

ЈО ВАН ЧИ ЋУ

од БО ШКА 

с по ро ди цом

(72/256559)

По след њи по здрав дра гом са рад ни ку

МИ ЛА НУ ЈО ВАН ЧИ ЋУ

од ко ле га из Ди рек ци је HSE из Ра фи не ри је

наф те Пан че во
(90/256616)

Ко је до бро по зна вао Ми ла на, зна да је нај ви ше на све ту во лео

сво ју де цу и сво ју уну ку.

Са мо ја знам ко ли ко је мој

МИ ЛАН
во лео ме не.

СЕН КА

(92/256621)

Дра гом зе ту

МИ ЛА НУ ЈО ВАН ЧИ ЋУ

по след њи по здрав од по ро ди це ВУЧ КО ВИЋ

(98/256650)

По след њи по здрав

МИ ЛАН ЈО ВАН ЧИЋ 

БА ЛОН ЧЕ

Син ди кал на ор га ни за ци ја 

Ра фи не ри је наф те Пан че во
(101/ф)

По след њи по здрав на шем дра гом зе ту

МИ ЛА НУ

С по што ва њем: КУ ЗМАН и ЈА СМИ НА
(126/256701)

УЈ ЧЕ

… љу бав... и сад пра зни на.

МИ ЛА НА, ИГОР и МИ РА

(127/256701)

По след њи по здрав дра гом ку му

МИ ЛА НУ

од МИ РЕ, СА ЊЕ, МИ МА, ТА ЊЕ, КО ВЕ 

и ЋО ЛЕ ТА
(120/256691)

По след њи по здрав 

МИ ЛА НУ ЈО ВАН ЧИ ЋУ

1959–2018.

По са да Ал ки ла ци је

(121/256691)
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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

По след њи по здрав 

ИГО РУ

од ЈАР МИ ЛЕ и КЕ ЛЕ ТА

(1/256387)

По след њи по здрав на -

шем дра гом зе ту и те чи

МИ ЛЕН КУ 

АН ДРИ ЋУ

1950–2018.

од по ро ди це РА ТИЋ

(19/256431)

По след њи по здрав на -

шем дра гом зе ту и те чи

МИ ЛЕН КУ 

АН ДРИ ЋУ

1950–2018.

од по ро ди це 

ГОЧ МА НАЦ

(20/256431)

10. мар та 2018. го ди не пре ми нуо је наш дра ги

МИ ЛЕН КО АН ДРИЋ

1950–2018.
С љу ба вљу: су пру га РАД МИ ЛА, си но ви, сна хе и уну ци

(21/25643)

ИГОР
Ту жни  због твог 

пре ра ног од ла ска: 
се стра СУ ЗА НА, зет 

ЗО РАН и се стрић БО БА

(40/256500)

По след њи по здрав

МИ ЛА НУ ЈО ВАН ЧИ ЋУ

По ро ди це ИВА НОВ и ПА ВЛОВ СКИ
(50/256517)

По след њи по здрав дра гом ку му

МИ ЛА НУ ЈО ВАН ЧИ ЋУ

од по ро ди це ТЕ КИ ЈА ШКИ

(107/256669)

По след њи по здрав дра гом

ИГО РУ НИ КО ЛОВ СКОМ
1973–2018.

од тет ке РОД НЕ, се ста ра БИ ЉА НЕ и СВЕ ТЛА НЕ 
с по ро ди ца ма

(104/2566649

МИ ЛАН 

ЈО ВАН ЧИЋ

По след њи по здрав од

по ро ди це 

ПЕ ТРО ВАЧ КИ

(138/256747)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 14.

мар та пре ми нуо наш

ЈО ВИ ЦА ДИ МИ ТРИЋ
из Стар че ва

1952–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га МИ РА, ћер ка МА РИ НА 

и син ВЛА ДИ МИР с по ро ди ца ма
(139/256748)

По след њи по здрав бра ту

ЈО ВИ ЦИ 

ДИ МИ ТРИ ЋУ

1952–2018.

од бра та АЦЕ  

ДИ МИ ТРИ ЋА 

с по ро ди цом

(140/1256748)

По след њи по здрав ку му

ЈО ВИ ЦИ 

ДИ МИ ТРИ ЋУ

1952–2018.

од ку мо ва 

ШИ КА НОВ СКИ

(141/256748)

По след њи по здрав при ја -

те љу

ЈО ВИ ЦИ 

ДИ МИ ТРИ ЋУ

1952–2018.

По ро ди ца ЛУ КИЋ

(142/256748)

МИ ЛАН 

ЈО ВАН ЧИЋ

По след њи по здрав од

БО ЖЕ и ЈО ВАН КЕ

(144/256754)

МИ ЛАН ЈО ВАН ЧИЋ

По след њи по здрав од Ксе ни ји них ко ле га 

и ко ле ги ни ца из „Елек тро ди стри бу ци је” Пан че во

(146/256758)

По след њи по здрав Јо ва ни ном та ти

МИ ЛА НУ ЈО ВАН ЧИ ЋУ
КЛА У ДИА, ЈЕ ЛЕ НА, ТА МА РА, СР БА, МАР КО, АЦА,

БА НЕ, ВР КИ и ГО РАН

(149/256787)

Би ла је част има ти те за дру га

МИ ЛАН ЈО ВАН ЧИЋ
КА ПЕ, БУ ЦА ВЕ ЛИ КИ, ЗВР ЛЕ, АДВИ ГОВ,  

ЊО РЕ, ЂО ГИ и ЧО КИ

(150/256792)

По след њи по здрав

ЈО ВИ ЦИ 

ДИ МИ ТРИ ЋУ

од ДУ ШАН КЕ 

и ДА НИ ЈЕ ЛА

с по ро ди цом

(153/256811)

По след њи по здрав

ЈО ВИ ЦИ 

ДИ МИ ТРИ ЋУ

Хва ла ти што си био уз

нас.

ИЛИН КА, НА ТА ША 

и ДРА ГА НА 

с по ро ди ца ма

(154/256812)

По след њи по здрав на шем дра гом и во ље ном оцу

ЉУ БИ ШИ РИ СТА НО ВИ ЋУ

од ћер ки ВЕ СНЕ и ВИ О ЛЕ ТЕ с по ро ди ца ма

(34/256467)

8. мар та 2018. го ди не ис пу стио је сво ју пле ме ни -

ту ду шу мој ком ши ја

ЉУ БИ ША РИ СТА НО ВИЋ

Уме сто да сла ви мо твој се дам де се ти ро ђен дан,

ти  нас на пу сти. Не ка те у веч ној ти ши ни чу ва ју

ан ђе ли.

Ком ши ни ца ПЕР СИ ДА СТОЈ ЧИЋ с по ро ди цом
(33/256460)

Ту жна ср ца и с бо лом

оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да је 8. мар -

та 2018. у 74 го ди ни пре -

ми ну ла на ша дра га

ЗО РА 

ПИ ПЕР СКИ

Ожа ло шће ни: су пруг

ЉУ БИН КО, ћер ка 

АН ГЕ ЛИ НА, син 

ДЕ ЈАН, унук ИВАН,

уну ка НИ КО ЛИ НА као

и оста ла род би на 

и при ја те љи

(42/256503)

По след њи по здрав во ље -

ној мај ци и ба би

ЗО РИ 

ПИ ПЕР СКИ

Син ДЕ ЈАН и уну ка 

НИ КО ЛИ НА

(103/256662)

8. мар та, по сле ду же бо ле сти, пре ми ну ла је на ша ду го -

го ди шња чла ни ца

ЗО РА ПИ ПЕР СКИ
1944–2018.

Ан самбл „Злат на је сен”
(83/256186)

ЂОР ЂЕ 

АВ ЧИ НИ КОВ
1944–2018.

По чи вај у ми ру.

По ро ди ца АВ ЧИ НИ КОВ
(54/256524)
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

20. мар та на вр ша ва ју се

две го ди не от ка ко ни је с

на ма

РА ДА КР СТИН

2016–2018.

Ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА 

и МА ЈА

(99/2566529

20. мар та 2018. на вр ша ва

се го ди ну да на от ка да

ни је с на ма

ПЕ РО ЧЕЈ КОВ

Мно го нам не до ста јеш.

Успо ме на на те бе је веч -

но у на шим ср ци ма и ми -

сли ма.

Веч но ожа ло шће ни: 

су пру га и си но ви

(105/256666)

МИ ЛАН БО ГИЋ

По след њи по здрав од

ком ши ја

у Вељ ка Пе тро ви ћа 9

(85/256898)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је

МИ ЛАН БО ГИЋ ЛЕ МИ

1947–2018.

С ту гом и по што ва њем: су пру га ВЕ РА, ћер ка БРАН КА 

и син БРАН КО с по ро ди ца ма

(16/2564269)

По след њи по здрав мом та ти

ЛЕ МИ ЈУ

Ту га и бол оста ју за у век.

Ћер ка БРАН КА, зет ИВАН и уну ци НИ КО ЛА и ИВА НА

(17/256426)

Опра штам се од мог оца

ЛЕ МИ ЈА

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Син БРАН КО, сна ја БО ЈА НА и уну ци ЛУ КА и ЂУР ЂА

(18/256426)

По след њи по здрав 

МИ ЛА НУ 

БО ГИ ЋУ 

ЛЕ МИ ЈУ

од дру га ра ло ва ца:

БРАН КА, РА ДЕ, СА ВЕ 

и ЦВЕТ КА

(23/256438)

По след њи по здрав 

ЛЕ МИ ЈУ

од по ро ди це 

МА ЛИ НИЋ

(24/256438)

МИ ЛАН

БО ГИЋ

По след њи по здрав 

пле ме ни том чо ве ку од

по ро ди це ЂУ РИН

(70/256554)

По след њи по здрав ку му

ЛЕ МИ ЈУ

од по ро ди це 

ЂО ВА НЕ ЛИ

(143/256752)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род -

би ну и при ја те ље да је 9. мар та 2018, пре -

ми ну ла на ша дра га

ЈА ВОР КА МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

1937–2018.
Са хра на је оба вље на 10. мар та 2018, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг МИ О ДРАГ, си но ви

ГО РАН, ЈО ВАН и ДУ ШАН, сна је 

СЛА ЂА НА и СЛА ВИ ЦА, уну ци ИСИ ДО РА,

МА РИ ЈА, ЂОР ЂЕ, ЈЕ ЛЕ НА и ЈО ВА НА

(108/256672)

По след њи по здрав мо јој те ти

ЈА ВОР КИ 

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

1937–2018.

од СНЕ ЖА НЕ, МИ ЛИ ЦЕ и ЛА ЗА РА

(110/256677)

8. мар та 2018. го ди не пре ста ло је да ку ца ср це

на ше су пру ге, мај ке, све кр ве и ба ке

МИЉ КЕ АДА МОВ
Сун це мо је, ти си би ла зве зда во ди ља у мом жи -

во ту. По ку ша ћу да те са чу вам од за бо ра ва тво -

јих во ље них уну ка ТА ДИ ЈЕ, МА ТИ ЈЕ, СТРА ХИ -

ЊЕ и ма ле МИ ЉА НЕ.

Твој су пруг БРАН КО
(111/256681)

Бо ри ла се као ла ви ца до по след њег да на про тив

над моћ ни јег про тив ни ка, на ша во ље на мај ка и

ба ка

МИЉ КА АДА МОВ

За у век ћеш нам не до ста ја ти.

Тво ји: МИ РО СЛАВ, ДА ЛИ БОР, МИ ЊА, ЉУ БА,

ТА ДИ ЈА, МА ТИ ЈА, СТРА ХИ ЊА и МИ ЉА НА
(112/256684)

По след њи по здрав дра гој

МИЉ КИ 

АДА МОВ

Уј на, ни ка да те не ће мо

за бо ра ви ти.

БРАН КА, ДАР КО, 

ТА ДИ ЈА и НО ВАК

(113/256681)

По след њи по здрав дра гој

МИЉ КИ 

АДА МОВ

Уј на, ни ка да те не ће мо

за бо ра ви ти.

ДУ ДА, СРЕ ТЕН, 

СТА ША, БО КИ и ИВА

(114/256681)

По след њи по здрав дра гој

МИЉ КИ
Оста је нам не из мер на ту га.

ГРА ДИ МИР КА и КО СТА

(115/256681)

Нај дра жа на ша

МИЉ КА 

АДА МОВ

Док жи ви мо, жи ве ћеш и

ти у на ма.

Брат МИР КО, снај ка

ДИВ НА, НЕ ЛА, ЈО ЦА 

и БО ЈА НА

(116/256681)

По след њи по здрав на -

шој дра гој се стри и тет ки

МИЉ КИ 

АДА МОВ

Дра га се стро, за у век си

нас на пу сти ла и оста ви -

ла да веч но ту гу је мо за

то бом. 

За у век не у те шни: 

се стра БОР КА, се стрић

АЛЕК САН ДАР 

и се стри чи на БИ ЉА НА

с по ро ди ца ма

(82/256587)

ЈА ВОР КА 

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

По след њи по здрав од по ро ди це МУ НИЋ
(123/256694)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком 

и петком 
од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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11. III 1982 – 11. III 2018.

АН ДРИ ЈА 

МАК СИ МО ВИЋ

С љу ба вљу 

и по што ва њем: су пру га

АН КА и ћер ка 

ДРА ГА НА с по ро ди цом

(2/256391)

ТА ЊА ВИГ

1972–2006.
Два на ест го ди на је про -

шло, али се ћа ње и ту га

веч но тра ју. За у век си у

на шим ср ци ма. 

Тво ји: ма ма, та та и брат

СА ША са по ро ди цом

СЛА ВИЋ

(76/2

18. III 2013 – 18. III 2018.

ЈЕ ЛЕ НА 

ЏАМ БА ЗО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва ће мо успо ме ну

на те бе.

Твој син ДУ ШАН 

и ћер ка МИР ЈА НА 

с по ро ди ца ма

(80/256582)

20. мар та 2018. да ва ће мо

че тр де се то днев ни по мен

на шој во ље ној

ВЕ РИ ЋУР ЧИЋ
За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Син ЗО РАН, сна ја 

МИР ЈА НА и уну ци 

БО БА, ЛА НЕ, СА ЊА

и МИ ЦА

(86/256605)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГА НА 

ЈА ЋИ МО ВИЋ

1999–2018.

Увек си у на шим ми сли ма.

Тет ка ТРАЈ КА 

с по ро ди цом

(87/256111)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГА НА 

ЈА ЋИ МО ВИЋ

16. III 1999 – 16. III 2018.

Они ко је во ли мо ни ка да

не уми ру, они жи ве у на -

шим ср ци ма.

Чи ка АЦА и стри на 

НА ДА

(95/256638)

МИ ЛЕ ВА 
ПЕ ТРО ВИЋ

рођ. Ла кић
1949–2017.

Ма ма, го ди на је про шла,
а бол и ту га не пре ста ју.
Ма ма не до ста јеш!
17. мар та 2018, у 11.30,
да је мо по мен.

Ћер ка НА ТА ЛИ ЈА 
с по ро ди цом

(96/2

РА ДА РА ЦИЋ

20. III 2016 – 20. III 2018.

Про шле су две го ди не

от ка ко ни је с на ма мо ја

се стра Ра да.

ТО МА, ВЕ СНА, НА ЦА 

и ЂО ЛЕ

(109/256675)

16. мар та на вр ша ва ју се

две го ди не от ка ко ни је с

на ма

ДРА ГИ ЦА 

ЈО ВА НО ВИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(122/256692)

У че твр так, 22. мар та

2018, у 11 са ти, да ва ће мо

че тр де сто днев ни па ра -

стос на шој дра гој

СТО ЈАН КИ

ВЛА ЈИЋ

Син СТЕ ВАН 

с по ро ди цом

(132/256731)

ДА НИ ЦА 

КУ ТРИ

21. мар та је три го ди не

от кад ни си с на ма.

По мен да је по ро ди ца

(3/256406)

17. мар та 2018, у 11.30, је го ди шњи по мен мом

су пру гу

СЛО БО ДА НУ ЂО КО ВИ ЋУ

1955–2017.

Мно го ми не до ста јеш, дра ги мој Ђо ле.

МИ РА
(12/256425)

Јед но го ди шњи по мен

СЛО БО ДА НУ ЂО КО ВИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем та шта ЈУЛ КА

(13/256425)

Дра ги мој та та

СЛО БО ДАН ЂО КО ВИЋ
2017–2018.

Про шло је го ди ну да на ка ко се ни смо др жа ли за
ру ке. Во до си ме сву да, пру жио све, али ме ни си
на у чио ка ко да жи вим без те бе. То учим са ма и
ужа сно је...

Тво ја ћер ка СЕН КА са МА КИ ЈЕМ
и НИ КО ЛА ЈЕМ

(14/256425)

ДРА ГАН 

ДА БИЋ

15. III 2015 – 15. III 2018.

Си не, вре ме про ла зи, ту -

га и бол оста ју у ср цу.

Тво ја мај ка и брат 

с по ро ди цом

(15/256424)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

СЛО БО ДАН ЂО КО ВИЋ
Бра те мој, пу но нам не до ста јеш.
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ја се стра СЛО БА и зет СРЕ ЈА с по ро ди цом

(79/256576)

На шем ку му

СЛО БО ДА НУ ЂО КО ВИ ЋУ
Ђо ле, у на шим си ср ци ма, ми сли ма, се ћа њи ма.

ГО ЦА, ПА ВЛЕ, ДЕ ЈАН и ЖЕЉ КО

(117/256687)

СЕЋА ЊЕ

16. мар та 2018. го ди не на вр ша ва се де вет на ест

го ди на од веч ног ра стан ка са на шом дра гом

ДРА ГА НОМ ЈА ЋИ МО ВИЋ
1981–1999.

Дра га на ша, ни ка да те не мо же мо и не ће мо пре -
бо ле ти. Не до ста јеш нам!

Тво ји: ма ма РА ДА, та та СТОЈ МЕН, брат ДЕ ЈАН 
с по ро ди цом и ба ба МИ ЛЕ ВА

(119/256690)

На вр ша ва ју се две го ди -

не од смр ти во ље не мај ке

РА ДО СЛА ВЕ

ДЕ МЕ ТЕР

1932–2018.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти. 

Тво ја ћер ка ЈЕ ЛИ ЦА,

зет СТЕ ВАН, уну ке

МАР ГА РЕ ТА 

и КА ТА РИ НА, зе то ви

ПРЕ ДРАГ и МИ ЛОШ 

и пра у ну чад

(137/256740)

17. мар та 2018. да је мо че тр де се то днев ни по мен на шој мај -

ка ни и ба ка ни

АНИ СТА НИЋ
ко ја се упо ко ји ла 6. фе бру а ра 2018. 

Ми ла на ша,

да ни крат ки, а ду ги као го ди не. Не ма те. Све ми сли мо да

је све ово је дан ру жан сан и да ће мо се про бу ди ти, и да си

нам ти ту. Ту жни смо, али нам је је ди на уте ха да си на ме -

сту ми ра, спо ко ја, где је све тлост и то пли на искре на, где

не ма бо ла, ту ге, где се не по вре ђу је. 

Мно го нам не до ста јеш мај ка на, ба ка на на ша.

Во ле те: тво ја ћер ка МИ ЊА, ко ја ни је ви ше де те, не мам ви -

ше и те бе ни та те, во ли те и твој унук ЛА ЗАР.

За хва љу је мо се сви ма ко ји су би ли и ко ји су оста ли уз нас.

Ћер ка МИ ЊА и унук ЛА ЗАР
(145/256757)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

16. мар та је тач но осам го ди на ка ко сам
остао без мог оца

МАР ЦИ БЕРЦ КА
1. X 1929 – 16. III 2010 – 16. III 2018.

Осма го ди на та та је про шла, а ту га и се ћа -
ње оста је за то бом. Бол на ср цу се не сма -
њу је. Та мо где си ти, као и мо ја мај ка, ко -
ју си бр зо по звао за со бом, та мо је Бог,
прав да и исти на.  По чи вај те у ми ру и не ка
вас ан ђе ли чу ва ју.

За у век у бо лу, ожа ло шћен, оста је ваш
син МИР КО

(147/256759)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГУ ТИН 

РА ДО ЈЕ ВИЋ

20. III 2003 – 20. III 2018.

Су пру га МИР КА, син

ДЕ ЈАН и сна ја 

ЕЛИ ЗА БЕ ТА

(148/256753)

КЕ ЖИЋ
17. мар та да ва ће мо                  и осам го ди на

јед но год ишњи по мен                се ћа ња на на шу

на шем дра гом                                 дра гу

АН ДРИ ЈИ               МИР ЈА НУ
15. III 2010 – 15. III 2018.

Си но ви СР ЂАН и ДЕ ЈАН с по ро ди ца ма
(56/256528

Ле пе успо ме не и ту жна

се ћа ња на на шу дра гу

Га гу

ДРА ГА НА 

ЈА ЋИ МО ВИЋ

Тет ка РУ ЖИ ЦА 

с по ро ди цом

(155/256819)
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СЕ ЋА ЊЕ

ША МУ СИ ЛАК

13. III 2013 – 13. III 2018.

Веч но ће мо те во ле ти и

чу ва ти од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(36/256492)

14. мар та на вр ши ле су

се три ту жне го ди не

РА ДО ВАН 

ЖИ ВА НО ВИЋ

По сто ји не што што не

уми ре, а то је се ћа ње.

Су пру га ЈА СМИ НА,

си но ви НЕ НАД и 

ПРЕ ДРАГ с по ро ди ца ма

(45/256507)

14. мар та, три  го ди не

РА ДО ВАН 

С по што ва њем: 

сва сти ка РУ ЖИ ЦА 

са ћер ком МА РИ НОМ 

и ње ном по ро ди цом

(46/256508)

У су бо ту, 17. мар та, у 12 са ти, на Но вом гро бљу ,

да је мо го ди шњи по мен на шем дра гом

РА ДО СЛА ВУ УРО ШЕ ВИ ЋУ 

БА ТИ

Ње го ва не у те шна по ро ди ца
(60/256532)

Про шло је го ди ну да на от ка ко с на ма ни је на ша

дра га ми ла ма ма

ТО ЈА ЦВИ ЈИЋ

2017–2018.
Вре ме про ла зи, а ту га и бол и да ље оста ју у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: син ДРА ГАН и ћер ка ЗО РИ ЦА

с по ро ди ца ма
(63/256538)

23. мар та на вр ша ва се два на ест го ди на от ка ко

ни је с на ма на ша дра га

МИР ЈА НА СТАН
Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у

су бо ту, 17 мар та, у 11 са ти, по се ти ти ње ну веч ну

ку ћу на Ка то лич ком гро бљу и под се ти ти на да не

про ве де не с њом.

По ро ди ца
(64/2565409)

МА РИ ЈА     СЛАВ КА    МИР ЈА НА

РИ СТИЋ    ЖЕ ГА РАЦ      СТАН

1998–2018. 1988–2018. 2006–2018.

Ни ка да вас не ће мо за бо ра ви ти.

ЉИ ЉА и ИВИ ЦА РИ СТИЋ

(89/256613)

РА ЈИ ЦА 

ПЕ ТРО ВИЋ

16. III 2004 – 16. III 2018.

По сле че тр на ест го ди на

за бо рав не по сто ји, јер

ко је до бар био увек се

во ли.

Су пру га ЈА ГО ДА 

с по ро ди цом

(124/256695)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

20. III 2006 – 20. III 2018.

МА РИ ЈА НА ЈОЈ КИЋ
рођ. Ми ло ва но вић

Ре чи не мо гу да ка жу ко ли ко је осе ћа ња. 

Жи ве ћеш у на шим ср ци ма и ми сли ма док по сто ји мо.

За у век.

Тво ји нај ми ли ји

(94/256637)

У уто рак, 20. мар та 2018. го ди не на вр ша -
ва се  че тр де сет да на от ка ко се упо ко јио у
Го спо ду наш дра ги

НЕ БОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ 
драм ски умет ник

1969–2018.

То га да на у хра му Све тог Ни ко ла ја, на Но -
вом гро бљу у Бе о гра ду, у 11 са ти би ће
одр жан че тр де се то днев ни па ра стос.

За хва љу је мо сви ма ко ји су, на би ло ко ји
на чин, са у че ство ва ли са на ма у на шој
пре ве ли кој ту зи и бо лу за пре ра но пре ми -
ну лим на шим дра гим Не бој шом.

По ро ди ца
(69/256545)

МА РИ ЈА НА ЈОЈ КИЋ
Има те у сва ком да ну ко ји про ђе, сва кој су зи ко ја ка не.

Ни кад те не ће за бо ра ви ти ко си и ка ква си би ла.

Во ле те тво ји ЈОЈ КИ ЋИ

(135/256734)

МА КИ
Се ћа ње на те бе ни ка да
не ће пре ста ти.

По ро ди це: ЧА ЛИЋ, 
МИ МИЋ и МИ ЛИ ЋЕВ

(133/256734)

МА РИ ЈА НА
По но сни смо што смо те
има ли.

По ро ди це: 
БЈЕ ЛО ПЕ ТРО ВИЋ, 

ША ТЛАН и ТА СКО ВИЋ
(134/256735)

МА РИ ЈА НА

ЈОЈ КИЋ

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

Увек си у на шим ср ци ма

и ми сли ма.

Тво ји: ба та ИВА, ЗО КА,

ЛУ КА и УРОШ

(100/256656)

МА РИ ЈА НА
Све је исто, а ни шта исто
ни је от ка да те не ма.

Тво ји ку мо ви 
ТО МО ВИ ЋИ

(136/256734)

Про шло је че ти ри ту жне го ди не от ка да ни је с

на ма наш дра ги

СЛО БО ДАН НЕ ДЕЉ КО ВИЋ
16. III 2014 – 16. III 2018.

С по но сом те по ми ње мо, а с ту гом жи ви мо.

На ша љу бав и се ћа ње на те бе оста ће за у век.

Не у те шни: су пру га ЉУ БИН КА, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА,

зет МИ ЛАН и унук ЈО ВАН
(81/256584)

18. мар та 2018. го ди не, у 11.30, на Но вом гро бљу у

Пан че ву, да је мо ше сто ме сеч ни по мен на шој во ље ној

МИР ЈА НИ АН ЂЕЛ КО ВИЋ
1949–2017.

Нај дра жа ма ма и ба ко, не до ста јеш нам ја ко.
Во ли мо те бес ко нач но мно го.
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.
Тво ји нај ми ли ји: син ДЕ ЈАН, ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА,

уну ци ЈО ВА НА, СТЕ ФАН и МА РИ НА
(129/256716)

МИ ЛЕВ КА МИ ЋИЋ
2012–2018.

За у век у ср цу.

ЈЕ ЛИ ЦА, ЗО РИ ЦА 

и СЛА ВИ ЦА

(27/2564

ЛО ЗА НА 
ПЕТ КОВ СКИ

2005–2018.
Увек ће те се се ћа ти
уну ке ИВА и МИ ЛА

(28/2564239)

У су бо ту, 17. мар та да ва -

ће мо че тр де се то днев ни

по мен на шој дра гој

БО ГИ ЦИ 

НИ КО ЛОВ СКИ

С по но сом и љу ба вљу чу -

ва мо те у на шим ср ци ма.

Се стра ЂУ ВЕ ЗА и зет

БО БАН с по ро ди цом

(67/256544)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ЦА 

ТУ ЦИЋ

Љу бо, шта ре ћи. Је ди но,

по же ле ти сре ћу и здра -

вље на шим уну ци ма и

де ци.

БА ТА

(68/256548)

Се ћа ње на

РА ДА НО ВИЋ

СТО ЈАН               ЈЕ ЛА

1932–2003. 1930–2012.

С љу ба вљу и по но сом се ћа мо се Ва ше пле ме ни -

то сти и бор бе за на ше бо ље су тра.

Ва ши: ћер ка РУ ЖИ ЦА и си но ви ДУ ШАН, 

ИЛИ ЈА и МАР КО с по ро ди ца ма
(102/ф)

Про шла је нај ту жни ја го -

ди на у на шим жи во ти ма,

от ка да нас је на пу стио

су пруг, отац, де да и пра -

де да

ВЛА ДИ СЛАВ

МИ ЛА КОВ

1936–2017.

По се ти ће мо ње гов но ви

дом на Пра во слав ном

гро бљу, 22. мар та 2018, у

12 са ти.

Не у те шна ње го ва 

по ро ди ца

(118/256688)

t

МА РИ ЈА НА

ЈЕ ШИЋ

рођ. Гре га

18. III 2011 – 18. III 2018.

Ми са за ду шни ца би ће

одр жа на 18. мар та 2018,

у 10 са ти, у Ка то лич кој

цр кви.

По чи ва ла у ми ру Бож -

јем!

Ту гу је и мо ли за њу син

НЕ НАД

(128/256707)
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БРАН КО СТО КИЋ

2017–2018.

На вр ша ва се го ди на од смр ти мог во ље ног су -

пру га.

Бол у ту га оста ју.

Ње го ва су пру га ВЕ РА са си но ви ма, сна ја ма,

уну ци ма и род би ном
(4/256408)

МИ ЛАН БО ГИЋ

Не ће мо те за бо ра ви ти.

Ку мо ви 

СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 

и КИ ЏИН

(5/256411)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у

су бо ту, 17. мар та 2018. го ди не обе ле жи ти шест

ме се ци од из не над ног не стан ка на шег

МИ ЛУ ТИ НА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА МИ ЋЕ
То га да на, у 11.30, по се ти ће мо ње го ву веч ну ку -

ћу на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Не у те шна су пру га ЉИ ЉА НА, ћер ка БИ ЉА НА 

и син МИ ЛАН с по ро ди ца ма
(6/256413)

Дра ги наш

СТЕ ВАН СТРАЈ НИЋ
2008–2018.

Про шло је де сет го ди на от ка ко ни си с на ма.
За у век у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(9/256417)

18. мар та на вр ша ва се

пет на ест ту жних го ди на

от ка ко ни је с на ма

ДРА ГА НА 
ЗУ ВИЋ ГА ГА

Вре ме про ла зи, а бол и
ту га ни кад не ће.

Во ле те: та та, ма ма 
и ба та

(7/256414)

КЕ ПИЋ

КО СТА               ДРА ГИ ЦА
1975–2018.                        2006–2018.

Вре ме не мо же из бри са ти се ћа ње на дра ге ро ди -

те ље.

Син СТЕ ВАН и ћер ка МИ ЦА
(22/256437)

Про шла је ту жна го ди на от ка да нас је на -

пу стио наш дра ги су пруг, отац, де да и

при ја тељ

ПЕ РА БРА ТИЋ 
из Опо ва

23. II 1950 – 14. III 2017.

У ми сли ма и се ћа њи ма за у век с то бом:

су пру га МА РИ ЈА, ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА, зет

СТЕ ВА, уну ка МА РИ ЈА, сва сти ка 

ИВАН КА и оста ла род би на и при ја те љи

(26/256445)

ПО МЕН

ДЕ САН КА

МАК СИ МО ВИЋ

Да је мо че тр де сет да на

на гро бљу у Омо љи ци.

Ћер ке ЉИ ЉА и РУ ЖА 

и си но ви ЗО РАН, МИ ЛА

и ЉУ БА с по ро ди ца ма

(37/256495)

СЕ ЋА ЊЕ

Два де сет пет го ди на је

про шло

ГО РАН 

МАК СИ МО ВИЋ

МАК СА
Био си по нос наш.

Се стре ЉИ ЉА и РУ ЖА

и бра ћа ЗО РАН, МИ ЛА

и ЉУ БА с по ро ди ца ма

(38/256495)

СЕ ЋА ЊЕ

Де вет на ест го ди на је

про шло

ДРА ГУ ТИН
МАК СИ МО ВИЋ
Оста је се ћа ње и по што -
ва ње.

Ћер ке  ЉИ ЉА и РУ ЖА
и си но ви ЗО РАН, ЉУ БА
и МИ ЛА  с по ро ди ца ма

(39/256495)

У су бо ту, 17. мар та 2018,

у 11 са ти, на Ка то лич -

ком гро бљу да ва ће мо го -

ди шњи по мен на шем

дра гом оцу и де ди

КУР КО

ИШТВА НУ

По ро ди ца КУР КО

(43/256505)

21. мар та 2018. на вр ша ва ју се две го ди не ту ге и

пра зни не от ка ко ни је с на ма

РА ДО СЛА ВА ДЕ МЕ ТЕР

Пра зни на и ту га оста ју, не до ста јеш!

Жи виш кроз на ше при че сва ко днев но.

Тво ја ћер ка ЗО РИ ЦА МИ ЛИ ЋЕВ, 

зет БРА НИ СЛАВ и уну ци ГО РАН и ДАР КО
(44/256507)

14. мар та на вр ша ва се го ди на от ка ко ни је с на ма на ша во ље на

МИР ЈА НА СИ КИ РИ ЦА

1937–2017.

По ро ди ца СИ КИ РИ ЦА

(55/256525

Про шле су три го ди не от ка да ни је с на ма 

инж. ЉУ БО МИР ЈО ВА НО ВИЋ

Вре ме ни је убла жи ло се ћа ње, пра зни ну и бол.

Су пру га РАД МИ ЛА и си но ви ПРЕ ДРАГ и ДЕ ЈАН

с по ро ди цом
(61/2565349

СЕ ЋА ЊЕ

ДАМ ЊА НО ВИЋ

АЛЕК САН ДАР   БО РИ СЛА ВА     ДУ ШАН
17. VII 1921              17. XI 1922                 6. IV 1952 

– 29.VIII 2016.          – 19. III 2009.           – 24. VII 2014.

Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље и бра та.

С љу ба вљу и по што ва њем жи ве у на ма.

МИ РО СЛАВ, ВЕ РА, ПЕ ТАР, МИ ЛО РАД и АН ДРЕ ЈА 

са сво јим по ро ди ца ма

(62/256535)

20. мар та на вр ша ва се шест ме се ци од смр ти на шег во -

ље ног

СА ВЕ КР ЧА ДИН ЦА
Вре ме про ла зи, бол и ту га за то бом оста је.

Тво ја по ро ди ца

(65/256541)

ЈО ВИЋ

РАД МИ ЛА            ВЛА ДИ МИР 

РА ДА                   ВЛА ДА

11. III 1998 – 2018. 17. III 2010 – 2018.

И по сле два де сет го ди на бо ла и ту ге, у ср цу чу вам

нај леп ше успо ме не на сво је нај дра же ро ди те ље.

Во ли Вас ва ша ћер ка МО СА
(66/256541)

Че тр де се то днев ни по мен

на шој ма ми

МИЛ КИ 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

одр жа ће мо 20. мар та, у

11 са ти, у Омо љи ци.

Си но ви ВА СА и ЛА ЗА 

и ћер ке ВИ ДА и РУ ЖА 

с по ро ди ца ма

(71/256557)

Се ћа ње на

РА ДО ВА НА 

КО ЈИ ЋА
1948–2005.

БО ЖИ ДА РА

ЛА ЛИ ЋА
1949–2011.

МИ РО СЛА ВА

БЕ ЛО БР КА
1936–2016.

МИ ЛО РА ДА

ЛУ КИ ЋА
1945–2017.

ЗДРАВ КА 

КО ЈИ ЋА
1937–2017.

С по што ва њем чу ва мо

успо ме ну на вас.

ЗЕ ЛЕ, БАМ БИ, КРЕ ША,

ГОМ БИ, ДРА ГО ЉУБ,

ТО МА и МО ША

(88/256612)

18. мар та 2018. да је мо
го ди шњи по мен, у 11 са -
ти, на Ста ром пра во слав -
ном гро бљу

СЛО БО ДАН

СА РА ФИ ЈА НО ВИЋ

БО БАН
2017–2018.

Вре ме про ла зи и од ла -
зи... а ти, за у век оста јеш
са на ма.

Тво ји нај ми ли ји
(125/256700)

По што ва ном

ДРА ГА НУ БА ЛА НУ
сед мо го ди шњи по мен

Су пру га РАД МИ ЛА и кће ри

СА ЊА и ДРА ГА НА

(75/256565)

У пе так, 23. мар та 2018, 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 шој во -

ље ној

БО ЈА НИ ЈЕ ЗДИ МИ РО ВИЋ
Ње ни нај ми ли ји

(91/256617)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Во ли те да до ми ни ра те увек, а
парт не ру то мо же сме та ти, јер
же ли рав но прав ност. На по слу је
ди на мич но, без ве ћих про ме на.
Ра ди те на кон тро ли бе са, јер че -
сто упа да те у кон флик те с при ја -
те љи ма. Из бе га вај те хлад но ћу
због про бле ма са си ну си ма.

Тре нут но сте у пе ри о ду ка да
вам при ја те љи мно го зна че, јер
су за вас од но си не што нај ва жни -
је у жи во ту. На по слу је по ма ло
мо но то на си ту а ци ја, али вас у ве -
чер њим ча со ви ма код ку ће оче -
ку ју ле пи тре ну ци с парт не ром.
Опу сти те се и ужи вај те у љу ба ви.

По но во вас је ухва тио мрач ни
пе ри од, тре ба вам ак тив ност, а
пре ви ше сте за тво ре ни у ку ћи.
Ра ди те јо гу и ме ди ти рај те, то мо -
же те и у свом ста ну. При ја те љи
вас че сто ис цр пљу ју сво јим про -
бле ми ма; не мо ра те да им бу де те
увек на услу зи ако вас то за ма ра.

Осе ћа те гу би так енер ги је и ис -
цр пље ност због сил них оба ве за.
На ђи те вре ме за од ла зак у би о -
скоп или по зо ри ште, јер вас
умет ност ин спи ри ше. Здра вље је
осе тљи во, из бе га вај те хлад на пи -
ћа и слат ки ше. На по слу по сто ји
мо гућ ност на пре до ва ња.

Бо ра вак на јед ном ме сту вас
за ма ра, има те по тре бу за кре та -
њем и ак тив но сти ма. До бри сте у
пи са њу и по сло ви ма где се тра -
жи ко му ни ка ци ја. Парт нер ми -
сли да ни сте до вољ но бли ски,
по ра ди те ма ло на свом од но су и
иза ђи те не куд за јед но.

Стре сни пе ри од на по слу је при
кра ју, из др жи те још ма ло, па ће -
те ка сни је ужи ва ти. Во ли те да
др жи те пре да ва ња дру ги ма, али
они че сто за то ни су за ин те ре со -
ва ни. Тре ба ло би ма ло да се
окре не те се би, уме сто да гле да те
шта дру ги ра де.

Има ли сте пе ри од ве ли ке тран -
сфор ма ци је и са да се ко нач но
осе ћа те сми ре но. На пад ни и
агре сив ни љу ди вам не при ја ју и
нај бо ље је да их из бе га ва те. За
вас је нај бо ље да ра ди те од ку ће
да не би сте ску пља ли не га тив ну
енер ги ју дру гих љу ди.

Раз ми шља те о пот пу ном по -
вла че њу из гра да у не ки ма на -
стир, јер је ме ди та ци ја оно што
вас ис пу ња ва. Мо гу ће да ће те се
и та мо раз о ча ра ти, јер од љу ди
не мо же те по бе ћи. Фо ку си рај те
се на по сао и ра ди те оно што во -
ли те, здра вље је про мен љи во.

Дру ги ма де лу је те над ме но и уо -
бра же но, иа ко не же ли те да оста -
ви те та кав ути сак. Ра ди те на
свом егу, ко ји је увек пре ви ше
на гла шен, а у по слу ће вам би ти
по тре бан за ру ко во де ће функ ци -
је. Здра вље је ста бил но, из бе га -
вај те стрес.

Тре нут но сте у не кој бун тов нич -
кој фа зи ко ја ни ког не за ни ма.
Ов де су сви апа тич ни, а сво је ре -
во лу ци о нар не иде је ће те те шко
спро ве сти са ова ко де пре сив ним
и па сив ним на ро дом. При хва ти -
те жи вот у Ср би ји као ло шу кар -
му, ба ви те се со бом.

Сре ћан ро ђен дан! Вре ме је да у кру -
гу по ро ди це и при ја те ља до че ка те ро -
ђен дан и да бу де те у цен тру па жње.
Бу ди те ис кре ни ји пре ма парт не ру, јер
не во ли кад га ла же те, иа ко то ра ди те
да га не би сте по вре ди ли. За пи тај те се
да ли је брак или ипак нео ба ве зна ве -
за не што што вам је по треб но.

Емо ци је су вам по ја ча не ових
да на, про бај те да ди ше те ду бо ко
и ре ши те про блем анк си о зно сти
ко ја вас му чи. На парт не ра пре -
но си те нер во зу, по тру ди те се да
одр жи те до бар од нос с њим. Во -
ди те ве о ма  здрав жи вот и не кад
пре те ру је те у то ме.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
1. фе бру а ра: Есте ру – Са не ла и До рел Шун да; 9. фе бру а ра: Та ру – Да ни -

је ла Ше бер ле и Игор Мом чи ло вић; 11. фе бру а ра: Ана бе лу – Сил ви ја Са ји -

то вић и Иви ца Јан ков; 23. фе бру а ра: Ана ста си ју – Же ља на Стој чев и Ра -

ден ко Бор бан ди, Ми ну – Ма ри на Ни ко лић; 27. фе бру а ра: Је ле ну – Ана и

Ђа ни Ни ка; 1. мар та: Не ру – Сан дра Здрав ко вић и Не ма ња Ма нић, Хе ле -

ну – Ва ле ри ја и Га бор Са бо; 2. мар та: Ду њу – На та ша и Не бој ша Со ро.     

До би ли си на
23. фе бру а ра: Сте фа на – Са бри на Ма ри на и Пре драг Кља јин; 25. фе бру -

а ра: Не ма њу – Ми ле на и Не над Дра ми ћа нин; 26. фе бру а ра: Не на да – Ка -

та ри на и Да ли бор Ђу рић; 27. фе бру а ра: Сте фа на – Дра га на и Сло бо дан

Кне жић; 28. фе бру а ра: Ан дре ја – Дра га на и Де нис Ан ђел ков ски, Ла за ра

– Ми ли ца и Не над Не сто ро вић,  Кла ру – Ива на и Де јан Спа сић; 1. мар та:

Алек се ја – Сне жа на и Ми лан Ву чу ће вић, Ма те ју – Са ња Ђу рић и Ми лан

Ше баљ; 2. мар та: Ани та и Ми лан Јо вић; 3. мар та: Ми ло ша – Ми ли ја на и

Дра ган Ми ла ко вић, Ог ње на – Ду шан ка и Ми лан Па ла лић, Ог ње на – Ми -

ља на и Вла ди мир Јо ва нов ски; 5. мар та: Те о до ра Ла ва – Је ле на Мар ков

Га врић и Игор Га врић. 

ВЕН ЧА НИ

3. мар та: Ду ња По пов и Мар ко Бо гут, Ан дри ја на Сто кић и Алек сан дар Ди клић. 

УМР ЛИ

1. мар та: Сре тен Јан ко вић (1933), Сте ван Јо ви чић (1937), Илин ка Бог да -

нов ска (1929), Ђу ра Пе трић (1939), Ми ли ца Сто јић (1949), Ми ли ца Фи ли -

по вић (1940); 2. мар та: Па вле Кат нић (1936), Ве ри ца Пе лић (1949), Рат ка

Јо но ски (1942), Дра ги ња Ка чук (1931), Пр во слав Пе тро вић (1937); 3. мар -

та: Шан дор Ко вач (1937), Ми ле на Ни ко лић Ада мо вић (1928); 4. мар та:

Бран ко Ра ди во је вић (1954), Бла го је Че ча рић (1934), Те ре за Ала ва нић

(1960), Да не Бо снић (1938), Ђу ри ца Про да но вић (1935), Ми ло ван Та дић

(1946), Дра гој ло Трип ко вић (1945); 5. мар та: Ми лан Пе ри шић (1939), Да -

рин ка Гру јић (1955), Бо жа на По сто ло вић (1932), Јо ван Си мић (1966); 6.

мар та: Го рин ка Јо сић (1947), Жи ва на По по вић (1935); 7. мар та: Тан ко са -

ва Див нић (1930), Ми ро љуб Ри стић (1940), Ми хај ло Илић (1941), Стој мир -

ка Фи ли пов ска (1936).  

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ми ни-укр ште ни ца: спрат, Спа, пре кра так, рен ти ра ти,
ак ти ва тор, ноа, Али са.Ана грам:по лар на зи ма. Укр ште ни сло го ви:
до го дов шти на, де ло, во да, Ти но, Ли, Си ња је ви на, ро, ви но, ви ла, гра -
ђа, на док на ди во. Ана гра ми: (1) Је ле на Га ври ло вић, (2) Сте фан Бу зу -
ро вић. Ис пу њаљ ка: мар со вац, Ри го ле то, на пре дак, Ар се ни је, ениг -
ма та, ије ка вац, европ ски, ићин ди ја (ко нач но ре ше ње: Ма ри на Ар се -
ни је вић).

Пише: Aлександра
Аризановић

www.psiholoskaastrologija.com,
info@psiholoskaastrologija.com, 061/217-39-92

МИНИ-УКРШТЕНИЦА1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВО ДО РАВ НО: 1. део ку ће из ме ђу две та ва ни це – ба ња у Бел ги ји, 2. ису -

ви ше кра так, 3. из најм љи ва ти, да ва ти под рен ту, 4. под стре кач, по кре тач

(лат.), 5. вр ста ви но ве ло зе – име на ше по зо ри шне ре ди тељ ке Сто ја но вић.

УС ПРАВ НО: 1. пра њем укло њен, 2. на су прот ној стра ни, 3. на кна да за ко -

ри шће ње из најм ље не ства ри, 4. до ку мен ти, спи си, 5. му шко име, Три вун,

6. је зе ро у Ру си ји, 7. за у ста ви ти се, 8. до ња по вр ши на про сто ри је, под, 9.

име ја пан ског ре ди те ља Ку ро са ве.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1 2 3 4 5
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3

4

5

6

7

ВО ДО РАВ НО: 1. уз бу дљив до жи вљај, пу сто ло ви на, 2. учи нак, чин

– нео п ход но пи ће, 3. име глум ца Ро си ја – име глум ца Мар ви на,

4. пла ни на у Цр ној Го ри, 5. грч ко сло во – бо жан ско пи ће, 6. лет -

њи ко вац – ма те ри јал за град њу, 7. оно што се мо же на док на ди ти.

УС ПРАВ НО: 1. фран цу ски пи сац (Ал фонс) – ма те ри јал за про из -

вод њу, 2. на гост, об на же ност – бог ве се ља и љу ба ви код Ста рих

Сло ве на, 3. упи ши те: ДОВ – пти це тр ка чи це – цр ве на бо ја за ко -

су, ка на, 4. тек сто ви за чи та ње – за са ди ви но ве ло зе, 5. хит Оли -

ве ра Дра го је ви ћа – враг, со то на.

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

7

8

Сло го ви: АР, ВАЦ, ВАЦ, ГМА, ГО, ДАК,

ДИ, Е, ЕВ, И, И, ЈА, ЈЕ, ЈЕ, КА, ЛЕ, МАР,

НА, НИ, ПРЕ, РИ, РОП, СЕ, СКИ, СО,

ТА, ТО, ЋИН.

ВО ДО РАВ НО: 1. хи по те тич ки ста нов ник

Мар са, 2. Вер ди је ва опе ра, 3. бо љи так,

про грес, 4. име па три јар ха Чар но је ви ћа,

5. за го не тач, ениг ма ти чар, 6. чо век ко ји

го во ри ије кав ским ди ја лек том, 7. ко ји

при па да Евро пи, 8. мо ли тва код му ха ме -

да на ца ко ја се оба вља по за ла ску сун ца.

У осен че ним по љи ма до би ће те име и

пре зи ме по зна те пи ја нист ки ње (на сли -

ци), ко ја је ро ђе на у Пан че ву, за вр ши ла

Му зич ку ака де ми ју у Бе о гра ду, а по сле

не ко ли ко го ди на ка ри је ру на ста ви ла у

Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма.

ВЕ ЋИ НИ JE

ВРАГ, ЛOЛA

АНАГРАМИ

(2) НАШ ГЛУ МАЦ

(В = Б)

(1) НА ША 

ГЛУ МИ ЦА

БИ ЋУ БРЗO

НA ФEСTУ



Култна представа по сценари-
ју Душана Ковачевића под
називом „Урнебесна трагеди-
ја”, настала почетком деведе-
сетих година прошлог века,
гостовала је у понедељак, 12.
марта, у дупке пуној сали Кул-
турног центра Панчева. Овај
чувени и реаранжирани комад
у режији Марка Манојловића

дело је глумаца „Атељеа 212”,
а носеће роле у овој верзији
изнели су Бранислав Трифу-
новић, Соња Колачарић, Небој-
ша Илић, Катарина Жутић,
Бранимир Брстина, Аница
Добра...

Радња се одвија 1990. годи-
не, у време свеколике кризе
југословенског друштва пред
распад земље, што се видно
одразило и на живот обичних
људи. У центру збивања је брач-
ни пар, који свакодневица држи

у сталној и готово неиздржи-
вој тензији. Такву хистерију
тешко подноси и њихов двана-
естогодишњи син Невен. Дечак
бива додатно збуњен када се
након много година сретне с
дедом, повратником из душев-
не болнице, који га убеђује да
он заправо није он, већ да су га
заменили не би ли затрли њего-
ву крв због бунтовне прошло-
сти. У међувремену су и оста-
ли актери, опхрвани тешким
бременом, у константним сва-
ђама, које се, у складу с нази-
вом представе, крећу од тра-
гикомичности до апсурда.

Након низа сцена међусоб-
ног трвења урнебесна запетљан-
ција завршава се Невеновим
константним понављањем пита-
ња „Ко сам ја?”, што алудира
на дубоко неразумевање себе
(а камоли других), тако карак-
теристично за ове просторе.

Глумци су за изгарање на
сцени награђени заслуженим
бурним и дугим аплаузима.

Акци ја тра је и даље, па сви
који желе да помог ну у лече -
њу Мило ша Ста ни са вље ви ћа,
могу то учи ни ти тако што ће
упла ти ти новац на динар ски

рачун њего вог бра та Боја на у
Бан ци „Инте за”, под бро јем
160-5810200045750-33, а све
додат не инфор ма ци је могу се
доби ти на број теле фо на
066/300-985.

доне кле је попра вљен наред не
вече ри у Кул тур ном цен тру
Пан че ва, када је, тако ђе, за
Мило ша упри ли че но стен дап
вече, на којем су насту пи ли

позна ти коми ча ри Алек са
Стри ка, Дали бор Голу бо вић,
Вели мир Тошић, Иван Ради -
во је вић, Алек сан дар Јова но -
вић, Миа Ста ни шић и Сте фан
Уси ља нин.

Милош Реса но вић je још један
пле ме ни ти Пан че вац који је, као
вели ки љуби тељ паса, схва тио
зна чај удо мља ва ња живо ти ња,
без обзи ра на то да ли они при -
па да ју некој педи гри ра ној врсти
или су „обич ни” мешан ци.

– Они су изу зет но памет ни,
отпор ни и при вр же ни, а сва -
ка ко може те учи ни ти живо
биће срећ ним и пру жи ти му
уто чи ште. С обзи ром на то да
смо рани је од при ја те ља узе ли
мешан ца Миту, није нам било
тешко да ода бе ре мо ни дру -
гог. Супру га је виде ла јед ног
брка тог неста шног мали шу код
Кул тур ног цен тра, на штан ду
за удо мља ва ње напу ште них
живо ти ња, и то је била љубав
на први поглед. Само је јави -
ла да сти же још један деч ко -

ња. Добио је име Сто ле – наво -
ди Милош.

Њего во нави ка ва ње на ново
окру же ње и адап та ци ја на кућ -
ну атмос фе ру ишли су при лич -
но лако, понај ви ше зато што је
удо мље ни пас имао ста ри јег
„бра та”, како их Реса но ви ћи зову.

– Све је ишло глат ко: Сто ле је
копи рао Миту, који га је одмах
при хва тио и све му дозво лио.
Оста ли уку ћа ни су га тако ђе заво -

ле ли с обзи ром на његов весе ли
карак тер и неве ро ват ну живах -
ност. Након удо мља ва ња дру гог
пса доби ли смо још јед ног неста -
шног чла на поро ди це, што је
оба ве за више, али и већа сре ћа –
исти че овај љуби тељ живо ти ња.

Милош још дода је да Сто -
ле обо жа ва да трчи до изне -
мо гло сти јер је пре пун сна -
ге, а код хра не и посла сти ца
не бира мно го – како се каже

у наро ду, појео би и мастан
џак.

– Зани мљи во је да је јед ном
при ли ком, док смо га шета ли,
толи ко вукао пово дац, јер је
хтео да про њу шка и види све,
да се од сил ног узбу ђе ња и напо -
ра – оне све стио! Убр зо се опо -
ра вио и вра тио у „нор ма лу”, те
је истог момен та наста вио да
нас вуче кроз град као да је
први пут напо љу. Савр ше ни
дани с нашим чупа вим уку ћа -
ни ма пред ста вља ју дуге шет -
ње, купа ње на Тами шу и маже -
ње до изне мо гло сти. Све у све -
му, мислим да сва ко може
помо ћи напу ште ним живо ти -
ња ма тако што ће оста ви ти мало
хра не и воде испред сво је куће
или згра де. Наше мало њима
зна чи мно го – пору чу је Милош.

Напо слет ку он пози ва потен -
ци јал не удо ми те ље и све оне
који има ју диле му да ли да
купе или усво је напу ште ну
живо ти њу: не раз ми шљај те пре -
ви ше – удо ми те!

се ти ла да је дру га, Зое Кида,
на поро диљ ском одсу ству, а
пово дом 8. мар та скре ну ла је
пажњу на суд би ну мно гих жена
наја вив ши песму „Судо пе ра”.

Сам финиш про те као је уз
хито ве „Удри јаче, мани ја че”,
„Мени тре ба” (уз напо ме ну да
ова ствар поти че из Пан че ва)
и, нарав но, „Нај леп ше жеље”.
Усле дио је и повра так на бис,
када су у жесто ком рит му одсви -
ра не „Афри ка” и „Да би нам”,
па су ова ци је биле неиз бе жне.

Блед ути сак када је реч о
одзи ву хума них Пан че ва ца
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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.

Тигрица
Уми ља та, раз и гра на и весе ла мач ки ца,
ста ра око пет месе ци, недав но је спа се -
на тако што је при вре ме но скло ње на са
ули це, па сада чека на удо мља ва ње.

Тигри цу су, нажа лост, угро жа ва ле
ком ши је тако што су јој ломи ле кући цу
у којој је спа ва ла, тера ле је с лока ци је и
поку ша ле да је повре де. Брзо се нави -
ка ва на топао дом и живот у ста ну, а за
њу су обез бе ђе ни сте ри ли за ци ја и пре воз до новог вла сни ка.

Дру ге инфор ма ци је могу се доби ти на теле фон 062/443-367.

Бркица
Нађе на је код „Ави ва”, пре пла ше на и
збу ње на – очи глед но је неко ме побе гла
тог истог дана или ју је неко с наме ром
донео и изба цио нa том месту. Мала је
и делу је као да ће таква и оста ти с обзи -
ром на то да је меша нац, који у себи
има крви тери је ра.

Брки ца воли да се мази, ништа не
дира по кући и нужду оба вља напо љу
чим иза ђе. Пре ма дру гим куца ма је
добро на мер на, а наро чи то децу обо жа ва. Очи шће на је од
пара зи та, а биће и вак ци ни са на пре удо мља ва ња.

Можда ће је неко и пре по зна ти, а ако се вла сник не јави,
сва ка ко тра жи нови дом, па се заин те ре со ва ни могу јави ти
на 064/58-38-998.

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.

Као део акци је при ку пља ња
помо ћи за два де се то о смо го ди -
шњег Мило ша Ста ни са вље ви -
ћа одр жа ва ју се и мно ге кул -
тур не мани фе ста ци је.

Циљ је да се обез бе ди новац
за сло же ну опе ра ци ју која пред -
сто ји овом Пан чев цу након
тешке сао бра ћај не несре ће у
децем бру, због чега је он већ
био под врг нут шесто ча сов ном
захва ту и више дана про вео у
инду ко ва ној коми.

Пово дом при ку пља ња помо ћи
за лече ње Мило ша Ста ни са -
вље ви ћа у петак, 9. мар та, у
дво ра ни „Апо ло” одр жан је кон -
церт два ју алтер на тив них бео -
град ских бен до ва.

ХУМА НИ ТАР НА СВИР КА У „АПО ЛУ”

„ГРУ ВА ЊЕ” ЗА ПОМОЋ У МИЛО ШЕВОМ ЛЕЧЕ ЊУ 

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Нај пре је насту пио дво јац
под нази вом „Лира Вега”, који
чине Зоја Боров ча нин (вокал)
и гита ри ста Вла ди мир Ђор ђе -
вић. Они су, уз малу помоћ
ком пју те ра, про из ве ли вели -
ку коли чи ну пре по зна тљи ве
енер ги је. Свир ка је са изве -
сним зака шње њем поче ла
песмом „Увек ћу те воле ти”, а
око четр де сет пет мину та
касни је окон ча на је нуме ром
„Сре ћа и љубав”. Нажа лост,
вео ма мало људи при су ство -
ва ло је њихо вом насту пу, што
се уне ко ли ко про ме ни ло када

је тре ба ло да на бину иза ђе
дру ги састав.

Тако је свир ку бео град ске гру -
пе „Земља гру ва” испра ти ло „чита -
вих” педе се так нај за гри же ни јих
фано ва. Ипак, атмос фе ра је била
више него пози тив на, а реак ци је
публи ке ства ра ле су ути сак да је
она неу по ре ди во број ни ја.

„Гру ва ње” је кре ну ло од самог
стар та и прве, рела тив но нове
ства ри „Шта ствар но желиш”.
Наста ви ло се нуме ра ма „Одго -
во ра нема”, „Рећи ћу ти”, „Како
било” и „Мама”, када је Кон -
страк та, јед на од пева чи ца, под -

СРЕЋ НИ УДО МИ ТЕ ЉИ И ПРЕ СРЕЋ НИ ЉУБИМ ЦИ

Сто ле и Мита

РЕАРАНЖИРАНА ВЕРЗИЈА КУЛТНЕ ПРЕДСТАВЕ

Нова „Урнебесна трагедија”

„Земља грува”

„Лира Вега”

Малобројна, али расположена публика

Констракта

„Ко сам ја?”



Сени ор ско Првен ство Срби -
је у кара теу одр жа но је 10.
мар та у Чач ку. КК Дина мо
био је и овог пута нај у спе -
шни ји мушки клуб, са две
злат не меда ље.

Кон ку рен ци ја је била вео -
ма јака, а мно ги мла ди так -
ми ча ри тру ди ли су се да ски -
ну с тро на про шло го ди шње
шам пи о не. То им овог пута
није пошло за руком у кате -
го ри ји пре ко 84 кг, јер је Сло -
бо дан Бите вић рутин ски
савла дао све рива ле и сво јој
ризни ци меда ља додао је још
јед ну титу лу шам пи о на Срби -
је. Нико ла Јова но вић је три -
јум фо вао у кате го ри ји до 75
кг, иако му није било нима ло

лако с мла дим так ми ча ри ма
у нај број ни јој кате го ри ји на
шам пи о на ту.

Иако су одлич но ради ли,
овог пута су без тро фе ја оста -
ли Сте фан Лугић, Алек сан -
дар Анђел ко вић и Тама ра
Живић.

И док су се сени о ри бори ли у
Чач ку, нај мла ђи чла но ви Дина -
ма уче ство ва ли су на Првен -
ству Вој во ди не за поле тар це,
пио ни ре и наде у Инђи ји.

Злат не меда ље су осво ји ли
Лука Добро та, Јеле на Милен -
ти је вић и Мили ца Гагић. Сре -
бром су се оки ти ли Мак сим

Сто ја ди нов и Бори во је Весин,
а брон зе су заслу жи ли: Вук Вор -
ка пић, Огњен Ради во јев, Лазар
Нико лић, Јан ко Гли шић, Тео -
до ра Гагић, Андреа Кука, Ката -
ри на Шаре нац, Огњен Чеке ре -
вац, Вишња Тон чев, Анто ни је

Ћули брк, Бори сав Јевре мо вић
и Симон Дан гу бић.

Одлич ни су били и: Огњен
Бојо вић, Јова на Сто ил ков ски,
Ста ша Јевре мо вић, Јеле на
Вуч ко вић, Нико ла Мар че та,
Вања Чеке ре вац, Мак сим
Седла ров, Лука и Мате ја Сте -
па нов, Павле Мило шев, Алек -
са Јова но вић, Сте фан Стој -
ко вић и Михај ло Димов ски.

Изван ред не резул та те у
Инђи ји су оства ри ли и бор ци
Кара те клу ба Мла дост из
нашег гра да.

Нај вред ни је тро фе је зара -
ди ли су: Миха и ло Пан те лић,
Сара Жунић, Тара Ђур ђе вић,
Ката ри на Петро вић и Деја на
Ива но вић. Сре бр на одлич ја су

осво ји ли: Ната ша Пап Мар -
ко вић, Нина Ара ђа нин, тим
пио нир ки у бор ба ма (Деја на
Ива но вић, Мили ца Дра ги че -
вић, Андреа Ђур ко вић и Софи -
ја Сте фа но вић), тим нада у
бор ба ма (Сара Жунић, Тара
Ђур ђе вић, Миља на Тодо ро вић
и Миља на Рома нов) и тим
пио ни ра у бор ба ма (Нико ла
Бра ца но вић, Душан Вла хо вић,
Лазар Пет ко вић и Милош
Милу ти но вић). Брон за ма су
се оки ти ли: Сара Ара ђа нин,
Мили ца Дра ги че вић, Нађа
Штр бац, Мили ца Ама но вић,
Ката ри на Петро вић, Ната ша

Пап Мар ко вић, Миља на Рома -
нов, Миља на Тодо ро вић, Лара
Пече ни ца, ката-тим поле тар -
ки (Сара Лепе дат, Маша Јова -
нов и Уна Тер зић) и ката-тим
поле та ра ца (Мар ко Милу ти -
но вић, Алек са Попов и Ђор ђе
Шушак).

Одли чан је био ката-тим
пио нир ки (Ана ста си ја Крстић,
Андреа Ђур ко вић и Мио на
Видић), који је зау зео четвр -
то место, баш као и Бра ни -
слав Срећ ков.

У СЕХА лиги још
један меч

ЖРК Пан че во ниже
успе хе

Лепљи ва лоп та је дефи ни тив -
но осво ји ла наш град. Наступ
руко ме та ша Дина ма у СЕХА
лиги из меча у меч пра тио је
све већи број гле да ла ца, па су
наши сугра ђа ни, поред доброг
руко ме та, има ли при ви ле ги ју
да у Хали спор то ва на Стре ли -
шту гле да ју врхун ске асо ве овог
спор та. Тако је било и у сре ду,
14. мар та, када је овај број
„Пан чев ца” већ био закљу чен.

После Вар да ра из Ско пља,
акту ел ног шам пи о на Евро пе, у
пан че вач ком „хра му спор та”
госто вао је још један руко мет -
ни вели кан са Ста рог кон ти нен -
та – Загреб, дво стру ки осва јач
Лиге шам пи о на и тим који је
чак 25 пута заре дом осва јао шам -
пи он ску титу лу у сво јој земљи.
Загреб пред во ди леген дар ни
Злат ко Сара че вић, а насту па ју
Вори, Хор ват, Мар ко вић...

Без обзи ра на резул тат, био
је то још један спорт ски пра -
зник у нашем гра ду. До кра ја
СЕХА лиге Дина му је остао још
један сусрет, и то про тив Нек -
сеа у гости ма, а онда почи њу
при пре ме за плеј-оф у срп ској
ели ти. Оно што све нави ја че
„жуто-црних” може да охра -
бри, јесте пода так да су Сто ја -
но вић, Буњев че вић, Бан ду ка и
Еле зо вић поче ли да тре ни ра ју
после тешких повре да.

За нови про цват руко ме та у
нашем гра ду заслу жне су и
девој ке из ЖРК Пан че ва. Све -
тла на Ничев ски и њене дру га -

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ЛЕПЉИ ВА ЛОП ТА ОСВО ЈИ ЛА ГРАД

али су Пан чев ке наста ви ле да
игра ју у свом рит му, па су сре -
ди ном првог полу вре ме на пове -
ле са 7:5, да би на одмор оти -
шле с пет голо ва „вишка”.

– Била је баш тешка утак ми -
ца. Одлич но смо игра ле у првом
полу вре ме ну, има ли смо лепу
раз ли ку, али смо у настав ку
утак ми це про ма ши ле мно го
„зице ра”, што су дома ће уме ле
да казне. Куче во је има ло шут
за изјед на че ње у послед њим
тре ну ци ма утак ми це, али Цака
је сјај но интер ве ни са ла – пре -
не ла је Све тла на Ничев ски ути -
ске са овог госто ва ња.

Нај е фи ка сни ја у редо ви ма
Пан че ва била је Неве на Којић,
са шест пого да ка. Неве на Џелај -
ли ја и Јова на Јова но вић пости -

ри це у Супер Б лиги оства ру ју
запа же не резул та те, па су се
при кљу чи ле еки па ма из првен -
стве не табе ле.

Пан чев ке су про шлог викен -
да госто ва ле у Куче ву, где су
одме ри ле сна гу са исто и ме ним
дома ћим тимом. Био је то
сусрет 14. кола, у коме су девој -
ке које пред во ди тре нер Мар -
ко Крстић оства ри ле и сед му
побе ду: Куче во – ЖРК Пан че -
во 24:25 (9:14).

Од самог почет ка утак ми це
води ла се отво ре на бор ба, а
сери ју пого да ка запо че ла је
упра во Цеца Ничев ски, која је
мре жу Куче ва затре сла већ у
првом мину ту. Дома ће су успе -
ле да се кон со ли ду ју и у сед -
мом мину ту води ле су са 4:2,

гле су по пет голо ва, а Све тла на
Ничев ски је чети ри пута била
пре ци зна. Неве на Ста ни шко вић
и Дра га на Чак мак су по два
пута савла да ле про тив нич ког
гол ма на, а у листу стре ла ца се
упи са ла и Ива на Руп чић.

ЖРК Пан че во је сада на
четвр том месту на табе ли, са
14 бодо ва.

У дер би ју 16. кола Дру ге лиге
„Север”, про шлог викен да у
Хали спор то ва на Стре ли шту,
ОРК Пан че во и Нова Пазо ва
игра ли су нере ше но 21:21 (9:11).

Био је то сусрет у коме су
побе ду могли да оства ре и јед -
ни и дру ги, па је поде ла бодо -
ва можда нај пра вед ни ји исход. 

ОРК Пан че во је сада на тре -
ћем месту на табе ли, са 23 бода.

СПОРТ
Петак, 16. март 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ

Љуби те љи нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у нашем
гра ду и око ли ни доче ка ли су
сво јих пет мину та... Про шлог
викен да је стар то вао про лећ -
ни део трке за бодо ве у нижим
фуд бал ским ран го ви ма, а леп
дан и при јат на 22 сте пе на изма -
ми ли су на „мале” тере не вели -
ки број гле да ла ца. Прво коло
дру гог дела сезо не 2017/2018.
оста ће у лепом сећа њу нави ја -
чи ма и због чиње ни це да су
њихо ви миље ни ци на стар ту
оства ри ли вред не побе де.

У Срп ској лиги гру па „Вој -
во ди на” на про гра му је било
16. коло. Фуд ба ле ри Желе зни -
ча ра су на свом тере ну уго сти -
ли фаво ри зо ва ни Омла ди нац
из Нових Бано ва ца и успе ли
су да га савла да ју с 1:0. Гол
вре дан три вели ка бода пости -
гао је капи тен Дани ло Кова че -
вић већ у шестом мину ту.

Био је то врло бор бен меч, с
мало при ли ка за голо ве на обе
стра не. Мом ци које пред во ди
тре нер Горан Мрђа хра бро су
ушли у дуел с фаво ри том, који
је пре овог сусре та зау зи мао
тре ће место на првен стве ној
табе ли. И већ на почет ку меча,
док су гле да о ци још увек при -
сти за ли на три би ну СЦ-а „Мла -
дост”, попу лар на „дизел ка”
успе ла је да пого ди мре жу
гости ју. Жељ ко Стај чић је
одлич но про шао по десној стра -
ни тере на, а његов цен тар шут
нај бо ље је иско ри стио капи тен
Кова че вић и успео је да спро -
ве де лоп ту иза леђа гол ма на
Омла дин ца.

– Зна ли смо да може мо оче -
ки ва ти тешку утак ми цу. На то
смо ука зи ва ли и пре меча. Омла -
ди нац је добар и ква ли те тан
про тив ник. Хтео бих да чести -
там свим мом ци ма. Мислим да
смо у овом тре нут ку дали мак -
си мум. Утак ми ца је била чвр -
ста, јако тешка, па можда и није
била толи ко зани мљи ва за гле -

да о це, који ма тако ђе желим да
захва лим што су дошли у тако
вели ком бро ју да нас подр же. У
про лећ ни део шам пи о на та ушли
смо са знат но под мла ђе ном еки -
пом, па само када сви игра чи
дају сто посто сво јих могућ но -
сти, може мо да се нада мо
добрим резул та ти ма – иста као
је Дани ло Кова че вић, капи тен
Желе зни ча ра.

– Све так тич ке недо стат ке
које смо има ли, успе ли смо да
ком пен зу је мо с мно го трча ња
и жеље за побе дом. Знао сам
да ће бити твр да утак ми ца, али
једи но тако смо могли да пари -
ра мо одлич ној еки пи из Нових
Бано ва ца. Само таквим при -
сту пом, стрикт ном мар ка ци -
јом игра ча, могли смо да одго -
во ри мо зах те ви ма про тив ни -
ка. Пола ко се при пре ма мо за
наред не иза зо ве. Хоће мо да
уигра мо тим, да не буде ово
једи ни начин наше игре. Када
буде мо осво ји ли дово љан број
бодо ва, који нам гаран ту ју сигу -
ран опста нак, моћи ћемо да
ради мо на леп шим ства ри ма.
Жели мо да Желе зни чар игра
леп и допа дљив фуд бал – рекао

је Горан Мрђа, шеф струч ног
шта ба Желе зни ча ра.

„Дизел ка” сада зау зи ма сед мо
место на табе ли, са 26 бодо ва.

Сво је нави ја че обра до ва ли су
и фуд ба ле ри Дина ма 1945, који
су у првом колу про лећ ног дела
шам пи о на та госто ва ли у Саку -
ла ма. Мом ци које пред во ди тре -
нер Алек сан дар Сте ва но вић
савла да ли су дома ћи Борац с

2:1 и тако наста ви ли поте ру за
прво пла си ра ним Бечеј ци ма.

Јужно ба нат ски дер би је заслу -
же но при пао пан че вач ком
„брзом возу”, који је од самог
почет ка утак ми це био тим који
доми ни ра и дик ти ра тем по овог
сусре та. Вели ка жеља за побе -
дом и одлич на атмос фе ра у еки -
пи резул ти ра ла је већ у дру гом
мину ту. Нико ла Ђор ђе вић се нај -
бо ље сна шао у казне ном про -
сто ру дома ћег тима, па је одли -
чан цен тар шут сво јих саи гра ча,
удар цем гла вом, пре тво рио у леп
пого дак и вођ ство Дина ма 1945.

Пан чев ци су и поред вођ ства
наста ви ли да игра ју офан зив -
но, али одлич на је била и одбра -
на Дина ма 1945, којом је сјај -
но коман до вао Милан Неду -

чић. До кра ја првог полу вре -
ме на резул тат се није про ме -
нио, иако је било добрих при -
ли ка на обе стра не.

После одмо ра мом ци тре не -
ра Сте ва но ви ћа наста ви ли су
да спро во де так тич ке зами сли
свог шефа, а када је Филип Гли -
го ри је вић у 57. мину ту довео
Дина мо 1945 у вођ ство од 2:0,
побед ник је могао да се наслу ти.

Саку ља ни су успе ли да пого де
мре жу гол ма на Томи ћа у 77.
мину ту, а стре лац је био Дејан
Петрић. То је ујед но био и кона -
чан резул тат овог сусре та: Борац
– Дина мо 1945 1:2.

Дина мо 1945 је и даље на дру -
гом месту на табе ли, с 34 бода.

Сјај но су стар то ва ли и фуд -
ба ле ри Мла до сти у Вој во ђан -
ској лиги гру па „Исток”. Они су
у првом про лећ ном колу госто -
ва ли у Сутје сци, где су савла да -
ли дома ћи Рад нич ки с 2:1.

Цела еки па коју пред во ди
тре нер Душан Ђокић заслу жу -
је похва ле, али јуна ци овог
сусре та били су дво стру ки стре -
лац Павло вић, као и гол ман
Лукић, који је одбра нио једа -
на е сте рац.

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

ПРО ЛЕ ЋЕ ПОЧЕ ЛО ПОБЕ ДА МА

Стране припремио

Александар
Живковић

БИТЕ ВИЋ И ЈОВА НО ВИЋ 
ШАМ ПИ О НИ СРБИ ЈЕ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викен да
Одбој ка

ПРВА ЛИГА
К. Митро ви ца: К. МИТРО ВИ ЦА – БОРАЦ

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Пан че во: ОДБОЈ КА 013 – КИКИН ДА
субо та, 12 сати

Руко мет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Пан че во: ЖРК ПАН ЧЕ ВО – ЗАЈЕ ЧАР
субо та, 16.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јаша Томић: ХЕР ЦЕ ГО ВИ НА –ЈА БУ КА
Доло во: ДОЛО ВО –СИ ВАЦ

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Опо во: МЛА ДО СТ–ЈА БУ КА
Доло во: ДОЛО ВО –О БИ ЛИЋ
мушкар ци

Риђи ца: ДАЛ МА ТИ НАЦ – ОРК ПАН ЧЕ ВО

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ
Бео град: БЕО ВУК –ТА МИШ

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Пан че во: КРИС КРОС – ТОПО ЛА
субо та, 19 сати, ОШ „Јован Јова но вић Змај”

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Пећин ци: ЛОКО МО ТИ ВА –ДИ НА МО
Б. Н. Село: БНС–ЈЕ ДИН СТВО

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Бео чин: ЦЕМЕНТ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР
Пан че во: ДИНА МО 1945 – РАД НИЧ КИ (НП)
субо та, 14.30

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”
Омо љи ца: МЛА ДОСТ – РАД НИЧ КИ (К)
неде ља, 14.30

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА
Стар че во: БОРАЦ –ДУ НАВ
Б. Н. Село: СЛО ГА –СТРЕ ЛА
Кача ре во: ЈЕДИН СТВО –РАД НИЧ КИ
Јабу ка: ЈУГО СЛА ВИ ЈА –ДО ЛИ НА

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД –СЕ ВЕР”
Кова чи ца: СЛА ВИ ЈА –МЛА ДОСТ
Сеф ке рин: ТЕМ ПО –ГЛО ГОЊ
Идвор: ПОЛЕТ –МУН ДИ ЈАЛ

ДРУ ГА ЈБ ЛИГА „ЗАПА Д–ЈУГ”
Пло чи ца: БОРАЦ – С. ТАМИШ
Б. Бре сто вац: БУДУЋ НОСТ –ДО ЛО ВО

Про шло не дељ ни
резул та ти

Одбој ка

СУПЕР ЛИ ГА
жене

Пан че во: ДИНА МО –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 3:1
Лај ко вац: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР –ДИ НА МО 3:0

ПРВА ЛИГА
Пан че во: БОРА Ц–ЈА ГО ДИ НА 3:1

Руко мет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Куче во: КУЧЕ ВО – ЖРК ПАН ЧЕ ВО 24:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабу ка: ЈАБУ КА –МЛА ДОСТ 34:19
Теме рин: МЛА ДОСТ –ДО ЛО ВО 29:22

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”
Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – Н. ПАЗО ВА 21:21

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ
Нови Сад: ВОЈ ВО ДИ НА –ТА МИШ 100:95

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Апа тин: ДУНАВ – КРИС КРОС 65:57

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА
Пан че во: ДИНА МО – РУ КОШ 102:63
Кача ре во: ЈЕДИН СТВО –ЈА ДРАН 89:96

Фуд бал

СРП СКА ЛИГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Саку ле: БОРАЦ – ДИНА МО 1945 1:2
Пан че во: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧА Р–О МЛА ДИ НАЦ 1:0

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутје ска: РАД НИЧ КИ –МЛА ДОСТ 1:2

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА
Баран да: РАД НИЧ КИ –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 2:0
Ц. Црква: ВОЈ ВО ДИ НА – ЈЕДИН СТВО (К) 1:2
Ива но во: СТРЕ ЛА – ЈЕДИН СТВО (В) 2:1
Гре бе нац: ВУЛ ТУ РУЛ –СЛО ГА 2:0
Цре па ја: ВОЈ ВО ДИ НА –БО РАЦ 0:2
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Locker

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сг6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Тамиш у лову на
Супер ли гу

Сле ди још јед но
госто ва ње

Првен стве на трка за бодо ве у
Кошар ка шкој лиги Срби је ула -
зи у сам финиш. Про шлог
викен да на про гра му су биле
утак ми це 22. кола, а на табе ли
све „ври” – како у самом врху,
тако и око пози ци ја које воде у
Супер ли гу. Због све га тога не
тре ба сум ња ти да ће послед ња
чети ри кола бити крај ње узбу -
дљи ва и неиз ве сна.

Тамиш је про шлог викен да
госто вао у Новом Саду, где је
одме рио сна гу с дома ћом Вој -
во ди ном. Био је то пра ви дер -
би, у коме је публи ка могла
ужи ва. Мом ци из обе еки пе
пру жи ли су свој мак си мум и у
регу лар ном делу није било
побед ни ка, па је одлу чи вао про -
ду же так. На кра ју су више сре -
ће има ли Ново са ђа ни: Вој во -
ди на –Та миш 100:95, по четвр -
ти на ма 25:20, 16:25, 21:25, 23:15
и 15:10.

Мом ци тре не ра Боја на Јови -
чи ћа ушли су у овај дуел знат -
но осла бље ни, без капи те на
Мла де на Вит ко ви ћа, али су и
поред тога изга ра ли на тере ну,
бори ли се за сва ку лоп ту и сва -
ки поен, а да су има ли само
мало више кон цен тра ци је, па
и спорт ске сре ће, из Новог Сада
би се вра ти ли уздиг ну тих руку.

Иако је Вој во ди на прву четвр -
ти ну реши ла у сво ју корист,
Тамиш је већ у дру гом пери о -
ду игре пре у зео кон тро лу над
утак ми цом, па је сери јом пого -
да ка од 10:0 пот пу но пре о кре -
нуо резул тат у сво ју корист.
Раз и гра ли су се Иван Сми ља -
нић, Сте фан Савић и Нико ла
Соча нац, па су Пан чев ци има -
ли и осам пое на „вишка”. Ново -
са ђа ни су успе ли да се мало
кон со ли ду ју, али је Тамиш на
одмор оти шао с пред но шћу од
чети ри пое на (41:45).

Иза бра ни ци Боја на Јови чи -
ћа заи гра ли су још боље у тре -
ћој четвр ти ни. Нису дозво ља -
ва ли Ново са ђа ни ма да опет
„пре ве ду” меч у сво ју корист,
па је после овог дела утак ми це
на сема фо ру ста јао резул тат
62:70.

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ДЕР БИ ПРИ ПАО СРЕЋ НИ ЈЕМ ТИМУДВА ЗЛА ТА 
ЗА АЛЕК СУ

У Кра гу јев цу је про шлог викен -
да одр жан тур нир у стре ља -
штву Куп „Заста ва”, а у исто
вре ме на про гра му је било и
тре ће коло Купа Срби је за мла -
ђе кате го ри је.

Члан Стре љач ке дру жи не
„Пан че во 1813” Алек са Рако -
њац био је јунак дана, јер је с
лич ним рекор дом од 186 кру -
го ва зау зео прво место у кон -
ку рен ци ји пио ни ра на Купу
„Заста ва”. Овај тален то ва ни
дечак три јум фо вао је и у тре -
ћем колу Купа Срби је. Осво јио
је нових два на ест бодо ва, тако
да је на листи од десет нај бо -
љих фина ли ста избио на прво
место.

ЛУКА РУШИ РЕДОМ
Нај мла ђи мај стор ски кан ди -
дат у Срби ји Лука Ристић, члан
ШК-а „Аље хин”, наста вља да
осва ја тро фе је на свим тур ни -
ри ма на који ма се так ми чи.

На Првен ству Срби је у брзо -
по те зном шаху, који је орга -

ни зо вао ново фор ми ра ни савез,
десе то го ди шњи Лука је убе дљи -
во осво јио прво место, са 8,5
бодо ва.

Лукин успех упот пу нио је
атмос фе ру сла вља у ШК-у „Аље -
хин”, јер су чла но ви тог клу ба
пости гли и одлич не резул та те
на школ ском так ми че њу из
мате ма ти ке.

БРА ЋА ЗА ПРИ МЕР
У Бео гра ду је про шлог викен -
да одр жан вели ки кадет ски тур -
нир у шаху, на којем су боје
нашег гра да бра ни ла бра ћа
Мар ко и Павле Мила но вић.

Мар ко је осво јио седам пое -
на из седам пар ти ја, па је тако
зара дио још јед ну шам пи он ску
титу лу. Павле је у гене рал ном
пла сма ну зау зео пето место,
али је у сво јој кла си заслу жио
нај вред ни ји тро феј.

Неде љу дана рани је Мар ко је
побе дио на тур ни ру у брзо по те -
зном шаху, иако се над ме тао с
пет годи на ста ри јим рива ли ма.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Четвр та четвр ти на била је и
нај у збу дљи ви ји пери од овог
меча. Пред во ђе на Бје ли цом и
Сила ђи јем, Вој во ди на је успе -
ла да „исто пи” пред ност гости -
ју, а кошар ка ши Тами ша су
при том има ли и вели ких про -
бле ма са изво ђе њем сло бод них
баца ња. Дома ћи су успе ли да
изјед на че на 80:80, усле ди ла је
потом „трој ка” Ива на Сми ља -
ни ћа за ново вођ ство гости ју,
али у послед њи минут Вој во -
ди на је ушла с пред но шћу –
85:84. Шесна ест секун ди пре
кра ја Бојан Јови чић је узео
тајм-аут, па су потом њего ви
мом ци кре ну ли по побе ду. И
има ли су је у рука ма, али...
Игра чи Вој во ди не фау ли ра ли
су Сте фа на Митро ви ћа, који је
само јед ном био пре ци зан с
лини је сло бод них баца ња, па
је меч оти шао у про ду же так.

У додат ном вре ме ну Ново са -
ђа ни су се боље сна шли, па су
на кра ју сла ви ли вели ку побе ду.

– Про ма ши ли смо чак девет -
на ест сло бод них баца ња. Има -
ли смо при ли ку и да три јум -
фу је мо, али шта да се ради.
Игра ли смо без капи те на Вит -
ко ви ћа, што је био вели ки хен -

ди кеп. И поред тога, мом ци
су дали све од себе, били су
надо мак побе де. Заи ста немам
шта да им заме рим. Игра ли
су добро, тру ди ли су се, бори -
ли. Била је то лепа кошар ка -
шка пред ста ва у којој је публи -
ка могла да ужи ва. До кра ја
су пре о ста ла још чети ри кола.
Суд би ну држи мо у сво јим
рука ма и кона чан пла сман
зави си ће искљу чи во од нас. У
два наред на меча игра мо про -
тив Бео ву ка и Дуна ва, глав -
них кон ку ре на та за пла сман у
Супер ли гу. Иде мо даље, нада -
мо се нај бо љем – рекао је у
теле фон ском раз го во ру тре -
нер Тами ша Бојан Јови чић.

Тим из нашег гра да играо је
у саста ву: Илкић (11 пое на),
Бало вић, Сми ља нић (20), Савић
(10), Кне же вић (10), Ђор ђе вић
(седам), Соча нац (20), Раи че -
вић (13), Митро вић (чети ри) и
Раден ко вић.

Наред ног викен да Тамиш
опет игра у гости ма – овог пута
у Бео гра ду, про тив Бео ву ка.

Наста вље но је над ме та ње и
у Првој реги о нал ној лиги гру -
па „Север”. Крис-крос је госто -
вао у Апа ти ну, где је изгу био

од дома ћег Дуна ва са 65:57, по
четвр ти на ма 13:15, 20:17, 13:19
и 19:6.

Иако су води ли гото во током
целе утак ми це, кошар ка ши из
нашег гра да су ипак терен напу -
сти ли погну тих гла ва. У фини -
шу сусре та раз и грао се вете -
ран Пре драг Шупут, иску сни
интер на ци о на лац, који је са
два на ест пое на у послед њој
четвр ти ни одлу чио побед ни ка.

– Тешко госто ва ње у Апа ти -
ну доне ло је узбу дљи ву утак -
ми цу, која је реше на у послед -
њим мину ти ма. Има ли смо
шан су да се резул тат ски одле -
пи мо на почет ку послед ње
четвр ти не, али нисмо је иско -
ри сти ли. Бори ли смо се као
лаво ви и на то смо поно сни.
Иде мо даље. Пред сто ји нам
меч про тив еки пе из Бач ке
Топо ле, на нашем тере ну. То је
за нас нај ва жни ја утак ми ца у
сезо ни. Оче ку је мо пуну салу
нави ја ча и нашу побе ду – иста -
као је тре нер Крис-кро са
Милош Сте па нов.

Утак ми ца изме ђу Крис-кро са
и Топо ле игра се у субо ту, 17.
мар та, од 19 сати, у сали ОШ
„Јован Јова но вић Змај”.

У дво ра ни СД-а Рад нич ки у
нашем глав ном гра ду про шлог
викен да одр жа но је Отво ре но
првен ство Бео гра да у кик-бок су
за све узра сте. У вео ма јакој
кон ку рен ци ји одлич не резул -
та те оства ри ли су и чла но ви
КБК-а Срп ска Спар та из нашег
гра да.

Спорт ски колек тив из Пан -
че ва пред ста вља ли су каде ти
Мар ко Микуљ ка, Огњен Дела -
лов и Михај ло Пет ко вић, као
и јуни ор Живо јин Павло вић.
Њих је пред во дио Огњен Дра -
го је рац, који се над ме тао у
сени ор ској кон ку рен ци ји.

Већ у сво јим деби тант ским
мече ви ма деча ци из нашег гра -
да пока за ли су вели ки тале нат
и скре ну ли су пажњу на себе.
При ка за ли су завид ну тех ни ку
и бор бе ност, а као кру на темељ -
ног рада дошло је и злат но
одлич је које је осво јио Михај -
ло Пет ко вић, савла дав ши у
фина лу иску сни јег бор ца из
Батај ни це. Огњен Дра го је рац
у сени ор ској кон ку рен ци ји није
имао прем ца ни овог пута.
Радио је два меча и оба је
рутин ски решио у сво ју корист,
па је сво јој бога тој ризни ци
меда ља при до дао још јед но
злат но одлич је.

– Сва ка част мом ци ма.
Одлич но су ради ли. Иако тре -

ни ра ју све га чети ри месе ца,
пока за ли су зави дан ква ли тет.
Да смо има ли мало више спорт -
ске сре ће, као и да нас суди је
нису оште ти ле, било би још
меда ља – рекао је тре нер ових
деча ка Огњен Дра го је рац.

Већ наред ног викен да, тако -
ђе у Бео гра ду, на про гра му је
Европ ски куп, који ће оку пи ти
нај бо ље бор це са Ста рог кон -
ти нен та. Уче ство ва ће и Огњен.

Бив ши атле ти чар, а сада шњи
пред сед ник АК-а Пано ни ја из
нашег гра да Саша Сто ји ло вић
био је про мо тер Ново сад ског
кро са, који је одр жан 11. мар -
та. Хума ни тар на трка под
нази вом „Трчим за деч ји
осмех” одр жа на је пети пут у
Каме нич ком пар ку, а сред ства
од старт ни не наме ње на су
деци без роди тељ ског ста ра -
ња у Деч јем селу у Срем ској
Каме ни ци.

Ова мани фе ста ци ја оку пља
про фе си о нал не атле ти ча ре и
рекре а тив це, па је на њој уче -
ство ва ло око 1.000 трка ча из
Срби је, Хрват ске и БиХ. Стар -

тер глав не трке био је Саша
Сто ји ло вић, који и данас држи
рекорд Вој во ди не на 800 м,
стар 32 годи не. Орга ни за тор
овог спорт ско-хума ни тар ног
дога ђа ја био је атле ти чар Горан
Вен дле нер.

АК Пано ни ја је насту пио с
три так ми ча ра у кате го ри ји
основ них шко ла. Хана Јара маз
је три јум фо ва ла на 400 м, а
злат не меда ље су осво ји ли и
Ана Дра го је вић и Дамјан Чикић
у трка ма на 800 м.

Тако су у вео ма јакој кон ку -
рен ци ји атле ти ча ри Пано ни је
још јед ном пока за ли да доми -
ни ра ју у овој дисци пли ни.

ПРВЕН СТВО БЕО ГРА ДА У КИК-БОК СУ

ТРО ФЕ ЈИ КАО КРУ НА ДОБРОГ РАДА
НОВО САД СКИ КРОС

ТРИ ЈУМФ ПАНО НИ ЈЕ



Рвачки клуб Динамо добио је про-
шлог викенда још једну сатисфак-
цију за свој труд и залагање. Иако
немају адекватне услове за трени-
рање, чланови овог, све бројнијег
спортског колектива постижу запа-
жене резултате и на најјачим так-
мичењима.

На Првенству Војводине за млађе
пионире, одржаном 11. марта у Кањи-
жи, панчевачко рвање је постало бога-
тије за још два трофеја. У конкурен-
цији од преко 100 такмичара из пет-
наестак клубова Стефан Тодосијевић

је освојио сребро, а његов брат Огњен
окитио се бронзаним одличјем.

С много поноса освајање ових трофеја
испратио је и Ива Кнежевић, председник
РК-а Динамо и истинска легенда панче-

вачког рвања. Људи из клуба захваљују и
директору ОШ „Ђура Јакшић” Радету
Барјактаровићу, који им много помаже
како би ови талентовани клинци имали
бар некакве услове за тренинг. А. Ж.

наде да може оства ри ти повољ ни ји
исход. У фини шу четвр тог сета одго -
вор ност је пре у зе ла Мили ца Шорак,
која је с неко ли ко сјај них пое на доне-
ла свом тиму вели ки три јумф: Дина -
мо –Же ле зни чар 3:1, по сето ви ма 21:25,
25:18, 25:16 и 25:16.

Одлу чу ју ћи меч је оди гран у уто -
рак, 13. мар та, у Лај ков цу. Била је то
једи на „мај сто ри ца” у четврт фи на лу
плеј-офа, јер су сви фаво ри ти посао
завр ши ли у две утак ми це. Дина мо ни
на овај сусрет није оти шао с белом
заста вом, али осва јач Купа успео је да
се кон со ли ду је и да обез бе ди пла сман
у полу фи на ле: Желе зни чар –Ди на мо
3:0, по сето ви ма 25:14, 25:21 и 25:20.

После све га тре ба кон ста то ва ти да
су „лави це” и ове сезо не оства ри ле
вели ки успех. Нека оста не забе ле же но
да су до њега сти гле: Јова на Симић,
Сања Ђур ђе вић, Сара Павло вић, Јана
Ћук, Мили ца Шорак, Бјан ка Пет ко -
вић, Дра га на Мар ко вић, Вања Симе у -
но вић, Тама ра Ђур ђе вић, Тија на Стој -
ко вић, Даша Миха и ло вић и Мили ца
Јова но вић.

Сво је нави ја че обра до ва ли су и
одбој ка ши Бор ца. Они су у 18. колу
Прве лиге на свом тере ну савла да ли
Јаго ди ну с 3:1, по сето ви ма 24:26,
25:18, 25:23 и 25:18.

Давор Мило ше вић и њего ви саи -
гра чи оправ да ли су уло гу фаво ри та
и, што је нај ва жни је, осво ји ли су нова
три бода. Ипак, овај меч неће се дуго
пам ти ти.

Наред ног викен да мом ци које пред -
во ди тре нер Душан Јовић госту ју у
Косов ској Митро ви ци.

А. Жив ко вић

Публи ка је ужи ва ла у одлич ној одбој -
ци, у дугим пое ни ма, лепим поте зи -
ма, у дуе лу сјај них корек то ра Саре
Павло вић и Јова не Јови чић. Све је
пршта ло на тере ну... Први сет је при -
пао гошћа ма, а потом су „лави це”
заго спо да ри ле Стре ли штем.

Сара Павло вић је и овог пута била
на виси ни задат ка, Јова на Симић је
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Нема ња Вујић,
гим на зи ја лац:
– Веро ват но ћу иза -
ћи у град, или ћу
оста ти код куће да
се одмо рим. Дру гог
дана викен да учи ћу
нешто за пред сто је -
ћу рад ну неде љу.

Тигран Парун
Фили пов, 
гим на зи ја лац:
– У петак ћу иза ћи с
дру штвом у Пан че ву, а
субо ту ћемо нај ве ро -
ват ни је оти ћи до Бео -
гра да.

Мили ца 
Миха и ло вић, 
бале ри на:
– Можда ћу ићи у неки
клуб с дру штвом, а пла -
ни рам и да с деч ком
идем у био скоп да гле да -
мо филм „Кућа духо ва”.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Било
Посто ја ла некад инду стри ја.

    Људи ради ли у фабри ка ма.

    Или по лока ли ма у цен тру гра да.

    Нпр. у бути ци ма и про дав ни ца ма обу ће.

    Или у секс-шопо ви ма.

    Било. Сада нема фабри ка коли ко их је било.

    Бути ци и про дав ни це се пре се ли ли на Теслу.

    И људи ма није ни до чега, ни до каквог рада или задо вољ -

ства, па ни до сек са.

Некад
Мај сто ри су некад били на цени.

    Разни.

    За опе ра ци је. На сле пом цре ву и на кро ву.

    За пева ње.

    За сни ма ње тзв. ТВ дра ма.

    За поли ти ку. Нови нар ство.

    Сада је довољ но бити при у чен и има ти одго ва ра ју ћу кар ту

новог све та. Бити у рија ли ти ју.

    Ех, мај сто ри, мај сто ри...

Али лепо
Јесте ово нај ску пљи трг у исто ри ји ску пих трго ва.

    Тач но је да је фон та на, с под зем ним пого ном, одлич но осми -

шље на. Али не ради.

    Јасно је да клу пе на њему тре ба да посто је, али нема ју функ -

ци ју лети, када сун це запр жи, а оне поста ну тига њи.

    Исти на је да се трг не укла па у амби јент ста ре вој во ђан ске

варо ши. Али сам за себе, он изгле да...

    Лепо.

Одбој ка ши це Дина ма хит
Супер ли ге

Ипак успе шна сезо на

Жен ски одбој ка шки клуб Дина мо при -
вео је кра ју још јед ну сезо ну у срп ској
ели ти. Попу лар не пан че вач ке „лави -
це”, које су на почет ку шам пи о на та
мно ги отпи си ва ли, у фини шу сезо не
поста ле су пра ви хит Супер ли ге. После
три „веза на” три јум фа у регу лар ном
делу првен ства, када су обез бе ди ле
сед мо место на табе ли, девој ке које
пред во ди тре нер Нико ла Јер ко вић
има ле су шта да (по)кажу и у плеј-
-офу.

У дои гра ва њу за шам пи он ску титу -
лу Дина мо је као сед мо пла си ра ни тим
за рива ла имао Желе зни чар из Лај -
ков ца, еки пу која је шам пи о нат завр -
ши ла на дру гом месту и недав но се
оки ти ла титу лом осва ја ча Купа Срби -
је. „Лави це” се нису упла ши ле вели -
ког фаво ри та, па су већ у првом сусре -
ту, у Лај ков цу, биле на пра гу вели ког
изне на ђе ња. Ипак, тај меч је добио
Желе зни чар с 3:1, али и уз оби ла ту
помоћ дели ла ца (не)прав де.

У субо ту, 10. мар та, усле дио је
реванш у Хали спор то ва на Стре ли -
шту. Утак ми ца је има ла и све ча ну
„пред и гру”, јер је корек тор Дина ма
Сара Павло вић, пре ма избо ру Бан ке
Поштан ска ште ди о ни ца, гене рал ног

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛАВИ ЦЕ” НА ПРА ГУ ИЗНЕ НА ЂЕ ЊА

гото во без гре шке „дири го ва ла” сво -
јим тимом, сред њи бло ке ри Бјан ка
Пет ко вић и Јана Ћук биле су пра ви
бедем на мре жи, Мили ца Шорак и
Сања Ђур ђе вић држа ле су при јем, а
Вања Симе у но вић је поно во била
„тај но оруж је” тре не ра Јер ко ви ћа.
Желе зни чар није имао ни сна ге ни
моћи да се оду пре таквој маши не -
ри ји.

У још јачем рит му „лави це” су оди -
гра ле и наред на два сета. Бор бе но и
пожр тво ва но до крај њих гра ни ца, вели -
ком фаво ри ту нису дале ни тра чак

спон зо ра одбој ка шких лига, ОСС-а и
„Спорт ског жур на ла”, про гла ше на за
нај бо љу игра чи цу у Срби ји у фебру а -
ру. Тро феј ОСС-а Сари је уру чио Вуја -
дин Јан ко вић, дуго го ди шњи спон зор
ЖОК-а Дина мо, а чек у изно су од 500
евра, уз вели ке ова ци је с тере на и
три би на, при ми ла је из руку нашег
сугра ђа ни на Деја на Попо ви ћа, дирек -
то ра Реги о нал ног цен тра Бан ке
Поштан ска ште ди о ни ца.

А онда је почео пра ви „рат” на тере -
ну. „Лави це” су од самог почет ка утак -
ми це заи гра ле на све или ништа.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ РВАЧА

ВЕЛИКИ УСПЕХ ДИНАМА


